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Rasked võitlused ida pool Chersoni

ja Dnjepri käärus
Soome lahes uputati kolm nõukogude kiirpaati. Inglise lõunarannikul uputati 2 aurikut
mahuga 4500 brt
Üks soorausrong leitnant Muhri juhti
FOhrerl peakorterist, 3. nov. Sõjajõu
misel hävitas Ahel päeval idarinde lõuna
dude filemjubatus teatab:
Krimmis suruti vaenlase sillapea lõuna lõigus 15 nõukogude tanki ja tulistas veel
üliraske vaenlase tanki liikumisvõi
pool Kertahi vaatamata ägedale vastupa ühe
metuks.
nule veelgi koomale.
Krimm! põhjapoolsetel sissepääsuteedel,
Soome lahes sattusid sõjalaevastiku
ruumis idapool Chersoni ja suures Dnjepri julgestusBõidukid võitlusse vaenlase kergete
käärus kestavad rasked võitlused vaenlase merejõududega. Nad uputasid kolm nõuko
jaiäväe- ja soomusjõududega kõrgete vaen gude kiirpaati ja vigastasid mitut teist,
lasepoolsete kaotuste juures edasi. Nõuko nende hulgast ühte nõnda raskelt, et tu
gude rännakud tõrjuti ja sissemurrud ril leb arvestada ka selle hävitamisega.
Lõuna Itaalias tõrjuti mitmed põhja
vistati. Omapoolsed vasturünnakud tõid
nõukogude viba tele vastupanule vaatamata ameeriklaste öised rünnakud lääne pool
adu. Suur huik ;anke hävitati ja Qks ära Volturnot.
Ida pool Volturaot kannatas vaenlane,
lõigatud vähem vaenlase üksus aeti laiali.
Muudes idarlnde osades leidis eile aset katse juures meie tagasitõmbuvatele kind
afnnlt kohaliku tähtsusega võitlusi. Üks lustusflksustele järele tungida, koondatud
vaenlase üksus, kes püüdis kanda kinni kahuri- ja miinibeitjatetule läbi, samuti ka
lahiugulennukite rünnakute läbi,
tada ühel saarel ida pool Tsberkassõid, saksa
aeti laiali. Kagu ja põhja pool Kiievit ja tunduvaid kaotusi.
Itaalia rinde idalõigus ründasid kaks
lääne pool Smolenskit tõrjuti nõukogude
briti rügementi kahurite ja tankide tuge
rünnakud vastulöökidega.
Velikije Luki võitlusrnumis on võitlu val toetusel meie positsioone Trigno-jõe
sed silu tugevasti ründava vaenlasega ääres. Nad löödi tagasi kõrgete kaotustega
vaenlasele.

alles käimas.

Häid tulemusi Krivoi Rogist põhjas
Mõne päeva jooksul võeti 5000 vangi ja hävitati või saadi saagiks 357
tanki, 378 kahürit ning enam kui 500 sõdurit
Führeri peakorterist, 2. nov. Sõjajõudude tupanu tõttu on nõukogude verised kaotu
sed eriti kõrged. Meie oma kaotused ou vä
Krimmis püüdis vaenlane eile maabuda hesed.
Idarinde muudes osades esines, välja
mõlemal pool Kertshi linna. Ühes kohas
maabunud nõukogude jõud viivitati vastu arvatud üks äge, kuid tulemusteta rünnak
Dnjepri käärus kagu pool Kiievit, ainult ko
rünnakuga ja suruti kokku.
Teistes maabumiskohtades tõrjuti vaen haliku tähtsusega võitlustegevust. Seejuures
lane veriselt tagasi, kusjuures maale jõud puhastati vähemad vaenlase sissemurrud
edela pool Homelit ja edela pool Velikije
nud vaenlane hävitati.
Lõuna pool Dnjepri alamjooksu jätkuvad Lukit vastulöökidega või riivistati. Üks oma
võitlused Nogai stepis Dujeprit mööda edasi pdolue rüunakuiiritus lääne pool Kritshevit
tungivate kiirete nõukogude üksustega. tõi visale vastupanule vaatamata olulisi pa
Bolshevikkude katsed meie vägede ümber remusi rindejoone suhtes.
Löuna-Itaalia rinde iäänalõigas tungis
haaramiseks ja äralõikamiseks nurjusid sa
muti kui tugevad rünnakud meie põhja- ja vaenlane tugevate jõududega peale meie
lõunapoolsete riivistusrinnete vastu.
positsioonidele. Teistest rindelõikudest tea
Dnjepri käärus tõrjuti tagasi tugevad rün tatakse ainult vähesest võitiustegevusest,
nakud edela pool Dujepropetrovskit. Seejuu välja arvatud üks briti-ameerika üksuste
res hävitati ühel kohal 40 st ründavast tan tulem osteta rünnak ruumis lääne pool Cam
pobassot.
kist 28.
Möödunud ööl ründasid tugevad saksa
Meie vasturünnak põhja pool Krivoi Ro
gi on juba andnud suuri tulemusi. Kaugele võitluslennukite üksused vaenlase järelveo
ette tunginud vaenlase rünnakteravikud lõi baasi Napolit. Pommitabamuste läbi tekkis
gati ära ja hävitati. 27. oktoobrist saadik sadamaseadeldistes tulikahjusid ja hävitus!
võeti seal seniste teadete kohaselt 5000 van Paljusid laevu tabati raskesti.
Saksa võitluslennukid pommitasid eilse
gi, kuna 357 tanki, 378 kahurit ja enam kui
500 sõidukit saadi saagiks või hävitati. Ära tel õhtutundidel mitmeid höuna-lnglismaa
•ülemjuhatus teatab:

lõigatud vaenlase üksuste meeleheitliku vas- linnu.

Itaalias oodatakse lahingut
Berliin, DNB sõjaline kirjasaat
Saksa sõjaväeliste asjatundjate ringkon
ja kirjutab: Itaalia sõjaväljal on inglaste dades arvestatakse uut anglo-ameeriklaste
ameeriklaste pealetungi tempo viimasel ajal dessanti, aktsiooni mille eesmärgiks oleks
märgatavalt aeglustunud, olgugi et sakslased lõpetada vaevarikas edasiliikumine läbi ku
«eisavad seal ikka alles väheste eelüksus ristike ja orgude, näiteks Rooma ruumi
tega pideva] kaitsel. Alates S. armee maa vastu suunatud suuroperatsiooni abil merelt.
Kuni Napolini oli Angio-Ameerika võit
bumisest kindral Alexanderi juhatusel La
iemu lahes on möödunud täpselt 50 päeva. lnsjõudude päevane edasiliikumistempo kaks
On möödunud 50 päeva ja ööd, ilma et ar kilomeetrit. Pärast Napoli mahajätmist saks
vuliselt ülekaalukal! Briti ja USA üksusi! laste poolt on see kiirus langenud 1,5 kilo

-Oleks õnnestunud sakslasi sõjatandrelt välja

meetrini päevas, hoolimata sellest, vaenlane

lüüa ja Rooma okupeerida. 50 päeva ja ööd võis uute vägede pideva juureveoga üha
fiärmisi pingutusi Briti ja Ameerika poolel, enam tugevdada oma vägede ja materjali
•täidetud suurte ohvritega vere ja materjali ülekaalu võitlusrindeil.
Vahepeal on mõlemad saksa marssalid
näol, ilma et lähemas tulevikus oleks näha,
Kesselring ja Rommel need 50 päeva pärast
kuidas neid ohvreid saaks vähendada.
Saleruot täielikult ära kasutanud. Seda ei
kinnita mitte ainult teatavate Saksa väeosa
10 miljonit inimest enamliku re de ümberpaigutamine piirkonda, mille tülis
tamisvalmis ja kindlustatud positsioonidest
volutsiooni ohvrid
järeldada et Saksa väejuhatus on selle
Uurimistöös N. Liidu meeskodanike re võib
määranud esimeseks tegelikuks jõu
servide üle jõuab „Neue Züricher jZeitung' koha
tulemusele, et Nõukogude Venemaa on enam katsumiseks. Igatahes on Kesselringil ja
olnud aega rajada ja kindlustada
liku revolutsiooni läbi kaotanud vähimalt Rorameli!
kaitseliini.
10 miljonit inimest, just nagu Lenin oli en
Kuigi Saksa diviiside pdavöiilusijin veel
nustanud.
ei tule, vihjab siiski üha enam tu
Generatsioon, kelle vanus kõikus Esi Ilmsiks
Saksa vastupanu asjaolule, et peagi
mese Maailmasõja puhkedes 20—34 aasta gevnev
vahel, näib kõige tugevamini olevat kanna tabab vaenlast kogu Saksa tulejõu hoog.

Vaenlase lennukiteüksuste pommiheitmi

se läbi tekkis eile riigi kagupiirkondades
inimkaotusi ja s kahjustusi hoonete alal.
7 ründavat 4-mootorlist pommilennukit tu
listati alla. ,

Meie õhujõud pommitasid eiie öösel
uuesti eesmärke Londonis.
Kerged saksa merevõitlnsjöud ründasid
ööl vastu 3. novembrit Inglise lõunaranni Uks ameerika pommilennuk, mis püüdis lennata ule itaalia ranrukir, tulistati saksa
kut ja uputasid ühest tugevasti kaitstud
jahilennukite poolt alla. Pk.-sõ/ak. Kuid (Wb)
konvoist lima omapoolsete kaotusteta 2 au
rikut kokku 4500 brt.
Badoglio manitseb Viktor Ema
nueli troonist loobuma
Stokholraist, 2. 11. (DNB). USA

tamise üle.

„Võit või surm"
Bukarestis avati mälestusmärk
sangaritele
Bukarest, l. 11. (DNB). Kuningas
Mihaili ja kuninga ema Helene juuresole
kul, samuti peaministri asetäitja prof. M.
Antonescu, Saksa saadiku vabahärra von
Killingeri, Saksa esindaja Rumeenia peakor
teris, ratsaväekindral Hanseni ja Rumeenia
kaitseministri kindral Pantasi osavõtul pü
hitseti pühapäeval sisse ausammas. Rumee
nia 4. Rosiori-rügemendi langenutele.

Rügemendi komandant võis oma kõnes

vihjata sellele et see ratsaväerügement, mis

võitles ühenduses tuntud raudse diviisiga,
on püsinud käesoleva »pMa sõja8 esimes
test päevadest alates " truuna loosungile
„võit või surm8, seda eelkõike langenud
komandaadi ooberst Ervin Klausi juhtimisel
„ Vapras võitluses, sageli õlg-õla kõrval,
alati aga tihedaimas relva vendluses Saksa
iiitlasjõududega," -nii rõhutas ta- „on Rosl
ori 4. rügement kandnud rumeenia rahva
ajaloosse kuulsusrikkaid lehekülgi Bukovii
nas, Transnistrias, Ukrainas, Krimmis ja
Kalmüki steppides."
Seoses langenud sangarite austamisega

avati ausammas ka kuninganna Mariale, kes
oli 40 aastat rügemendi patrooniks,

Vabamüürlased tahtsid kõrval
dada Francot
B e r 1 i i n. Hispaanias avastati üks vaba

müürlaste vandeselts, kes tahtis kõrval
dada riigijuhti Francot.
Terrorrünnakute läbi surma
1347 vaimulikku
Milano. Ajakirjandus avaldas Vatikani

häälekandja „Congrecatio del Santo Officio*'

teate, milles üteldakse, et käesoleva aasta
juunist kuni septembri lõpuni on 1347
preestrit, munka ja nunna Itaalia linnades
ja asul ais anglo ameeriklaste terrorirünna
kute läbi surma saanud. Ohvrite hulgas on
ka Reggio di Calabria ja Campobasso piis
kopid. Suurimaid kaotusi oli Napoli piis
kopkonnas, kus 381 preestrit surma sai.
Kabjusid kirikuis ja kirikuhoonetes hinna
takse 10. milj. liirini.
Kommunistlik ässitustöö Rootsis
tugevneb
Stokholmist, 1. ll.(DNB). 1. novemb
rist alates ilmub Rootsi kommunistliku par
tei peahäälekandja„Ny Dag" hommikulehe
na. Vastavalt päevaleheks muutumisele on
„Ny Dag" suurendanud ka oma kausta. Ka
Rootsi kommunistlikku proviutsiajakirjan
dust suurendati 1. novembrist alates märksa.

Ka Lõuna-Itaalia ei poolda
monarhiat
Milanost, 1. 11. (DNB). Stefani tea
iäb et poliitilised parteid, milliseid nüüd

Lõuna-Itaalias luuakse, osutavat üksmeel.-elt

vabariiklikke tendentse ja ei nõustuvat
enam monarhiaga. Ainult veel tuntud,
Badoglio ja vaenlase poole üle läinud filo
soof Croce partei olevat monarhistlikult

Riigimarssal Göring veendus Saksa
õhukaitses ja tehaste võimsuses
Inspektsioonireis kestis 3 nädalat
Berliin, 1. novembril. 3 nädalat kest
nud inapektsioonireiai! läbi Lõuna- ja Lää
ne-Saksamaal ning okupeeritud läänepiir
kondades inspekteeris riigimarssal Göring
sinna paigutatud õhujõudude üksusi. Tn
veendus isiklikult õhukaitse tasemes, päe
va- ja öiste jahilennukite üksuste rakendus
valmiduses, õhutõrje patareide löögijõus ja
tagavara üksuste väljaõppetasemes..

Samaaegselt oli määratud riigimarssali

riigimarssal käitiste töövõimsuses ja saksa
relvastustööüste eeskujulikus tööjõus. Pike
malt peatus riigimarssal õhurünnakute tõt
tu kannatada saanud piirkondades, kus ta
pärast kõnelust eriti gauleiteritega ja riigi
kaitse komissaridega hädaabitööde ja vaja
like abinõude üle andis isiklikke juhtnööre.
Hukkus Punase Risti laev

B e r n i st, Punase Risti rahvusvahelisele
inspektsioonireis relvatehaste inspekteerimi komiteele teatati telegraafi teel et Marseille'

häälestatud.

seks. Lennukite, mootorite ja tööriistade lähedal jooksis miinile portugali aurik „Pa
dua", mis lahkus 19. oktoobril Lissabonist.
Laeva tuleb pidada kadunuks. Auriku par
dal oli 11.000 kotti kingituspakikeetega sõja
India tänu Jaapanile
vangidele. Hukkunud Punase RUti laeva
Shonanist. Subhas Chandra Bose meeskonnast saadi päästa 15 isikut.
Vaba-India provisoorse valitsuse juht aval
6 kuuga 2000 lennukit
<b;s deklaratsiooni, milles ta väljendab jn
Madrid.
Washingtonis avaldatud ametliku
dia rahva tänu ja tunnustust Jaapani pea
ministrile Tojole sümpaatia eest, millega teate põhjal on Inglise ja USA õhujõud
suhtub India ettevõtlusse, ja tema aja maikuust oktoobri kuuni rünnakuil Saksale
looliste sõnade eest keiserliku parlamendi ja okupeeritud piirkondadele kaotanud roh
istungil 25. oktoobril.
kem kui 2000 lennukit, milledest suurem
Deklaratsioonis öeldakse muu seas: osa oli 4 ruootoriiised pommituslennukid.
...India rahvas on peaministrile eriti tänu
Juutide linnaosad süüdati
võigu India iseseisvuse küsimusele osuta
põlema
tud isikliku huvi ja sümpaatia eest, mida
Berliin. Juudi vaenulistel meeleavaldus
ta pidevalt tõendab ja ilmutab. Ma olen
j kindel, et india rahvas annab praktilise tel Casablancat süütasid marokolased põle
tõendi oma tänulikkusest lahinguväljal." ma juutide linnaosa.
vabrikutes, raua- ja terasetehastes veendus

Uusi prantsuse vabatahtlikke
idarindele
Pariis. Uus kontingent prantsuse vaba
tahtlikke lahkus Pariisist, et sõita võitlusse
idarindele. Uue üksuse komandöriks on
kaitseministeeriumi riigisekretär kindral
Boridux'i poeg.

K&itscväe-kontsert Paides
Homme, reodel, külastab Paidet ühe gre

nadeeride rügemendi orkester, andes algude

ga kell 19.30. Paide rahvamajas kontserdi.
Kontserdi kava esimeses osas esitab orkes
ter ülennnuus'k;uneister Erich Hose juhaiu

sel ooperimuusikat, rapsoodiaid, operetiviise,

kaks sõjaväenaarssi fanfaaride ja trummide
me.

lide taha, sest mis meist siis jääks?
Hüva. „Ilus on surra sõprade, rah
va ja omaste eest" ütleb laulik.
Olime temaga nõus, kuid parandasime:
,Jlus on võidelda, võidelda võitlust
rasket ja võita"
Ning ikka jääb nii, et kus ka iganes
võideldakse, seal on ka langenuid. Kus
aga langetakse, seal pannakse käsi tih
tigi tundmatu sõbra kaela ümber, õha
takse ja ... kas siiski otsekohe lahku
viisi kuurnist südameist ja julgeist te takse ?
Ei, ükski võitleja, kes kuulnud öiste
gudest, inimsurmast, rahva elust .."
võidutuulte tõelist laulu isiku kaduvu
Kuumi südameid ja julgeid tegusid sest ja rahva igavesest kestusest, nagu
vajab tänapäev aga veelgi rohkem kui jutustab sellest laulik, ei ei ohka ainult
vajas neid ajajärk, millal sündisid ülal ega lahku enne, kui on sosistanud pal
toodud read. Ja tänapäev nõuab kõige ve ja ütelnud oma võitleja testamendi:
rangemalt, et unustataks kõik mineviku
Jlus on surra, sulgeda silmad ja
mugav muretus, unustataks oma väike uinuda. Ilus on surra rahva ja ven
isik ja võetaks omaks tõed, millised na eest. Ilus on surra võitluses, kui
pandud eeltsiteeritud Tuglaselt suhu te tead, et kodumaa ei unusta oma
rasvanemale Lembitule:
võitleja-poja surma, vaid saadab su
»Uus on surra isamaa eest. Uus asemele kümme võitlejat, kes kord
on surra sõprade, rahva ja omaste võidavad ja jutustavad siis sinustki
eest. Ilus on surra vabana priiuse
võitlejast, kes suri, et elaksid
eest. Ilus on minna võitlusse. lius teised. Nõnda, sõbrad, on ilus surra
on minna iilejõu-vaenlase vastu.
ja hääbuda võitjana."
Kaunis on langeda kaebuseta.
Selline umbes on võitleja igavesti
Kaunis on langeda võõraste venda elav ja püha testament. On selles mi
de seltsis, liigutav leida sõpra viim dagi rasket, ebaloogilist või arusaama
sel tunnil, panna käsi tundmatu kae tut?
la ümber, ohata kord ning lah
Ei usu. Ja nõnda, ainult nõnda,
kuda
täitnud võitluses oma ülesanded ja ko
Nõnda ei sõnastanud laulik sellesse hustused isamaa ning langenud venda
palju ja suuri tõdesid, kuid ühe on ta de vastu, võib alles tõeline mehepoeg
jätnud siin ütlemata otsekohe, sõnasel ütelda:
gelt ja lausa välja. „llus on võidelda,
Jlus on elada. Ilus on mängida
võidelda ülefõu-vaenlase vastu, või murul ja laineil, ilus on veereta ke
delda võitlust rasket ja võita"
tast, pinguta purje, ilus on tormata
Meile, eestlastele, pole ülejõu-vaen siniudu-Hma
lane ega võitlus temaga enam mingi
Jah, ainult ja alles peale võit
uudis. Ülejõu-võitlus täidab kogu meie lust on mehepojal õigus kõigiks ja al
ajaloo. Võtkem ainult kätte Vabadussõ les peale mehetegusid võib ta korrata
ja ajalugu ja lugegem sealt kuldseid le tõepoolest, käsi südamel lauliku sõnu:
hekülgi; või lugegem, mida kirjutatak „Kaunis on elu, uhked mehe mehised
se praegu päevast päeva eestlaste võit mõtted, magusad rauga mälestused. Kau
lustest idas ning ütelgem siis, kas pole nis on elu kaunina elatud."
see kõik tõepoolest suur ja kaunis või
Mõtelgu neile sõnadele neil päevil
dulaul, mida on kirjutanud ja kirjutab noored, keda kutsub rahva tulevik ja
eestlaste võitlus võidulaul täis või isade maa iidse vabaduse uus hommik.
mast julgete südamete, mehiste meelte Mõtelgu neile sõnadele vanemad, kes
ja uljaste tegude kohinat.
tahavad, et nende poegadest kasvaksid
Aga olgem ikka ja alati ka reaalsed, mehis-mehed. Laskem iseenda südames
olgem kained, olgem ettenägelikud ja saada tõeliselt elavaks võitlejate ja
targad. Jah, ja ärgem laskem suigutada langenute püha ning igavene testament.
reaalsust uneleva romantika ilusate he—esup.—

Võidulaul, millise kirjutas Friedebert
agentuuri Associated Pressi esindaja LõunaItaalias kirjutab: „Marsp.al Badoglio teatas Tuglas a. 1918., on saanud tänapäeval
esmaspäeval kuningas Viktor Eroanuelile, et jälle värskeks ja elavaks:
ta ei suuda kujundada uut esinduslikku va
„Kohage, tuuled, kõrgeispuis, ko
litsust, niikaua kuni kuningas püsib võimul/'
hage mineviku unustust, kohage tu
Subhas Chandra Bose Jaapa
leviku unistustJ Kohage võiduhüm
nis
ne, tuuled kõrgeis puis!
Laulavad öised tuuled kaduvust
Toki ost, 1. 11. (DNB). Subhas Chandra
Bose saabus Tokiosse ja peab läbirääkimisi isikule, elu hulgale, lendu silmapil
Jaapani ja vaba India valitsuse vahelise gule, kestvust ajajärgule. Tõmbavad
koostöö ja mõlemapoolse vastastikkuse toe tuulepoognad latvade orkestris suurt

tanud. ,

saatel. Kava teises osas esitatakse taousurüt

Püha ja igavene testament

Saksa kutid tuntavad ühe vasturünnaku eel luuret. Pk.-sõjak. Etzold.

Eestlaste võitlussalk bolshevike
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Eesti majori kangelassurm võitlustes idarindel
Alljärgnev episood eesti sõdurite vapru vad ka bolsbevikud, nad otsemaid tõmbavad
sest on pärit 1942. a. hargnenud rasketest marulise miini- ja buulipildujatule peale.
võitlustest idarinde põhjalõigus.
Iga mees sissepfiratuist on võitleja omaet
Juba päevi paneb see vaevalt kolmeküm te. Olgu see major, käskjalg või reavõitleja
nemeheline eesti vabatahtlike allüksus Raud
siin pole mingit vahetegemist. Kõigi ai
risti kavaleri major Rbbinsoni juhatusel ja nus mõte on: vastu panna, paika pidada,
veidi suurem saksa allüksus Levati jõe ää kinni pidada ülima sõdurivaprusega igiva
res vaenlase määratule ülejõule vastu. Ühen nast käsksõnast: alistumist vaenlasele ei ole!

dus lähima saksa väeosaga on ära lõigatud.
See väike saareke punaväe diviisi poolt üm
ber piiratud D., Z. ja 8. külakolmiaus lööb
kõik vaenlase rünnakud veriselt tagasi. Ha
lastamatu ja visa on see võitlus. Nagu vas
ta kaitsemuuli purunevad mässavad lained,
nii purunevad kõik bolshevike rünnakud

Igaüks asub oma võitluspostil, nii päeval
kui ööl, peaaegu magamata. Üks vahetab
postil teist. Ühtekuuluvuse raudne rõngas
ühendab kõiki.
Esimesi Raudristi kavalere pataljonis,
reamees Evald Naela on vaenlase miini kil
lud tabanud näkku, purustades ta vasaku
silma ning toonud haavu vasakusse kintsu,

kaitsjate tõrjetules. Laskemoonast tuleb puu
das. Saadakse raadioteade:
säärde ja käsivarde. Sellele vaatamata noor
„Pidage vastu, ähi tuleb, seniks anname Sakalamaa kangelane võitleb edasi.
kahuritule toetust."
Hoolimata kõige suuremaist kitsendusist,

Iga tund on tulvil vihase heitluse müra. hoolimata näljast ja nõrgestavast väsimu
Tibatilluke täpp tekib halli tali taevasse, sest jääb eestlaste ja sakslaste võitlusvaim
muutub kiiresti suuremaks: saksa transport murdumatuks. Vaid üks tahe hingestab kõi
lennnk. Ta viskab alla oodatud varustus ki: lõpuni vastu pidada!
Kolmandal päeval avaldab noor Tallinna
pomme toitainete ja laskemoonaga. Kõikjal
kaitsepositsioonis lõhkevad miinid, vinguvad abiturient Erik Hurma soovi, koos saksa
knulid. Ent eestlased ja sakslased peavad kamraadiga tungida suuskadel läbi vaenlase
ses tule- ja teraserahes visalt vasta. Ainult piiramisrõnga, jõuda ühe saksa väeosani, et
õba kaudu varustatakse neid veel. Aga toit paluda abi. Major Robinson annab oma
aineist ei piisa kaugeltki. Vahetevahel kan nõusoleku. Teel saab nooruk H. raskesti
nab tnnl varustuspomme hoopis vaenlase haavata, kuid sellest hoolimata jätkab, või
valdusaladesse.
deldes suurest verekaotuseat tekkinud nõr
Möödub päevi, raskeid, jõudu ja närve kusega ja kange pakasega, oma teekonda,
söövaid päevi. Vaenlase ülejõu survel on teades, et temast sõltub kõigi S. asuvate
kangelaslikud kaitsjad sunnitud taanduma kaasvõitlejate saatus. Kuuekilomeetrilißt va
viimasesse S. külla. Abi ei tule ega tule. hemaad, mis lahutab S. küla saksa väeosa
See-eest küll antakse aga küla kaitsjaile ka staabist, sõidab H. üksteist (!) tundi. Jõud
huritule toetust: saksa kahurväelasist kam nud staapi ja esinenud seal ettekandega,
raadid on tõmmanud tuletõkke ümber S. annetatakse vaprale noorukile II kl. raud
küla. Vaenlase massrünnakud muutuvad rist kümnes N. pataljonis.
ägedamaks. Bolshevike marutui! rebib lünki
Lõpuks neljanda päeva varavalgel,
kaitsjate ridadesse. Eestlaste poolel on üks jõuab abi saksa laskurrügement tankide
langenu (Evald Kuusktnaa) ja kolmteist haa toetusel algab pealetungi bolshevikele. Ko
vatut. Seisukoha pidamine muutub üha ras gu päeva keeb äge võitlus. Sissepiiratud S.
kemaks. Päeval ja öösi lamavad mehed oma külas võitlevad mehed pikalikukkumiseni.
Kella 13 14 vahel käib sissepiiratute juu
sangarliku oma postidel,
trotsides nälga, pakast ja vaenlase kuule. res hiioblsõnum suust suhu: major R. on
Haavatute seisukord on kohutav. Puuduvad langenud! Tulistades ühe purustatud ja põ
sidumisvahendid, morfium, ravimid. Vaen lenud hoone rusude vahelt bolshevikke oma
lase miinikillud paiskuvad ruumi, kus la püstolkuulipildujast, on ta langenud vaenla
mavad haavatud. Iga üksik võitleja katsub se miini täistabamuse ohvriks ...
Ja lõpuks, pärast paljusid tunde kestnud
igal vabal hetkel kannatavate kamraadide
valusid, mida nad kangelaslikult kannata vihast võitlust, on õnnestunud bolshevike
vad, leevendada.
piiramisrõngast purustada. Saksa rügement
Kaevud on külmunud. Kuna iga suitsu on õhtul võidelnud end sissepnratute juur
sammas7 tõmbab enesele vastase koondatud de, koos temaga ka pataljoni noor arst, dr.
tule, ei saa lund sulatada. Nälg närib kõ Leo A., et kohapeal haavatuid abistada. Pi
hus. Iga varustuspomtu on aare. Seda tea- meduses otsitakse major Robinsoni laipa,

Raske kahurvägi siirdub tulistamispositsioonile. Pk.-sõjak. Etzold (Wb)
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Aga Endelit ei huvitanud 'see kõik silmapilgul.
Uuesti meenus talle langenu, keda oli näinud
varem ning seepärast püüdis ta leida taas Ar
nold Margussoni.
Tükil ajal ei näinud ta otsitavat, siis ilmus
see aga sõiduki tagant üsna ta läheduses, kan
des sületäit püsse.
»Arnold," pöördus Endel talle pikema sisse
juhatuseta, «sa kuulsid, mida ma küsisin. Kes
oli, kes sai pihta ? On ta haavatud või ... sur
nud ?"
Arnold Margusson ei vastanud ka nüüd otse
kohe. Ta seisatus ja pani enne kandami käest.
Siis sirgus ta uuesti püsti. Endel nägi, et ta huu
led olid surutud seejuures tugevasti ja valuliselt
kokku.
„Sa tead seda ju kindlasti," oletas Endel.
«Ma tean," ütles nüüd Margusson väga vaik
selt ja pisut kähisevalt. «Ma tean, Endel. Ja ma
tean ka, et ta ei ole haavatud, vaid surnud ..
«Ja see oli ?"
«Kaarin, Kaarin Maran 1"
«Kaarin?!" oli ainus sõna, mis peaaegu purs
kus üle Endeli huulte. «Kaarin I" kordas ta. «Kust
sai tema, Kaarin, siia ?"
Arnold Margussoni pea oli langenud järsult
alla, nii et Endel ei näinud õieti ta nägugi. Hetke
püsis ta niiviisi vaiksena ja liikumatuna, siis tõs
tis ta aga pikkamööda uuesti pea, astus Endelile
veelgi lähemale ja vaatas talle otse näkku. Ta
pilk oli seejuures järsku nii kurb, et Endelil hak
kas tast peaaegu kahju.
„Mina, Endel, võimaldasin talle võtta osa la
hingust, kuna ta seda nii väga soovis," ütles
Margusson lõpuks vaikselt. „Jah, Endel, mina. Ja

seda aga ei leita. Vaenlase jõud on veel
tohutud, nad asuvad vastupealetungile.' Va
bastajad koos vabastatute ja haavatutega
tõmbuvad külast tagasi, ja nii jäävad vapra

eesti majori maised jäänused vaenlase kätte.

Päevi hiljem seisab ühe saksa kuulsus
rikka väekoondise komandöri päevakäsus
muuseas järgmist: „Oma vastupidavuse ja
kõikumatu võitlusinnuga, ka kõige raske
mail hetkel, olete teie, eesti julgestospatal
joni N. kompanii sõdurid, sooritanud üli
inimlikku, oma väeosale hiilgavat eeskuju
truimas kohusetäitmises andnud ja vaenla
sele tõestanud, et eesti sõdurivaim ja fa
naatiline visadus teis murdumatult elab. Sü
gavas tänulikkuses mälestan teie langenud
ja haavatud kamraade, eriti teie lõvijuigu
vaheaega kasutatakse selleks, et relvi põhjalikult
sega juhti major Robinsoni. Vapraile alljuh Relvade Võitlustejärele
vaadata. (PK.-sõjakirj. Fritsch. Wb)
tidele ja reavõitlejaiie avaldan ma oma tä
nu ja täielikuma tunnustuse."
—e—

Avaldati määrus valdade isi
Kui kaua kestab sõda?
kumaksu kohta
Eesti Omavalitsuse jubi poolt on avalda
Pealkirjas toodud küsimus pole min Idaruumis, kus Rootsi oli vastamisi
tud määrus valdade isikumaksude kobta gil juhul käesoleva sõja leiutus, vaid Vene, Taani ja Poolaga. Lääne-Euroo
1943/44. eelarveaastal. Määruse kohaselt on
vallad õigustatud võtma 1943/44. eelarve see on päevakorras olnud peagu iga pas oli peagu samal ajal (1701—1713)
aastal isikumaksu kogukonoaraakßuna. Sel sõja puhul. On ju vaevalt mõni üksik Hispaania pärandussõda. Veel väärivad
puhul kuuluvad rakendamisele 1942. a. mais sõda olriud niivõrd lühikese kestvusega, märkimist Austria pärandussõda 1740—
antud määrused valdade isikumaksu kohta et oleks muutnud selle küsimuse esi 1748), Türgi sõda (1657—1667) ja
§§ 1 12-ni. Avaldatud määrus jõustub
tamise tarbetuks. Koguni vastupidi: 1682—1699. aastate sõda, kus Austria
tagasiulatuvalt 1. aprillist s. a.
enamik uuema aja sõdasid on veninud kogu Euroopa toetusel heitles 17 aas
pikemale kui on käesoleva sõja senine tat Ttirgimaaga.
Tällinna kirjanike ühing
Omaaegne Tallinna kirjanike ühing, mis kestvus. Et see väide tõele vastab, se
XVIII sajandi tuntuimaks sõjaks oli
kommunismi ajal vaikselt likvideerus, ilma da tõendab vastavas artiklis Robert aga 7-aastane sõda, mida Friedrich
et selle juhtivad tegelased oleksid bolshe Schmelzer, kelle järgi on toodud ka
Auur 1756.—1763, a. pidas rea vaen
vikega kaasa läinud, on saanud loa alata alljärgnevad andmed.
laste vastu. Vähimalt viis aastat kest
uut tegevust. Omaaegsed juhatubliikmed on
Käesoleva sõja raames selle algul sid mainitud sajandil veel järgmised
kõik alles ega ole neist keegi kommuniste
ga kaasa läinud. Lähemal ajal algab ühing toimunud sõjakäigud Poolasse ja Lään sõjad: sõda Poola trooni pärast (1733—
teotsemist.
de said päris õigustatult välksõja ni 1737), Vene-Türgi sõda (1769—1774)
metuse. Nende sõjakäikude imeväärselt ja koalitsioonisõda Prantsuse revolutsi
Rebased käivad kanade vargil
lühike kestus esimesel juhul 18 ooni vastu (1792—1799).
Viimasel ajal on Läänemaa metsades päeva ja teisel juhul 6 nädalat
XIX «sajandi algus tõi koos Napo
suurenenud rebaste arv, kes külastavad põhjustas aga avalikkuses eksliku ar
metaaääreeis taludes olevaid kanakarju. Nad
leoni esilekerkimisega rea pikaleveni
vamise,
et
uuema
aja
sõdade
iseloo
on isegi nii jultunuks muutunud, et tulevad
nud sõdasid. Näiteks kaksteist aastat
ka suurematesse küladesse, kus nad taludest mustuseks olevatki nende lühisus. Nagu
on ajajooksul ära viinud suuremal hulgal mingiks erandiks peeti seda, et Esimene vältas Inglise-Prantsuse sõda (1803—
kanu.
Maailmasõda kestis üle nelja aasta. 1815). Hispaanlaste sõda Napoleoni
„Libahunt" saksa keeles
Mõjutada lasti end sellest, et näiteks vastu, milles sekka lõi ka Inglise, kes
August Kilzbergi tuntud draama „Liba 1870./1871. a. sõda kestis ainult mõ tis seitse aastat (1807—1814). Lõppeks
hunt" töötati mõne aja eest ümber kuulde ned kuud. Seejuures ei mõeluud aga olgu veel märgitud Kreeka-Türgi sõda
mänguks ja anti Tallinna Ringhäälingu kau sellele, et mainitud sõda jäi ainult Sak (1828—1829) ja sõda, mida 1862
du üle saksakeelses tõlkes.
sa ja Prantsuse vaheliseks vaid tänu 1867. a. Prantsuse pidas Mehhikoga
Saksakeelne „Libahunt" kuuldemänguna
Bismarcki
osavale diplomaatiale. Ainult viimase pinnal.
äratas nii suurt tähelepanu, et praegu on
käsil „Libahundi" kogu teose saksa keele kaks aastat (1854— 1856) kestis ka
Kõik eespooltoodu tõendab kõige
tõlkimine. Seega on „Libahundil" avatud Krimmi sõda, kuigi sellest võtsid osa paremini, kuivõrd aluseta oleks rääki
võimalus pääseda ka saksa lavadele.
säärased suurvõimud nagu Inglise, da, nagu oleks praegune sõda erakord
selt pika kestusega Peab mõistma, et
Malabaris 30.000 kooteraohvrit Prantsuse ja Vene.
Sõjaajaloolised uurimused näitavad sõjad, kus on tegemist suurte kauguste
S t o k h o 1 m. „Reuter" teatab Bombayst,
et käesoleva aasta juuli- ja augustikuul aga, et kuigi XIX sajandi sõjad olid ja ruumidega ning millel on suured
surid Malabaris, Madrase provintsis rohkem võrdlemisi lühikese kestusega, ei põh eesmärgid, kestavad ikka kauem ni kui
kui 30.000 inimest koolerasse.
justa see veel, nagu peaksid kõik uue see vahest rahvastele meeldib. Kui
aja sõjad reeglipäraselt lühikesed ole kõige värskemast ajaloost võtta lisaks
Marssal Mannerheim tervitas
ma. Sellele vaidleb vastu tegelik aja veel seda, et Jaapani-Hiina sõda väl
Soome maanoorteliitu
lookäik. Nii on enamik 1618. aastast tab juba seitsmendat aastat ja et nii
Helsingist, 31. 10. (DNB). Marssal saadik peetud sõdasid veninud väga sama kaua on alates Abessiinia sõja
Mannerheim saatis lastekaitseliidu patrooni paljudele aastatele. Pooled XVII sajan käigust sõjas olnud ka Itaalia, siis on
na Soome inaanoorteliidule, milline pühitses di sõdadest kestsid üle viie aasta.
selge, et uuema aja sõjad kipuvad
täna Tamperes oma 15. aastapäeva, südam
Väga sõjakat iseloomu kandis XVIII ikka pikale venima. Tänapäeval ei saa
likkudes sõnades tervituse, milles ty väljen
dab oma tänu ja tunnustust liidu kõiki sajand, mis Teise Põhjasõja (1700— korrata Caesari sõnu „tulin, nägin,
ostust ületanud saavutustele.
1721) näol tõi suuri ümberhinnanguid võitsin."

see siin . . / võttis ta siis taskust kortsunud pa
berilehe, „selle andis ta mulle, üleandmiseks .. .
sinule/
,h„Minule ?" kordas Endel segaselt.
«Linule, Endel."
Korraks sirutas Endel juba käe, nagu tahaks
ta tõesti võtta sõbralt talle pakutavat paberilehte,
siis raputas ta aga pikkamööda ja otsustavalt
pead. Korraks libises seejuures iile ta näo valus
tuksatus, kuid kohe sirgus ta pea jälle uuesti ja
kindlalt püsti.
«Hoolitse, Margusson," ütles ta peaaegu kar
milt, «et langenu saaks maetud ta langemisele
väärikasse kohta ning nõnda, nagu see kristlikus
ühiskonnas kombeks. Meil on seal õpetaja ole
mas, las ta teenib."
Ning ootamata Margussonilt enam vastust,
pöördus Endel ja lahkus teises suunas, jättes sõb
ra vaatama omale imestanult järele.
Ta oli jõudnud juba Eerikuni, kes, sidunud va
hepeal naise haavatud käe, nüüd sellelt üht-teist
küsis, kui kaugemalt, Soodevahe poolt, hakkas
kostuma uut kohutavat karjumist ning uut kuu
lipildujate rütmilist raginat.
„Issandl" halises naine. „Nad tulevad nüüd
jälle ! Ja vaadake, Jumal küll, seal põlevad ma
jad .. . üks teise kõrval .. . nagu küünlad .. .
terve küla . . ."
„Terve küla 1" vastas parajasti sinna jõudnud
Joel teiste eest. Ja pöördudes siis Endelile ning
Eerikule, ta küsis, osutades küsimust varjamata
naisele: „Vang või? Hävituspataijonlane ? püssi
naine ?"
Eerik raputas pead.
„Paistab, et mitte. On küll vang, kuid nende
vang, kes äsja taandusid, ja pealegi haavatud/
Silmapilgu jälgis Joel naise igat liigutust, siis
ütles ta pikkamööda:
„Siin ei ole koht teile. Nad tungivad nüüd
uuesti peale. Kui kaote kiiresti sinna, Kõnnutur
ja ja Siimusoo poole ..."
Ja samal ajal, millal naine hakkas hirmuldi
ja komistades ruttama osutatud suunas, saabus
eespoolt teade:
„ Vaenlane katsub tungida seljataha."
„ Seljataha? Kust seljataha?" küsis Joel.
„Ta paremalt tiivalt on nähtud tungivat mehi
üle heinamaade laante suunas, teisalt on jõutud

juba jälle välja Vanakubjani, isegi põlenud Padu
lani. Nad tahavad suruda meid külgedelt kokku."
„Neetud kurat 1" vandus järsku Joel Uusna
süngelt. »Kustas, sa vii nüüd kohe olukorrast
teade kolonelile ja major Rannamäele. Korjaku
major oma mehed kokku. Seal on ju ohvitsere
veel, ja muidu tublisid mehi. Hoidku nad silmad
lahti, kaitsku meie külgi, saatku meile mehi lisaks,
sest relvi saame anda neile juba siitki."
Kuna siegiläbine karjumine eemalt taas lähe
nes ning mõned meestest olid avanud isegi juba
vastutule, ei olnud Joelil enam aega kaotada.
„Kas kõik sõidukid on muudetud kõlbmatuks,
kõik relvad, mis leitud, viidud ära?" küsis ta.
Talle ei saanud ega jõudnudki aga veel keegi
vastata, kui ta ise juba jätkas : „Ilus. Kõigil mees
tel tõmbuda sõidukite varjul tagasi. Raskekuuli
pildujail neid on meil nüüd vist paari osa
rohkem kui enne no-jah, raskekuulipildujal!
asuda valitud positsioonidele üle heinamaa nii, et
vastutav tuli jääks mõistagi heinamaade lõiku,
kuid et alati oleks olemas kõrvaltule võimalus
sektoritele, milliseid teame olevat nüüd ohusta
tud ? Selge ?"
„Selge lÄ vastasid mehed.
„ Endel," pöördus Joel samas oma kõrval ole
vale sõbrale. „Mis on siis sinuga järsku lahti, et
korraga nii, mõttes ja . . . Ma saan aru, kui see
juhtuks 'Eerikuga, tal kallim kaugel ja suure vee
taga, aga .. . sinul. .
„Noh, jäta nüüd see, Joel, jäta pealegi!" vas
tas Endel kindlalt ja tõsiselt, võttes seejuures
millegi pärast järsku sõbra käe omasse. „Kallim ...
ta pole elus veel kõik," ütles ta pisut segaselt
ia pöördus siis ilmselt selleks, et lõpetada seda
talle ebameeldivat kõneainet, oma meestele.
„Meil pole laskemoona raisata, seepärast
iga lask istugu, iga mees olgu nüüd omal kohal."
Tal poleks olnud seda vajagi ütelda, sest omal
kohal olid olnud ta mehed alati, aga ta tundis,
et peab ütlema neile praegu midagi ning pare
mat talle ei meenunud. Ning pöördudes see järgi
kiiresti, hakkas ta sammuma oma meeste ees
heinamaade suunas.
Sealt, kuhu enne kadusid tagasilöödud ründa
jad, kostus nüüd uuesti üha paisuvat käratsemist,
mis segunes peatselt taas algava laskemüraga.
Teest tublisti vasemal hakkas töötama uuesti

raskekuulipilduja. Kiirust vähendamata sõi is min
gi poolkinnine veotöid mööda väljateed nende
suunas, pöördus siis järsult pidurdades pooliti
küljega rünnatavate suunas ja turtsahtas mõned
korrad haavatud loomana. Juba järgmisel hetkel
jorises aga ta ukse vahelt automaatrelv, külva
tes tuld eemalolijate suunas.
Mehed tõmbusid nüüd kiiresti heinamaadesse,
jättes uuesti rünnakule asujad karjuma väljadel
liialdatud valjuse ja teeseldud julgusega. Ning
kuigi rünnatavad taandumisel ei tulistanud pea
aegu ainustki lasku, ei mallanud ründajad ometi
neile otsekohe heinamaadesse järgneda. Nagu ta
gant tõugatav ebamääraselt siia-sinna aelev kari
koondus üha kasvav meesteparv purustatud sõi
dukite juurde. Nad seisatusid siin ja seal oma
langenud kaaslaste juures, sagisid siis eesmärgi
tult ringi, kisasid ja käratsesid, osutasid kätega
vehkides laias kaares heinamaadesse ja ootasid,
kuni neile lisandus üha uusi mehi, saabudes sin
na autobustel ja veoautodel mööda Soodevahe
suunast kulgevat külavaheteed.
Joel UuBna, jälgides kõike seda eemal, oma
meeste juures seistes, muutus pikkamööda tu
saseks.

„Sadu, sadu, sadu I" ütles ta küll valjusti, vaid
seejuures ikkagi rohkem enesele kui teistele. „Kas
suudame niiviisi nende rünnaku, kui nad seda
nüüd alustavad, lüüa veel puruks .. . oma napi
laskemoonaga . . ."
«Peame suutma seda, Joel," ütles Endel kind
lalt ja kuivalt.
Joel vaatas talle puhu vaikides otsa.
„Peame, jah, seda me peame, Endel!" ütles ta
siis samuti kindlalt ja pöördus oma meestele.
„Avada otsekohe tuli vaenlase tundlikemale ko
hale, näete, sinna, kobarasse. Enne seda võtta
aga sisse positsioonid ja laskepesad, milliseid pi
dada iga hinna eest. Teate ju, mehed, et väiksem
gi läbimurd tähendab nüüd otsest ohtu Siimu
soole kui ka kõigile neile, kes seal varjuvad.*
Ning just nagu oleks ta andnud praegu käske
eeskätt iseenesele, vaatas ta silmapilgu ringi ja
suundus siis meestest ette, asudes võitlusasen
disse teda eespoolt varjava laia paju-põõsa ja
JÄRVA TEATAJA Nr. 127.
Neljapäeval, 4. novembril 1943. a. Lhk. 2.

Manitsevad arvud

Seemnekartuli saamiseks

soodustusi

$2 Põllumajanduse Keskvalitsuse juhata
ja poolt antud tunnustatud seemne
kartuli käibe määrus võimaldab palju
dele põllupidajaile seemnekartuleid
müüa juba sügisel, kuna varema korra
kohaselt oli see võimalik alles kevadel.
Põllupidajail, kel 1943. a. suvel
seemnekartulipõllud ametlikult tunnus
tati ja kes soovivad oma kartuleid ju
ba sügisel ära anda, tuleb teatada fir
ma a.-s. Rumberg, Tuberg ja Ko-le või
selle lähemale vastuvõtupunktile seem
nekartuli kogused, mis sügisel soovitak
se müüa.
Firma Rumberg, Tuberg ja Ko-sse
tulevad omakorda kokku ka kõik seem
nekartuliostjate sooviavaldused. Neist
juhib seemnekartuli kaubanduse alal
tegutsev firma ostjad otse lähima seem
nekasvataja poole. D
Omakorda võimaldab määrus hool
samaile põllumeestele, kes Õigeaegselt
on oma kohustusliku kartuli minimaal
normi täitnud, saada soodsail tingimu
sil uut väärtuslikku puhtasordist tun
nustatud kartuliseemnematerjali.
Tunnustatud seemnekartuli ostja koh
ta on nõudeks, et ta oleks suuteline
seemnekartuleid edasi paljundama ja
nende eest järgmisel aastal kasvuajal
sellevõrra hoolitsema, et saadud seem
nest kasvatatud kartulid jällegi tunnus
tamist leiaksid. Sellekohase tõendi an
nab välja hohalik jaoskonnakonsulent,
arvestades põllumehe teadmisi kartuli
ala tundmises kui ka seda, kas maja
pidamine on suuteline kasvatama vähe-

mait ühe he kt aari seemnekartuleid,
nagu seda näeb ette tunnustamise
määrus.
Ühtlasi tuleb seemnesoovijail hanki
da kohalikust vallavalitsusest tõend, et
neil on täidetud majandusaasta kartuli
norm või täidetakse see 1. detsembriks.
Ikalduse all kannatanuilt normi täitmi
se kohta tõendit ei nõuta.
Seemne saamisel sõlmib ostja firma
Rumberg, Tuberg ja Ko-ga seemnekar
tuli paljundamise lepingu, kohustudes
hakkama seemnekartuli kasvatajaks.
Mingit erikohustust seemne tagasiand
miseks järgmisel aastal väljaspool nor
mi seemnesaajalt ei nõuta.
Riigimarssal Göring kõneleb ühel lennuväljal lenduritelePk.-sõjakirjas. Lange (WbJ

Laats'ile, n-seersant Karl PäidTle, n-seersant
Karl Västrik ule, kapral Bernhard Palmberg -

11 e, kapral Siegfried Viirmann'ile, kapral
Jüri Murn'le, kapral Taido Türk'ile, reamees
Johannes Baas ile, reamees Oskar Ardla'le,
reamees Aleksander Rajalale, reavõitleja
Armin Suuroja le, reavõitleja Eduard Bim
son ile ja reavõitleja Aleksander Keero'le,

Eesti ajakirjanikud Saksamaal
Berliinis oli esimene pikem peatus. Südamlik vastuvõtt'
Eesti ajakirjanikkude delegatsioon, kes
alustas möödunud pühapäeval reisu Saksa
maale, jõudis esmaspäeval Berliini. Delegat
siooni saabumisel jaama tervitasid neid rii
giministeeriumi esindajad. Peale selle siir
dusid külalised „Kaiserhof'i" hotelli, kuhu
nad jäid peatuma kogu oma Berliinis viibi
mise ajaks.
Berliinis on nähtud ette ühenädaline
peatus. Selle aja jooksul tutvunetakse riigi
pealinna vaatamisväärsustega ning külasta
takse teatrietendusi. Lõppeks on nähtud et
te ringsõit autobusel läbi Suur-Saksamaa.
Muuhulgas külastatakse Münchenit, Salzbur
gi, Viini, Prahat, Königsbergi ja veel teisi
linnu.

põhjamaa linna, mida ta on näinud. Saabu
mispäeval, õhtul, oli eesti ajakirjanikel ühi
ne koosviibimine RmfdbO pressiosakonna
kaastöölistega. »
Teisipäeva hommikul käisid eesti külali
sed sõjas vigastatute sanatooriumis Berliini
lähedal, kns sõdureile, kes olid sõjas kaota
nud möue kehaosa, tagastati vastavate har
jutuste abil töövõime ja elujõud.
lõpuosa veetsid nad saksa välismaal, klubis.

Kolmapäeval korraldas riigiajakirjauduse
juhi asetäitja etabsleiter Süodermann eesti
ajakirjanikele vastuvõtu „Kaiserhofis".

Pärast lühiajalist puhkust paluti eesti
ajakirjanikud RmfdbO kasiinosse, kus neile
korraldas vastuvõtu RmfdbO pressi ja pro
paganda peaosakonna juhataja, ministeriaal

hataja dr. Hohenstein ja teisi ministeeriumi
juhtivaid ametnikke ning kindralkomissa
riaadi propagandaosakonna juhataja oberst
leutnant Bade Tallinnast.
Lõunasöögi ajal pöördus ministeriaaldiri
gent Zimmermann südamlike tervitusaõna

sega, milleks vastavad eeltööd on juba

tehtud.

hulgas, et sõja raskused ei suutvat murda
Saksa rahvast. Kõikidel aladel tugeoeb elu
võimsalt edasi, kusjuures tuleb eriti esile
tõsta, et ka kultuursed üritused edenevad
endiselt
Eesti Omavalitsuse Pressiameti juhataja
K. Pärl tänas eesti ajakirjanike nimel vallu
tatud Idaalade Riigiministeeriumi, kes või
maldas eestlastele ülevaate Suur-Saksamaa

Sojakabjude hindamine lõpukorral
Türi linna sõjakabjude hindamise amet
on jõudnud lõpule sõjakabjude toimikute
läbivaatamisega ja üksikkabjude hindami
sega. Kokku on sõjakabjude hindamise
ametil tulnud läbi vaadata ja hinnata üle
300 sõjakabjude toimiku.

sõjaaegseiet pingutusist.

TuletÕrjepealikute õppepäev
Türil toimus tuletõrjepealikute õppepäev
mis haaras kõiki tuletõrje Türi divisjoni
allüksuste pealikuid. Osavõtt päevast kuju
nes rohkearvuliseks, esindatud oli pealikuid

Vastuvõtule järgnes koosviibimine, kus
eesti ajakirjanike auks esines riiginäitleja
Otto Gebühr, kes on Eestimaal tuntud mit
mesuguste ajalooliste isikute, eriti Friedrich
Suure, osade mängijana nii filmis kui ka

laval.
Otto Cebühr„tsiteeris suure preisi kuninga

A. Maalstein kuulitõukes
kolm korda üle 15 meetri
piiri
Meie momendi parimaid kuulitõukajaid
A. Maalstein, kelle möödunud kergejõustiku
hooaja avavõistluste tagajärjed 14,85 mtr ja
14.86 mtr lubasid eeldada tema kõigi ae
gade parima tagajärje 15,45 mtr ületa
mist, on hilissügisele vaatamata pidevas
treeningus, mistõttu on arvata, et ta veel
lähemail päevil tuleb toime kui mitte oma
parima tagajärje ületamisega, siis vähemalt
tema nimel seisva Järva rekordi (15.04,5)
purustamisega. Kuigi A. Maalsteini kevadi
sed tagajärjed tunduvalt kannatasid pinge
lise füüsilise töö tõttu turbarabas, miile ta
gajärjel ta oma kehakaalust üle 20 kg kao
tas, asus ta peale turbatööde lõpetamist
taas pidevale treeningule. Möödunud lau
päeval katsetas ta uue Järva rekordi püsti
tamist. Vaatamata külmale ilmale ning peh
mele tõukepaigale saavutas ta silmapaist
vaid tulemusi, kusjuures temal uuest Järva
rekordist jäi puudu vaid 0,5 sm. Toimunud
katsel ületas ta kolmel korral 15-meetri pii
ri, saavutades järgmisi tulemusi: 14.72 mtr,

Algab kinnisvarade reprivati
seerimine
Lähemal ajal algab Türil kinnisvarade
tagasiandmine nende endistele omanikele.
Selleks tuleb kinnisvarade tagasisaamist
taotlejail esitada vastavad avaldused Eesti
p. v. Kinnisvaraseltsi Türi esindajale Türil,
Paide tn. 3, kus on saadaval ja täidetakse

matel päevadel alustada lõunate valmistami

dega eesti ajakirjanike poole, rõhutades muu

jutuajamise oma kindralitega ja esitas epi
soode tema elust. Kuna kuulus näitleja vii
bis enne sõda ka Eestis, siis tekkis tal eesti
ajakirjanikega kohe tihe kontakt, kusjuures
ta mainis, ta mäletab Tallinnat kai ilusaimat

Türi uudised

Algkooliõpilastele sooja toitu
Eelmise aasta eeskujul võimaldatakse
ka käesoleval õppeaastal algkooliõpilastele
sooja toidu saamist. Kuigi ruumikitsikus
teeb raskusi, suudetakse siiski juba lähe

regierungsrat Stein, propagandaosakonna ju

Pk.-sõjak. Springmann (Wd)

ja Giesela Uhlen ning Paul Ostermayeri
lavastuses „Beate mesinädalad" Friedl
Czepa ja Paul Richteriga peaosades. Eelni
metatuile järgnevalt näeme valgel linal
Enpbono-Filmi toodangust „Kahe abielu
vahel'' Lil Dagoveri, Peter Petersoni ja
Albrecht Schoenhalsiga peaosades, UFA-fil
mi „Capriccio" Lilian Harvey ja Viktor
Staaliga peaosades, Cine-Ailianzi produktsi
oonist „Naise armastus naise kannatus"
Magda Schneideri, Ivan Petrovichi ja Oskar
Limaga peaosades, Deka-filmi „Kõik Glori
ale" Leo Slezaki, Laura Solari, Johannes
Riamanni ning Lizzi Waldmfilleriga ning
lõpuks Wien-Filmi esituses ~Krambambuli''
Viktoria v. Ballasko ja Sepp Ristiga pea
osades.

„Naiskurat"
K. Schönherri draama Paide teat
ris 28. okt. s a.
Möödunud kolmapäeval Ja neljapäeval
andis Paide teater oma käesoleva hooaja
teise lavastusena Karl Schönherri 5-vaat.
draama „N a i s k u r a t".

Küllaltki arusaadavail põhjusil valitses
kohalikes teatrihuviliste ringkonnis põnev
huvi „Naiskuradiu rambivalgusse ilmumise
puhul. See huvi oli seda enam põhjendatud,
kuna äsja eluõiguse omandanud Paide tea
ter oma esimese hooaja avaetendusena su
vatses tuua publiku ette lavateose, milli
se kirjanduslikku väärtust pole põhjust eri
ti toonitada. Kuigi käesoleval momendil
„Naiskuradi" puhul on meil tegemist möö
dunud sajandi teisel poolel Tiroolist põlve
neva nimeka näitekirjanikuga, kes kirjuta
nud rida omapäraseid, algul naturalistliku,
hiljem ungari kooli mõjul sümbolistliku kal
lakuga menukaid lavateoseid, suhtuti ometi
asjasse ettevaatliku skepsisega seda enam,
et tüki lavaletulek mõningail põhjusil viibis.
Kõik need kahtlused aga haihtusid möö

se poole.

näib olevat perekonnaasjade kindralkomissar

Philippe Renaudin. Ta pidas neil päevil Pa
riisi linnanõunikkude ees sellele kolleegiu
mile täiesti ennekuulmatu kõne, milles ta
ilma ilustamata valgustas sündivuse languse

põhjuseid. Statistiline materjal, mida ta ük
sikasjalikult analüüsis, lasi teda tulla lõpp
järeldusele, et sündivuse langus on Prant
susmaal äärmiselt tõsiseks nähteks. Kui Re
naudin rõhutas, et sündide arv aastas on
langenud ühelt miljonilt 160.000-le, siis võr
dub see sellega, et surmajubud ületavad
viimase 8 aasta jooksul sünde 40.000 võrra.
Praktiliselt tähendab see nagu osutas
see hüüdja hääl kõrbes —, et aastas kaob
maakaardilt üks 40.000 elanikuga Prantsus
maa linu. Või: kui see tagasiminek kestab,
omab Prantsusmaa a. 1985 ainult veel 29
miljonit elanikku. Renaudinil oli julgust
kinnitada, et prantsuse rabvas on k*ige va
nanenum rahvas maailmas, ja tõi tõendu
seks, et iga seitsmes prantslane on tänapäe
val üle kuuekümne aasta vana. Kindralko
missar aga ei piirdunud ainult tõsiasjade
nentimisega. Ta püstitas nõude, et võitlust
alkoholismi, korteri kriisi, prostitutsiooni ja
abordi vastu peetaks täie energiaga ja et
toetatakse mõningate väheste prantsuse lin
nade äraproovitud meetodeid, millised lin
nad läksid hiljuti üle sellele, et maksta
suurejooneliselt lasteabirahasid ja -toetusi.
Kas Philippe Renaudin lööb oma bioloo
giliste tunnetustega läbi oma kaasmaalaste
enamiku vastu, kes näevad enda pääseteed
teoorias, vaidlustes ja resignatsioonis, seda
peab näitama aeg. Teeme seejuures hästi
Kui mõtleme, et ühe rahva tundeelu, kelle
riigivorm murti väljaspoolt, on hoopis teist
sugune kui neude rahvaste oma, kes kasva
sid sisemusest lähtudes suureks terve tõke
te maailma vastu ja heitlesid välja endi
omapärale vastavate riigivormideni. Veelgi
tundub prantslaste enamik kõigile kibedate
le katsumustele vaatamata mitte eriti sel
gelt nägevat seda, et midagi uut võib olla
üksnes siis sügav ja kestev, kui seda tun

dunud kolmapäeval ja neljapäeval toimunud netatakse ja mõistetakse ideaalina.

.etendustega. On ilmne, et j.Naiskuradi'4 la
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valetoomisega pole eriti patustatud, kuigi ta

pärineb aastast 1915 ning omab pisut vana Tartu Majandusühistu 35-aastane
Tartu Majandusühistu pühitses iaupäevai
nenud tõlke. Kirjutatuna tugevas naturalist
likus stiilis, omab ta kompositsioonilt põh 35-dat aastapäeva omavahelise koosviibimi
jendatud ning tervikliku vormi ja lavalise sega.
pinevuse. Lisaks sellele pole ta eluvõõras
Tartu Majandusühistu asutati dr. Alek
ega oma hädaohtlikult ebareaalseid suge sander Eisensehmitdi eestvõttel 19(J8. aastal,
meid. Temas teotsevad isikud tunduvad mil ta Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi kau
eiulähedasfena, kuigi neist positiivseid joo bandusosakonna tegevuse ühes võttis.
ni omab vast ehk ainult draama ainus nais
tegelane.
Ed. Tü r k'i isikus. Viimase poolt loodud
„Naiskurat" tuli esmakordselt eesti lava kuju oli antud meisterliku karakteriseerin
le 1919/20 aastal ning alates sellest ajast on guga ja suure vilumusega, milline oma
teda mängitud siin seal. Muide olgu siin kindluse ka detailideski täilitas. Kõigiti
kohal märgitud, et „Naiskuradi" on eelole veenvas tõlgitsuses andis ta edasi oma hä
val hooajal enda repertuaari võtnud ka Belg dist olemust, reinuvaderlikku kavalust ning
radi Saksa teater.

suurt mammonaahnust.

„NaiBkuradi", milline oma kolme osali
sega nõuab osatäitjailt hoolikat, hääd ja
viimistletud mängu, lavastas Paides teatri
kunstiline juht Eduard T ü r k. Ilmselt oli ta
püüdnud teha kõik, et anda dramaatiliselt
arenevale sündmustikule terviklikku ja rea
listlikku raami, püüdes ühtlasi seejuures

Eifriede Saar tema noore naise osas

tuli oma raske osaga üleootuste hästi toi
me. Oli rida õnnestunud momente, kus ta
pakkus üllatavalt hääd tõlgitsust ning eht
sat lavaverelist sisseelamist. Pisut enam aga
endakontrolii istumisel.

Riho Hool ma piirivalvurina tegi oma
töö üldiselt korralikult, kuid kippus kohati
õnnestus tal üldiselt hästi, väljaarvatud veidi liigselt „rabelemau. Ka jättis tema
Novembris 500 raiekohuslast metsa see
viimase vaatuse piirivalvuri ning salakauba grimm soovida.
Kisaks oktoobris väljasaadetud raietöö vedaja naise tantsustseen, milline asjatult
Lavakujundus Riho Hoolmalt vastavalt
käskudele on linnavalitsuse poolt järjekord pikale venis ning salakaubavedaja põhjenda olemasolevaile võimalusile sobiv.
selt välja läkitatud 500 raietöökäsku neile, matu tõukamisega publikus naeru esile kut
Lõpuks kahtlematult oleks asjale ka
kes oma raiekoguse peavad täitma novemb sus. Ka arenes ansamblimäng rahuldavalt, suks tulnud, kui Paide teatri avatükina
rikuu kestel, hiljemalt 1. detsembriks.
kusjuures tüüpide reljeefsust läbistas mõõ oleks publikule serveeritud „Naiskuradit".
Senistel andmetel on oktoobrikuu raie dukas parajus. Ühtlasemaks ja mängult
A propos! Enam hoolt ja vastutustunnet
kohuslased oma norme täitnud tagasihoidli kahtlemata parimaks tuleb aga pidada draa neile teatri tegelastele, kes korraldavad ka
ma
kolmandat
vaatust.
kult. Suurem osa neist pole suutnud täht
vade trükkiandmist I Käesoleval korral koos
ajaks määratud raiekogust valmis teha.
Üksikute osatäitjate juurde asudes tuleb nes kava vaid kümnest reast ja sisaldas 5
eelkõige allakrüpsutada salakaubavedajat (loe: viis!) jämedat viga. H. A.
Elanike arv kasvas 100 võrra
1. nov. oli Türil linna aadressbüroo and
neljast kompaniist.

" Šoomiisgrenadeerid tungivad esile,

tunnetus, et löödud valitsused olid ise süü

di 1940.a katastroofilises kokkuvarisemises.

Üks neist, kes vankumatu järjekindluse
ga näeb vaeva tehtud vigade avastamiseks,

vastavad avaldusplsnketid.

dirigent Zimmermann. Peale ministeriaaldi
rigendi viibis v vastuvõtul dr. Kleist, ober

vaks pöördeks. Üha enam rajab endale teed

Samu iilme võimaldub enamikus näha ka Türi kinopublikul

ses peaosalistena kaastegevad Werner Krauss

Teisipäeva õhtupoolikul külastasid ajakir

mis kõik kuuluvad bioloogilise rahvastiku
poliitika probleemide hulka.
Ka Prantsusmaal näevad ettenägelikud
ringkonnad vaeva selleks, et murda aasta
kümnete pikkuseid harjumusi ja luua ma
terjaalseid ning hingelisi eeldusi põhjapane

Filmi-uudiseid Paide kinos

Alates käesoleva nädala teisest poolest
tuleb Paide kinos ekraanile UFA toodan
gost Carl Froelichi lavastuses film „Pulm
Bärenhofis", milles peaosades esinevad
Heinrich George ja Jlse Werner. Nimetatud
filmile järgnevad Tõbise filmiproduktsioo
nist meil juba varemail aastail suure menu
ga linastunud Richard Eichbergi suuriavas
tueed „India hauasammas" ja „Esnapuri
tiiger", milles peaosades La Jana, Frits van
Dongen, Hans Stüwe, Theo Lingen ja Gus
tav Diessel. Eelnimetatuile järgneb kohe
Terra-filmi toodangust menukas „Tango
Notturno" Pola Negri ja Albert Schoenhai
siga peaosades. Tähendatud filmi järele
linastub Bavaria esituses saksa spordielu
käsitlev film ~Suur mäng", milles peaosa
des esinevad Rene Deltgen, Heinz Engel
mann, Josef Sieber, Hiide Jansen ja Maria
Andergast. Edasi võimaldub kinopublikul
veel Bavaria filmiproduktsioonist näha
„Salaaktid W. B. 1" , milles kaastegevad
Alexander Golling ja Eva Immerroann. Vii
matinimetatule järgneb „Kollane lipp" Hans
Albersi ja Olga Tschecbovaga. Edasi näeme
UFA toodangust kriminaalainestikulißt filmi
„Casilla kõmuprotsess", millises peaosades
Heinrich George, Jutta Freybe, Albert Hehn
ja Dagny Servaes. Lisaks eelnimetatuile
näeme UFA esituses dr. Harald Brauni la
vastuses filmi „Taeva ja maa vahel", milli

janikud etendust varietee MScala'sÄ. Õhtu

selektsiooni ning teiste sääraste elunähetega,

Suure õnnetuse keskel püüab Prantsusmaa
end leida. Ent selleks kulub veel mõningat
määral aega. Veel on nende arv, kes läbi
paistmatult halli oleviku kõrval pead mur
ravad tuleviku suhtes, väike. Alles siis, kui
kõik prantslased omavad julgust, tõmmata
mineviku alla enne 1940 lõplikku joont, ja
kui nad end sunnivad vaatama tuleviku
ülesannetele selgelt ja kainelt ja haarama
neist kindlalt kinni, viib tee jälle paremu

Sõjateeneteriste Järva oma
kailselastele
Julgestusvägede Komandeeriva Kindrali
ja Põhja Sõjaväepiirkonna Juhataja poolt
annetati Ftthreri nimel II klassi Sõjateene
teristid järgmistele Omakaitse Järva maleva
ohvitseridele ning reavõitlejaiie: '
Major Jaan Jaagnnd'ile, kapten Egon
Limberg'ile> kapten Roman Uudelepp'ale,
leitnant Valter Paidele, leitnant Jaan
Treial ile, leitnant Herbert Puu piirile, noo
rem-leitnant Albert Simonlatser'ile, n-leit
nant Helmut Seenaalu'ie, n-leitnant Henn
Ründva'le lipnik Helmut Voik'ile, lipnik
Ernst Arviko'ie, sv-ametnik Robert Laane'ie,
seersant Mihkel Roopalu'le, n-veebel Julius

Prantsuse rahvast ähvardab tunduv
kahanemine
]ga riigijuhtimine, milline mõtleb tulevi
kule vastutustundega, peab end segama te
guvõimsait oma rahva ajaloo ja elu käiku
seal, kus see näib olevat tungivalt hädava
jalik. Seda nõuet tunnustavad siiski üksnes
need inimesed, kes suudavad vaadelda ja
mõtelda bioloogiliselt; sest igasugune polii
tik;» A-ks ja O ks on lõpuks siiski pärivuse
ja rafsiküsimuste riiklik käsitlemine, nii siis
kõik see, nojs tegeleb pärivuse, valiku ja

säilitada pinget ning mõõdukat tempot. Kõik

Paide Rindepuhkekodu kapelli
kontsert
Möödunud laupäeval andis Paide rahva
majas kontserdi Paide Rindepuhke
kodu kapell. Toimunud kontserdi vastu
valitses kohapealsete muusikasõprade hul
gas elav huvi, mida tõendas ka asjaolu, et
pääsmed kontserdile müüdi läbi äärmiselt
lühikese aja vältel.
Kontsert algas Blankenburgi bravuurse
3022 elanikku, neist mehi 1231 ja naisi
,Prints Eitel-Friedrichi" marsiga, mille lõp meil
1791.
Kuu jooksul registreeriti linna sisse
pedes tervituskõnega publiku poole pöördus
184 inimest, kuna sama aja kes
Standortälteste ja Rindepuhkeäodu juhataja sõitnutena
tel lahkus linnast 84 inimest. Seega ületas
Rittmeißter Nennecke, kelle ilmumine lavale

võeti publiku poolt vastu elavate aplauside

sissetulnute arv lahkujate 100 võrra.

Sünde registreeriti oktoobris 1 tütarlaps,
suri 3 meeste- ja 4 näisteraüvast. Korteri va
Franz Lehäri operetist „Lõbus lesk". Selle hetusi
registreeriti kuu kestel 35 juhul.
maailmakuulsuse saavutanud ungari opereti
Elanike arvu juurekasv oktoobris oo tin
meistri populaarsema, meeleoiurikkama, gitud
peamiselt õpilaste arvel.
unustamatute ja aiatiköitvate operetiviiside
esitamine kapelli poolt andis kujuka tõendi
Uus linnanõunik Rakveres
viimase kõrgest muusikalisest tasemest. Vaa
tamata väikearvulisele koosseisule esitati
1. novembrist alates toimus Rakvere lin
pala hoolsa süvenemise ja tõlgitsusega, kus navalitsuses muudatus linnanõunike kohta
juures oii küllaldasel määral hoogu, õrnut del. Senine linnanõunik insener Robert Riips
semist ning lõpuks vajalikul määral jõudu vabastati enda palvel ametist, kusjuures ta
ja vägevust. Hea ja peenetundelise esituse jä&b edasi töötama linna ehitusinspektorina.
osaliseks said ka J. Fuciki valss „Unelmide Uueks Rakvere imnanõunikuks määrati sa
aalid" ning Jo Knümanni nßumänisch". mast ajast arvates liuna senine kütteameti
Meeldivaks ja nauditavaks kujunes Werner juhataja Evald Rae.
15.01,5 mtr, 14.96 mtr, 15.04 mtr 15101 mtr, 14.86 Bochmanni laul .Kodumaa, Su tähed". Kontmtr. Arvestades möödunud laupäeval valit serdi esimene osa lõppes popurriiga Franz misel ulatan Sulle käed". Albert Bräu „Mä
senud ebasoodsaid ilmastikuolusid ning Lehäri meistriloomingust «Kohtumine Lehäri lestused'1 saksofouisoolona veebel Heinevet
teri esituses esitati vilunult, võinuks aga
treeningul saavutatud tagajärgi, kavatseb juures".
Maalstein veel käesoleval nädalal üritada
Kontserdi teine osa oli valdavamas osas tooni tugevuselt pisut tagasihoidlikum olla.
Kõik ettekanded võeti publiku poolt tu
Järva rekordi purustamist, milline vähegi pühendatud helifilmi ning tantsumuusikale,
soodsamate tingimuste juures ei peaks osu kusjuures enam meeldejäävaiks osutusid gevate aplausidega vastu ning kapellil
tuma võimatuks.
K. ja G. Wehneri fokstrot „Kena, et jälle tuli anda lisapala. Kapeiiiiiikmed said lilli.
Üldmulje kontserdist —hää; jääb vaid
mu juures oled", Wiga Gabrieli „Sääl Ha
vais", Franz Funki huvitav „Mu süda põksub soovida, et kapell võimaluse korral taas
JÄRVA TEATAJA Nr. 127.
esineks. H. A.
Neljapäeval, 4. novembril 1943. a. Lhk. 3 bum-bum" ning Karl Lette fokstrot „Lahkuga. Tervituskõne lõppedes esitas kapell viise

Riigimarssal Göring kontrollis õhutõrjeseadeldisi Saksamaa lõuna- ja lääneosas.
Pk.-sõjak. Lange.

Põllumees töötas tänavu hästi

Suvised põllutööd lõppemas. Taliviljade orased head
Sügiseste põllutööde arenemise käi
gu jälgimiseks ja maatööjõudluse olu
korraga tutvumiseks sooritasid neil päe
vil maakondadesse pikema ringsõidu
Põllumajanduse Keskvalitsuse nõuande
osakonna juhataja H. Selja ja taime
kasvatuse osakonna juhataja R. Leet
oja. Nagu üldpildis selgus, on põllu
mees tänavuste põllutööde läbiviimiseks
annud oma parima, mistõttu tööd vaa
tamata sõjaaegsetele raskustele on are
nenud üle ootuste hästi. Vaatamata vä
hesele tööjõule on leitud aega mõtelda
ka uudismaaharimisele, mis tõestab veel
kordselt neil põllumehe usku oma maa
lapisse ja maa tulevikku.

Suvivilja peksmine on maal praegu
täies hoos, kusjuures esineb kohati suu
ri rajoone, kus need tööd on täielikult
lõpule viidud. Kus vili veel on peks*
mata, seal on see põldudelt küünidesse
viidud või kuhjadesse kokku veetud ja
viija lumealla jäämist ei ole karta ku
sagil. Maha jäänud on viljapeksu ede
nemise poolest Valga- ja Lõuna-Tartu
maa, kus esineb peksumasinate ja ve
delkütteaine puudusi.
Tali vilja orased on kõikjal heas sei
sukorras ja nende juures ei esine kah
justusi nälkja, traatussi, rootsi kärbse
ja liigvee näol. Oraste heale seisundile
aitas tänavu -palju kaasa;; asjaolu, "et

Tulemaagi tunneb sõja mõju
Sõda tungib kõikjale; ükski olgu
kui tahes kõrvaline nurk maakeral ei
asu selles suhtes tuulevarjus. Viimase
maailmasõja kaug mõjudest teatatakse
muu seas, et ta põhjustanud muresid
labradori indiaanlastele: nad ei saanud
müüa oma jahisaaki ega seetõttu osta
ka laskemoona, nii oli neil kahekord
selt raske. Kui säärast juhtus külma
Põhjala indiaanlastega, kuidas võiksid
siis indiaanlased külmas lõunas pääse
da sellest, et neile juhtub praeguses
veelgi ulatuslikumas maailmakriisis
samasugust? Vähemalt saavad nad,
kuigi ühe erapooletu riigi äärepoolsei
mad elanikud, vahetult tunda sõja
tõsiasju.
Ultima Thule lõunas,s Tulemaa (või
vähemalt selle saare Argentiina osa),
on Buenos Airese valitsuse poolt väärt
olevat erilist sõjalist tähelepanu. Tule
maa allutati sõjalisele haldusele, kus-

juures ta kuberner allub
mereministeeriumile, käsutades nii oma
araotipiirkonna politseid kui ka väeosi.
Tõepoolest asub Tulemaa, sest saadik
kui USA ründab nii põhjas kui lõunas
ja oma kontinendi ääremail võitluste
tallermaale umbes sama lähedal kui
Island, millele ta võrdub enam- vähem
ka klimaatiliselt.
Sellest on kaua aega möödas, kui
USA toetuspunkti Islandil võidi nime
tada «maailma trotslikuks lõpuksÄ.Köi
gil Arktise maadel on peremehed ja
paljud tulevased lennuliinid viivad üle
Põhjanaba. Sellega võrrelduna lebas
lõuna sügavas unustuses. Mitte väga
ammu tagasi olid tulemaalased alles
inimsööjad, ja kuues maailmajagu,
Antarktis, reisis maakaardil vaid eba
määraste kontuuridega. Kuid selle jäise
kontinendi kättesaadavam osa asub
Ameerika lõunatipu vastas, ja riikide
hulka, kel on eelnõudmisi Antarktise
ruumi suhtes, kuulub Argentiina.

küllaldasel määral saadaolevate taime
kaitse vahenditega kasutati laialdast
seemnepuhtimist.
Tali vilja kölviplaan on täidetud ja
tühje kesapõlde ei esine kusagil. Kar
tulid on suuremalt osalt võetud ja nen
de koristamine sünnib praegu üksiku
tes kohtades, kus see varemalt pehme
maa tõttu ei osutunud võimalikuks.
Sügiskünnid on praegu üle maa hoog
salt kähnas ja on kohti, kus need on
juba lõpetatud. Kui soe sügis edasi,
kestab, siis on põllud sügiskündide
poolest tänavu palju paremas seisukor
ras kui eelmistel aastatel.
Karjad käivad maal praegu väljas,
kuna rohtu on küllaldaselt. Kuna tava
liselt lõpeb meil karjatamine oktoobri
Ley külastas Wlashimi haiglat, kus haavatud sõdurid valmistatakse ette uuesti
kuu teisel poolel, siis venib see täna Dr.
eraellu astuma. Dr. Ley tervitab üht paranejat, kes tervenemise järele hakkab tööle
vu pikemaks, mis omakord peaks tub
tislerina. Pk.-sõjak. Atlantic Porsche.
listi kaasaaitarna karja talvisele sööt
misele.

Sügisesed põllutööd maal on sellega
lõpule jõudmas ja põllumehele algab
talvine tööjärk, mis nõuab temalt pa
nust raie- ja veokohuste täitmise näol,
kuid ka sellega loodavad põllumehed
toime tulla.
Loomakasvatuse alal on talundites
märgata, et noorkarja protsent veiste
seas näitab viimasel ajal tõusu. Samuti
on kasvamas hulk noorhobuseid.
Üldiselt peab märkima, et põllumees
on tänavu oma töös üles näidanud
suurt tahet ja visadust, mille arvele
tulebki tööde tubli areng kirjutada. Sel
le juures ei saa alahinnata ka linna
inimeste abi, kes tänavuse suve ja sü
gise kestel on tuhandete kaupa abista
nud maal põllumeest.
Autojuht mõisteti 1. a. vangi
Tallinna ringkonnakohus oma välja
sõiduistungil Kuressaares mõistis Ku
ressaare autojuhi Mihail Pihla üheks
aastaks vangimajja ühes autojuhtimise
loa äravõtmisega kolmeks aastaks.
Pihla süüdistati ettevaatamatus sõi
dus, mille tagajärel tekkis autoõnnetus,
mis nõudis ühe surmaohvri.
Kohus leidis, et Pihl on oma üles
andeid lohakalt täitnud ja jätnud tähe
lepanemata Idn-alade ajutise liiklemis
korra eeskirjad.

Tallinna ja Tartu Linnapangad
reprivatiseeriti kiirendatult
Kindralkomissari korraldusel eralda
takse Tallinna ja Tartu Linnapangad
majanduserivarade hulgast, arvates 1.
novembrist 1943. Seega toimus nende
kahe panga, mis võivad tagasi vaadata
kauaaegsele ja edukale tegevusele Ees
ti omariikluse ajal, reprivatiseerimine
lihtsama!! ja kiiremail teel.
Pangad lähevad jälle linnavalitsuste
Raadio
omandusse ja haldusse, millega on an
tud eeldused augustikuust 1941 saadik NELJAPÄEV, 4. NOVEMBER 1943.
uuestialustatud tegevuse edukaks jätka
5.00 Saade saksa ' sõjaväele. 6.15 Päeva
miseks.
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülekanne)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõm
Kaks uut turbatööstust
sate viisidega alustame uut päeva (Mng ja
Läänemaale
hpl.) 8.30 Põllumeestele: Koduste väetiste
kogumisest ja säilitamisest (Nõu
Läänemaa põllumeeste ringkonnis teos kogumiste
vanem insp Reiu Klaus). 8.45
tatakse eeltöid kahe uue turbatööstuse asu andeosakODua
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
tamiseks Vigalasse ja Kullamaale. Uued
9.10 Landesdieust Ostland 9.25 Saate
turbatööstused on mõeldud peamiselt koha les.
11.30 Kauneid meloodiaid Viinist (mgn.
like omavalitsusasutuste ja koolide kütte paus.
ja hpl.) 12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudi
vajaduste
rahuldamiseks
nende
tootmisvõi
See „Tiiger1' uhkeldab 19-ne hävitatud tanki
sed saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika (Ring
on projekteeritud umbes 1.500-le tonnile
märgiga. Nüüd viiakse ta erivagunil üle me
häälingu tantsukapell VI. Sapošnini juhatu
õhkkuivale
masinaturbale
aastas.
uude rindelõiku. (Pk sõjak. Wolff-Altvater)
sel ja hpl.) 14.00 Päevauudised saksa keeles.
Jürgen SchQddekopf kuud. Ja seejuures tean ma ju päris
täpselt, et see ei ole võimalik, et pean
Miniatuure idarindelt
püsima oma kohal, nagu kõik teisedki.
***
Meis kõnelevad pidevalt kaks erine
Kui hõlpsasti ununeb kägistav hirm,
vat häält. Üks : mõtle elada. Teine: ole
valmis. Ja nende vahel magus raske paanika ja surm. Kui terve peab ole
meelne toon, nagu kauge kella kumin: ma elu, kus raske!madki tunnid para
nevad haavadena, kui elu kustutab tu
mälesta. »
medaimadki varjud nõnda põhjalikult.
V
Peaaegu kolme nädala järele saabus
Meile
tundus
sageli
lüürilise liialdu
täna taas kord post. On, nagu murraks
sena,
kui
luuletajad
lasevad
kojujõud
läänest siinsesse kõrbe kirgas, elav jõgi,
mis kannab endaga hinnalist koormat. nud sõdalasi suudelda kodupinna mul
Äkki täitub punker sõprade varjudega. da. Millise armetu shestina näis see
See on nagu suur pidusöök võõrsil. meile 4. detsembril Tunajevos.
Tunnid, millistest ammutame võrratult
Meie varandus, meie maailm, meie
palju jõudu.
aarded ja suured rõõmud : seal nad le
Sõdurid ei ole blondid Parzivalid, bavad laual tillukese hunnikuna : kirju,
nähtamatult pärja ta tud ja ümbritsetud pisut narmaline siidikaelarätt, piip,
salajasest hiilgusest, nad ei ole inglid pruunipäine, tugev puss, läiitiv tule
tuliste mõõkadega, vaid maakaitsjad süütaja, pliiats, väike,, kulunud märk
käegakatsutavate soovidega : toit, puh mik, kirjatasku fotodega meie seljataga
kus, uni, joomine, vandumine ja naljad. olevast kaugest maailmast.
*•*
Need on, mis valitsevad päeva. Ent
Meie
armeekorpuse
esilemarss, mis
see maailm koosneb aususest ja selgu
sest, lihtsusest ja väärikusest, uhkusest toimus neil päevil, mõjub nii, nagu
ning alandlikkusest maailm ja j§kui valmistuks üks võimas loom haigutades
* das veel kõiki neid alussambaid nime ja sirutades otsustavaks hüppeks. Häi
retus täpsuses, mis nihutab diviise ja
tatakse, mis kannavad kaevikuelu.
armeekorpusi, ei peitu ju ainult esteeti
Sõda kus ta kihutab oma jube line võlu, vaid see on ühtlasi ka hoia
dat võimu meeste südamete vastu kä ku ja distsipliini, mis. valdavad igat
ratult, seal on ta võib olla raskeimini üksikut meest, ürgkujuks.
**
*
talutav. Öösel takerdus moonavanker
külatänava soostunud pudrusse. Kutsa
Väliposti kirjade jaoks ei ole pare
ril tuli lahti rakendada ja ta istus mat retsepti kui see, et nad oleksid
meie juures toas nii rängalt kurnatuna, võimalikult sundimatud, võimalikult lõ
et kõik elu näis temas kustununa. Me busad. Sest nad peavad olema sillaks
mõtlesime, ta magab, kuni ta hakkas mitte üksnes üle nädalate, vaid palju
ootamatult jutustama : ta nägevat neid kardetavamate ruumide ületamiseks.
kõikjal enda ees ; kui ta kõndivat koor Ei ole paremat kui hea uudis. See on
ma taga, istuvat nad hobuste seljas, te tähelepanuväärt, kuid see on nõnda, et
ma naine ja lapsed, kui ta istuvat rnaaväelane võtab iga poolenistigi hea
laua ääres, oleval nad äkki tema vas sõnumi vastu ilma kadeduseta ja tänu
tas. Poolsosinal, ent piinava selgusega likult, nagu oleks tegemist sellega, et
jätkas ta : ma pean koju, ma ei suuda ta vajab kinnitust, et rõõm ja mugavu
seda enam taluda. Sellest 011 nüüd 19 sed ei ole maailmas veel välja surnud.

Hendrik Adamson
Peremees pigis

Eesti tööneiud saabusid
kodumaale

Kas oli Karksis, kas Karistes,
Poliis, Pornuses või Pöögles
muiste see mõru vanamees,

kes ei sallinud, et öösel
piigadele poisid käisid.
Nende vahtimisel valvas
ei ta väljas käimast väsind
aina hameli poolpaljas.
Kutsus oma kahte koera
üks neist Nihka, täine Nahka...,
kratsis ühte külge korra,
tõmbas teist siis: sihka-sahka,
koerad kiugid kaks kärinal,
poisid põgenesid parinal ...
kellel hõlm jäi aia otsa,
kellel puudus püksipära ...
õnnelikud veel, et joosta
raetsaliste käest said ära.

Kord, kui tüdrukud kahaski,
penid õhtul pokri pandud,

meie raehei läks pahasti,
mitu päeva pärast vandus.
Joostes välja assetama,

kratsis, kutsus Nihkat, Nähkat,

tundis ennast tassitama

kõrvalisse kohta kähku,
oli valmis halvimakski

(süda sattus saapa säärde),
aga paisati parprantsti
nõgestesse aia äärde.

Küll need kublud siis sügelid,
kratsi kas või küüned katki;
kaua külmas vees kügeli...
ukse keegi pannud haaki.
Ei sest õhtust ta enam käinud
õues poisse peletamas ...
Isa rääkis, et tema näinud
ära mehe sellesama:
olnud niuke niss-nässakas,
närbinud näoga ja jässakas.

Paide teatri järgmised
etendused
Laupäeval, 6. novembril annab Paide
teater Paide rahvamajas järjekordse eten
dusena E. Bergmanni 3-vaat. komöödia
„H üp e abi e i 1 u". Paide «teatri järgmise
etendusena lavastab pühapäeval, 7. novemb
ril rahvamajas K. Schönherri 5-vaat. draama

Saksamaal reichsarbeitsdiensti soo
ritanud eesti tütarlapsi oli Balti jaa
mas vastu võtmas RAD-i juhte ja
rohkesti omakseid
Neljapäeval kell 12 päeval saabus
Tallinna Balti jaama üle saja reichsar
beitsdiensti läbiteinud eesti tütarlapse,
kellede aastane teenistusaeg Saksamaal
hiljuti lõppes. Tütarlapsi oli jaama lil
ledege vastu võtma ilmunud arvukalt
omakseid ning tuttavaid.
Reichsarbeitsdiensti esindajatena saa
busid jaama kojapöördunuid tervitama
RAD-i staabijuht Idaalade Riigikomissa
riaadi juures arbeitsführer Utermark,
stabsführerin Trunt, arbeitsführer Schmül
ing, oberstfeldmeister Falk jt. RAD-i
juhte.
Õhtul kell 18.30 korraldati saabu
nud tööneidudele pidulik vastuvõtt Ees
ti Kutsekogude suures saalis, Pikk 20,
kus sõnavõttudega esinesid kindralko
missari esindaja SA-gruppenführer As
ter ja Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe.
Tütarlaste vastuvõtuks oli perroonile
rivistunud ühe kaitsepataljoni orkester
F. Taminari juhatusel, mis rongi silma
piirile ilmudes alustas hoogsate marsi
viisidega. Väikese hilinemisega saabu
nud rongist paistsid juba kaugelt koju
pöörduvate tööneidude lehvitavad käed,
millele vastuvõtjad vastasid elavate ter
vitustega. Järgnevalt rivistusid tütar
lapsed perroonile, kus neile annetati
lilli.
Saksamaal veedetud aeg jättis kõi
gile eesti tööneidudele unustamatud
muljed. Maastikuliselt ilusais kohtades
asetsevais laagreis elati koos saksa töö
neiudega kõigist Saksamaa osadest. Laag
rist käidi välistöödel lähedal asetsevais
taludes ning mõisades ja linnades las
terikaste perekondade juures. Pühapäe
viti võeti tihti ette väljasõite ümbrus
konda või korraldati siis huvitavaid
koosviibimisi laulu ning tantsuga.
Kodumaale tagasisaabunud tööneiud
asuvad nüüd siin neile sobiva töö juure,
kusjuures paljud neist astuvad ülikooli,
kus neile toimub järelimmatrikulatsioon.

„Naiskurat" Etenduste algus mõlemil
päeval on kell 19,30.
14.20 Kauneid helisid (ülek. Böömi saatjast).
„Normandie" tõsteti Qles
15.00 Ajaviiteks (ülek. Münchenist). 16.00
Stokh o 1 m. Kuulus prantsuse hiigel
Muusika pärastlõunaks, (mgn.) 16.45 Päeva aurik „Normandie" on nüüd ühe päästeseltsi
uudised. 17.00 Päevauudised ja saatekava poolt üles tõstetud ja anti üle ameerika
ülevaade saksa keeles. 17.15 Lõbus helide laevastiku käsutusse.
mäng (Ringhäälingu tantsukapell juh. VI.
Sapošnin). 18.00 Mudilastele: „Mis väike Ka Eriks Eksi šrammelkvarteti saatel, Riia ring
ti suvel tegi", Aadi Virgese laste jutuke. häälingu ajaviiteorkester Arvids Parupsi ju
18.20 Muinasjutumaal (hpl). 18.30 Aja kaja hatusel, hpl. ja ragu). Ülekanne Riiast. 14.00
ja saatekava ülevaade. 19.00 Muusika (ülek.) Päevauudised saksa keeles. 14.20 Helifilm!19.15 Rindereportaaže (ülek., saksa keeles). laule (hpl). 14.40 Sõjaradadelt. 15,00 Tuntud
Konfiskeeriti Victor Eroanueli
19.30 Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng marsse (hpl.) 15.20 Valitud saksa lühijutte:
varandusi
(ülek., saksa k.) 20.00 Päevauudised saksa ..Lipnik", Walter Micheli jutustus 1812. a.
keeles 20.15 Saksa sõduri tupd (Erisaade (saksa keeles). 15,30 Kirevaid helisid nädala
Milanost, 1. 11. (DNB). Itaalia valit
eesti vabatahtlikele. Kaast: Sõduritekoor ja lõpuks (ringhäälingu tantsukapell L. Tantsi sus otsustas konfiskeerida kuningas Victor
kvartett ning solistid). 21.00 Päevauudised. juhatusel, kõneleja ja hpl). Vaheajal kell Ecnanueli omandused reetmise eest ilma
Ainult Tartu: 21.15 Kontsert (ülek). 22.00 16.45 Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja vastutasuta.
Päevauudised saksa keeles. Järgnevalt saate saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15 Rah
lõpp.

REEDE, 5. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päe
vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hora
mikumuusika (ülek. Viinist ja Hamburgist).
8.45 Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa
keeles. 9.10 Landesdienst Ostland 9.52 Saa
tepaus. 11.30 Hoogsaid viise (mgn. ja hpl.)
12.15 Päevauudiseid. 12.30 Päevauudised sak

sa keeles. 12.45 Lõunamuusika (hpl). 14.00
Päevauudised saksa keeles. 14.20 Kirevaid
helisid (mgn.) 16.00 Kontsert pärastlõunaks
(Herta Lüse, laul, Riia ringhäälingu koor ja
orkester Oigerts Bišteviaši juhatusel; koori
juht: Teodor Kalninš). Ülekanne Riiast. 16.45
Päevauudised. 17.00 Päevauudised ja saate

kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Orkestri
kontsert (Ringhäälingu suur orkester, juh.
O. Roots). 18.00 Eesti ja saksa kultuur (5):
Saksa raamat Eestis (Dr. Carl J. Brinkmann,
saksa' keeles). 18.15 Saksa hääli saksa lau
le (hpl.) 18.30 Aja kaja ja saatekava üle
vaade. 19.00 Loengutesari „Meie õhujõud"

valikke viise (Külakapell ja hpl.) 17.45 Noor
PÕLLUPIDAJATELE
tele: „Aladin ja imelamp", Karl Paul Seu
berti kuuldemäng. 18.30 Aja kaja ja saate Eesti Seemnevilja kokkuostu kohad: Türil,
kava ülevaade 19.00 Muusika (ülek.) 19.15 Joh. Mardo, Viljandi t. 10, Paide, A. Soon
Rindereportaaže. (ülek., saksa keeles). 19.30 berg, Turuplats 10, Järva Jaani, Joh. Laupa,
Muusika (ülek). 19 45 Ringhäälingu-ringvaa Koeru, K. Leibur, Eana, Peetri Tarvitajate
de (ülek., saksa keeles). 20.00 Päevauudised Ühing võtavad normi ja premeerimise alu

saksa keeles. 20.15 Seda ja teist Teie lõbuks sel seemnevilja ja heinaseemet vastu. E. S Ü.

(mgn). 21.00 Päevauudiseid. Ainult Tartu. Järvamaa esindus Türil.
21.15 Kontsert (ülek). 22.00 Päevauudised
Soovitakse osta või vahetada 3—4 a. LAPSE
saksa keeles. Järgnevalt saatelöpp.
KALOSSID VÕI BOTIKUD. Teatada Pallole
Koerus, tel. 5.
Kareda Piimaühing vajab ÕPPINUD VÕITE
GIJAT. Järelpärimised saata Kareda Piima
ühingu nimele kuni 15. nov. 1943. a. Kare
da ag. Öötla aa. Töölevõtmine tööameti
kaudu. Juhatus
KADUNUD 24. oktoobri õhtul Viisu-Ris

iii NOOR KOER (must, kollase pea ja
jalgadega). Palutakse teatada Kareda p. ag.
Koordi käia, Kooli talu.
VAJAN kohe KAASLAST metsanormi üles

(ülek. s. keeles). 19.15 Rindereportaaže ülek.

töötamiseks Laimetsas.Teatada Otto Vildele,
Kriiieväi ja.

saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek.) 19.45
Artikleid (ülek., 20.00 Päevauudised saksa
keeles. 20.15 Sümfooniakontsert. J oh. Brahms:

Kaotatud Väätsa Paide vahelisel teel MEES
TERAHVA TALVEPALITU. Palume ausat
leidjal teatada Pärnu tän. 49.
Soovin hää tasu eest ÜÜRIDA KLAVERIT ehk
kirjutamas käia. Hoian korralikult. Teatada
..Järva Teataja" talitusse.
Toimetuse kõnetunnid igal tööpäeval Kella
B—l 2, talitus avatud igal tööpäeva! kalla

Sümfoonia nr. 3 Ringhäälingu suur orkester,

juh. O Roots). 21.00 Päevauudised. Ainult

Tartu. 21.15 Kontsert (ülek). 22.00 Päevauu
dised saksa keeles. Järgnevalt saatelöpp.

LAUPÄEV, 6. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
uudised. 6.30 Hoiumikukonisert (iilek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Kirevaid
helisid hommikutunniks (mgn. ja hpi). 8.45

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

Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee

les. 9.10 Landesdienst Ostlaud. 9.25 Saatepaus.

11.30 Väike kontsert (ülek. Breslaust). 12.15
Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa kee

les. 12.45 Lõunamuusika. (Elvira Heberlein

Tubli saak tcidulisaks, ja pealegi lõhe,
Pk-sõ/ak. Piigclmann [Wb)

kuulutuste hinnad: o—nr. 1 ja R—ur. 1.
Aadressi muutmine 20 penni.
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Neljapäeval, 4. novembril 1943. a Lhk. 4

