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Raudrist iga eestlase südames

Ka Smolenski suure tõrjelahingu koi

mas päev oli vaenlasele edutu
"Vaenlane löödi välja ühelt Dnjepri saarelt. Zhitomiri ruumis jätkub saksa üksuste edu.
Tunnustus kaukaasia vabatahtlikele Perekopi võitlustes
Bgeases kaotas vaenlane eile 9 lennu
Mõlemat pool Homelit kordasid nõuko
gud oma tugevaid läbtmurderüanakuld. Ku kit, sellest 6 tagajärjetul rännakul ühele
Kirde pool Kertshi puhastati vasturün na ühe sissemurrukoha pärast Homelist meie konvoile.
Põhja ameerika pommitajateüksusedteos
nakul fiks sissemurru-positsioon. Vaenlase edela pool veel ägedalt võideldakse, on
«rünnakud uuesti võidetud positsioonidele ülejäänud rünnak osalt kibedas lähivõitlu tasid eile rünnakuid Norra piirkonnale,
ses tagasilöödud.
"nurjusid.
mille tõtta tekkis tsiviilelanikkonnas tun-;
Saporoshje juures viskasid meie üksu
Lääne pool Smolensklt ei toonud ka duvaid kaotusi. Neil rünnakuil ja ühel
aed vaenlase ühelt Dajepri saarelt ja võt snnre tõrjelaningu kolmas päev vaenlasele sisselennul Prantsusmaale tõid õhukaitse
sid hulk vange ning sõjasaagina relvi. mingit edu. Üleolevate jõududega peale jõud alla 13 vaenlase lennukit, nende hul
'Rnjepropetrovskfst edela pool ja Krivoi Ro toroiavad nõukogud löödi verisels võitlusis gas mitu 4-mootorillst pommitajat.
Britt hälrimlslennukid heitsid eile õhtu
ngist põhjapool löödi uued nõukogude rün tagasi, kuna sissemurdnud osad silmapilk
tundidel üksikuid pomme Lääne-Saksamaale.
nakud, väljaarvatud üksikud vahepeal rii sete vastnrüanakutega visati tagasi.
gistatud sisseraurrud, tagasi. Ühe soomus
Smolenskist loode pool ja Neveli ruu
•diviisi osad hävitasid või said seal teosta mis püsib vaenlase tugev surve meie po
Jaapani õhujõudude uus
tud edukal rünnakul saagiks 25 tanki ja sitsioonide vastu.
12 suurtükki.
Tagevats tõrjevõitlusis Perekopi kitsu
hävitav löök
Žitomfri võitlusruomls edeneb meie vas sel paistsid eriti silma 2 kaukaaaia vaba
turünnak hästi. Vaenlane löödi visast vas tahtlike pataljoni.
1 suur ja 2 keskmist lennukitekancU
LOuna-Itaaliaa möödus päev üldiselt
tupanust hoolimata mitmes lõigus tagasi,
" eei enam põhja pool on Korosteni ruumis vaikselt, väljaarvatud üks tulemusteta india jat, 3 ristlejat ja veel 1 suur sõja
laev uputatud. *5. Õhulahing
Käimas rasked lahingud.
väeosade kohalik rünnak rinde idalölgus.
Bouganvillei juures."
Führert peakorterist, 17. nov. Sõjajõa

•dade Ülemjuhatus teatab:

Erite a d e.

Bolshevike tankid muudetakse idas
armetuks vanarauaks

TokioBt, 17. nov. (DNB), Keiserlik
jaapani peakorter avaldas kesknädalal järg*
mise eriteste.

Meie mereväeõhujõud ründasid 17. no*
vembrli aovalgel vaenlase laevastiknjünde
vetes Bonganvlilelst lõunas ja saavutasid
Enamlaste rünnakud tõrjuti vaenlase raskete kaotustega. Lerose
järgmisi tulemusi:
saarel kestavad maabumisvägede võitlused
uputati 1 suur lennukttekandja, 2 kesk
mises suuruses lennnkitekandjat, 3 ristle
Ftthreri peakorterist, 16. nov. Sõjajöudu lähtepositsioonid ja riivistas sissemurrud.
de ülem juhatas teatab:
Smolenskist loode pool ja Novell ruumist jat kqi ka sõjalaev, mille klasslkuuluvust
pole kindlaks tehtud.
Suures Dnjopri käärus tormas vaenlane teatatakse ägedaid kohalikke võitlusi.
Meie kaotused ulatavad viiele lennukile,
•edelapool Dnjepropetrovskit ja põhja pool
Kahe viimase päevaga hävitati Idarindel
millised ei ole veel oma toetuspunktidesse
Krivoi Rogi uuesti tugevate jõududega meie 481 nõukogude tanki.
Viimaste nädalate rasketes võitlustes tagasi pöördunud,
«rinde vastu. Tema rünnakud nurjasid meie
See õhulahing saab nimetase „5. õhula
diviiside vihase vastupanu tõttu, kes üha paistis K4ievi võitlusruumis eriti välja Tttriu
uuesti alustasid otsustavaid vasturünuakuid gi 7. aoomusdlviis Kindral-major von Man hing Bouganvillei saare juures".
ja seejuures hävitasid ajutiselt läbimurdnud teuffeü juhtimisel ja Krimmis Franki-Sudee
vaenlase rühmi. Oksinda ühe diviisi rinde di saksa 98. jalaväediviis kindral-leituantGa Jaapanlased vallutasid liu linna
lOigus htvitati 71 vaenlase tanki.
reisi juhtimisel.
Tokio. 15. 11. (DNB) Jaapani väed, kes
Vaenlase sillapeadel loode pool Krement
Lõuna-Itaalia rindelt teatatakse peale jälitavad vaenlase 66. armeekorpust piki
shngi ja loode pool Tsherknssõid valitses mõlempoolse kahurväe* ja lunretegevuse Jangtse jõge, vallutasid neljapäeval stratee
•elle elav võitlustegevus.
ühest põhja*ameeriklaste rünnak edutust giliselt tähtsa Itn linna Jangtse lõunakaldal
Žttomiri völtlosruamis murti omapoolse rünnakust ühe põhja pool Migaonot asuva Hupeh provintsis ning Hsingtu, mis asetseb
vasturünnakuga läbi paljud nõukogude väli- kõrgustiku vastu.
28 km edela pool Itut.
Gosiisioould, saadi saagiks arvukalt raskeid
Samnti teatatakse, et Jaapani väed piira
Lfaüse
saarel
kastavad
meie
maabumis*
relvi ja hävitati üks sissepiiratud vaenlase vägede võitlused saare kaitsemeeskonoaga sid sisse 99. Tšungkingi armee kolm diviisi.
völtlusüksus. Tugevad vaenlase vasturünna veel edasi.
kud nurjusid. Vaatamata ebasoodsale ilmas*
Prantsusmaal tugevneb rah
Sõjalaevastiku rauntkujulgestussõidukid
tikule toetasid õhujõud järjest kordavates
vuslik ühtluslii kinnine
Egeuses taas ühe vaenlase allvee
«rünnakutes eriti mõjuvalt selles riudeosas uputasid
laeva.
rakendatud vägesid ja relva-SS üksusi.
** *P ard i»i st, 15. 11. (DNB). Esmaspäeval
Rünnakutel saksa lennuväljade vastu al«N«Mstrllsis ilmamist uus ajaleht "nimega
Edela ja kirde pool Homelit tõrjuti uued,
iahingulennukite ja tankide poolt toetatud Lõuna-Kreeka ruumis tulistati eile alla 16 „L France". Juhtkirjas märgitakse
nõukogude rünnakud tagasi või peeti need põhja ameerika lennukit.
lehe ülõsaadena, teostada rahvuslikku üht
Kiuni.
Briti häirimislennukid heitsid möödunud lust.
Liine pool Smolenskit ründas vaenlane ööl Lääne-Saksamaa kohal alla üksikuid
.arvukate ktttidiviisidega ja tugevate soomus* pomme. Vaenlase nõrga õhutegevuse juures
Mõrvati prantsuse kindral
Jõududega edasi. Ta tõrjuti kõigi relvaliiki vallutatud lääne-alade kohal tulistati alla 6
Pariisist,
15. 11. (DNB) Pühapäeval
de koondatud tules tagasi ja kannatas see anglo-ameeriklaste lennukit.
mõrvati Toutouses kabe roimari poolt 74juures kõrgeid veriseid kaotusi. Tõrjeedn
Saksa võitluslennnkite tugev üksus rün aastane
prantsuse reservkindral Phiiippen.
juures oli eriline osa saksa kahurväel, mil das möödunud ööl Plymouth! sadamalinna Kindral oli
Prantsuse miilitsa liige ja võttis
line oma tabava tulega purustas vaenlase hea eduga.
pühapäeval osa ijhest miilitsa meeleavaldu
sest. Mõrvaritel õnnestus põgeneda.

Lesti töötajaskond, esindades kogu
eesti rahvast ta eranditus tervikus, on
andnud oma vastuse ajaloo jubedaima
le elajalikkusele, mis lähtus Moskvast
nõukogude isehakanud rnyxvar-„mars
sall" Stalini lubaduse näol, „v aba s
tada" eesti rahvas, s. t. ,hävitada ta
jäägitult ja pühkida ära mitte ainult
iidpõliselt temale kuulunud Läänemere
rannikult, vaid üldse maailmast.
Eesti töötajaskonna protestile järgnes
nüüd meeleavaldus, mis räägib selget
keelt: samasuguse kirega, nagu võitleb
eesti sõdur idarindel, Raudristi ehtides
ta võitlejarinda, töötab ka eesti tööline
tagalas ja samasuguse kirega haarab
üha enam ja enam eestlasi relvavõitlu
seks Moskva elajalikkuste vastu, võit
luseks oma eluõiguste ja tuleviku eest.
Nähku kord jälle kogu maailm, et iga
eestlase südames elab tahe bolshevismi
jäägituks hävitamiseks, mis pole väik
sem sellest võitlustahtest, mis toonud
meie sõdureile idas rinda Raudristid.
On vana tõde, et siis, kui oht äh
vardab rahvast, muutuvad võitlejaiks
nii mehed kui naised. See ei tähenda
seda, et naised haaraksid relvad ja
siirduksid otse rindele. Ei, kuid küll
tähendab see aga seda, et naisedki
tunnetavad kogu elava hingega võitlu
se vajadust ja võitlejaau. Et eesti nai
ne seda silmapilgul tunnetab, see ilm
neb eksimatu selgusega ühest LõunaEesti ajalehes ilmunud endiste klassi
õdede järelhüüdest idas langenud en
disele klassivennale: „Küllap kord valge
nevad jällegi päevad ja tuleb uus ke
vad. Ja küllap kord lehvivad koduvä
ravas võidulipud ja ou laulud meil
kõigil suus. Sel päeval meenutame uuesti,
et Sina olid üks neist, kes sidus vööle
Kalevite mõõga, asus tulisele sõjarat
sule ja ruttas meeste ridadesse. Ja ms
oleme uhked Sinule, sõber, sest Sa su-

rtd julgena ja vaprana kolme kodu
värvi eest."
Kolm kodu värvi ja Kalevite msõk
on need, mis täidavad silmapilgul ko
gu eesti rahva sildame murdmatu võit
lusvaimuga. Vihakirg verise ja meid
maailma ees alandavalt põrmu kiskuda
ähvardava Moskva elajaliku vale puhul
annab meile ainult uut jõudu võitluseks
ja tööks oma vabaduse ja selle piiha
pinna eest, mida äsja roojastas verd
janunev siseasiaat, andis meile unune
matu õppetunni sellest, et meie iialgi,
jah, mitte iialgi, kuni eestlastest elab
veel põlvepikkune poisike, ei tohi
paenduda Moskva haisevate mõrvarite
ees. Meie tee on võitluse tee. Meie
võitleme ja me võime selles võitluses
surra, ent me teeme seda isandaliku
ja uhke rahvana, kes iialgi ei paeudu.
Iga eestlane protesteerib täna kogu
maailma ees, et Moskva mõrvajõuk
julgeb nimetada surmaotsuse kuuluta
mist eesti rahvale „ vabastamiseks."
Eesti rahvas näitab aga kõrvuti selle
ga ka kogu maailmale, et ta vastus ei
ole ainult sõnaline. Samuti, nagu meie
esivanemate juures kauges minevikus,
on tõusnud täna taas ausse võitleja,
mees, kes kannab Kalevite mõõka
ja langeb selle eest, et ta rahvale
saabuks uus kevad.
Eesti rahvas surub senisest tugeva
mini pihku Kalevite mõõga ja näitab,
et Raudrist võitluseks oma maa vaba
duse ja oma rahvusliku au eest on
kõige kindlamalt iga eestlase südames.
Võidelda mehiselt ja julgelt, vapralt
ja kohkumatult oma kolme koduvärvi
eest ning olla uhke nende eest lange
nuile, see on tee, mille võtame omaks
ja mille kirjutame tegudes kogu maa
ilma silme ette vastuseks Moskva
jõhkraimale alatusele.
—sp.

Läti andis mõjuva vastuse
Vastuseks Stalini orjastamiskavatsusele aastakäigud 1915—1925
lippude alla
Riiast, 16. nov. (ON) Ülikooli aulasse neil päevil ütles, jällegi nõukodade kodani
kogunesid esmaspäeval kõik läti omavalitsu keks saama peaksid. Ta väljendas läti rahva
se direktorid koos peadirektorite, maakonna tahet, mitte väsida võitluses ja töös, knni
ja linnavanematega, kui ka läti SS-vabataht on saavutatud võit läti rahva surmavaenla
iike peainspektor kindral Bangerskisiga. Pea se üle külg-külja kõrval Snur-Saksamaaga.
le pidulikku orelieelmängu teatas siseasjade
peale koosolijate poolt sügava hardumu
peadirektor kindral Dankers, et ta vastavalt sega lauldud läti rahvuspalvust kõneles läti
Riia kindralkomissari ülesandele ja omava SS-vabatahtl. leegioni peainspektor, kes sel
litsuse direktorite Ühehäälsele nõusolekule gitas omavalitsuse otsust, anda leegion! kä
on otsustanud läti leegioni kutsuda mehed sutusse mehed, keda ta vajab uueks edu
ja noormehed aastakäikudest 1915 25. Pi kaks panuseks* Tabaval! väljendusil kirjel
kemas seletuses põhjendas ta selle abinõu das ta olukorrapilti, nagu ta seda näeb lä
vajadust, et edukalt kaitsta kodumaad ja ti leegionäride esindajana ja avaldas võit
läti rahvast Moskva uue orjastamiskatse lustahet läti rahva olemasolu ja 'tuleviku
vastu ja takistada, et lätlased, nagu Btallu eest vaatamata kõikidele ohvritele.

Eesti tööline annab väärika vastuse

400.000 brt taevaruumi hävi
Meil pole midagi ühist metsi
, talud
JÜhes Tallinna käitises toimus protestikoosolek Stalini alatu „vabasta
ku idaga
Berliin, 14; 11. (DNB) Äsjane löök vaen
mis"-mÕrva kuulutava kõne vastu
Märjamaa
elanikud
ja ümbruskonna põl
lase varnstuslaevandusele Vahemeres, kus lumehed kogunesid esmaspäeval
omakaitse
11.
novembri
õhtul
hävitavalt
tabati
suurt
Ühes suuremas Tallinna metallikäitises
Väike on meie kodumaa, kuid lõpmatu konvoid kirde pool Alžeeria sadamalinna saali, kus neile kõneles Rahvakasvatuse
toimus esmaspäeval kältlstöötajate kokkutu armas on ta meiie. Palju raskusi on pida Orani, suurendab veelgi anglo-ameeriklaste Peavalitsuse juhataja Boris Meret.
lek protestimeeleavalduseks Stalini poolt nud eesti rahvas siin Baiti mere rannikul
Kõnekoosoleku avas Märjamaa vallava
Lõuna-Itaalia rindel, mis sõltub pi
«oktoobrirevolutsiooni aastapäeval peetud üle elama, kuid hoolimata kõigest oa ta raskusi
nem Arnold Anderssoo. Seejärele Rahvakas
devast
juureveost
üle
mere.
Kui
see
juure
kõnele, milles Stalin lubas
ometi jäänud püsima. Palju on aastasadade
katkeb, ei ole vaenlase rinne Itaalias vatuse Peavalitsuse juhataja oma pikemas
j£rim(ni, Leedu, Läti Eesti, Moldaavia ja Soo kestel ohvreid toodud, ja see kõik ei ole vedu
enam
täiesti teovõimeline ja ta operatsioo kõnes tuletas meelde kannatusi, mida bolse
me-Karjala vabariikide rahvad.
asjata olnud. Elame siin meile nii armsaks nid arenevad
„tigusammul", mille pärast vism tõi eesti rahvale ja meie kodumaale
Töötajate koosoleku puhul katkestati käi saanud liivasel pinnal, edasi, elatame endid avalik arvamine vaenlase maades teeb oma ning avaldas kiiduavalduste saatel rahva
vastuse Staliuile, kes taas taotles meie or
mises pingus töö veidi vähem kui pooleks raskest tööst, ja nähes oma lapsi sirguvat, sõjajuhtidele etteheiteid.
jastamist, mida ta ise nimetas vabastamiseks
tonniks, et võimaldada töötajaile selgituse oleme oma perekonna keskel õnnelikud. Sel
Ka
7.
novembri
õhtul
tabasid
Sajfsa
saamist Stalini hiljutiste väljenduste üle. leks me elame ja töötame. Meie soov on, võitluslennukite pommid hävitavalt 13 suurt
Kõneleja ütles muuseas: ,Oktoobri revo
Koosolekule, mis läbi viidi tehase saares hal et meie, meie naised ja lapsed, tulevikus vaenlase transportlaeva kogumahuga 14.000 lutsiooni aastapäeva puhul peetud kõnes
lis, olid kogunenud kõik käitises töötajad, vaba rahvana võiksid õnnelikud olla.
brt ja kaht hävitajat. Öösel vastu 2., 6. ja taotles Btallu nn. vabastamist ka eesti rah
Käsitledes seejärgi sõjaolukord! ja vaa 10.
kes üksmeelselt avaldasid oma valju pro
novembrit tabasid Saksa pommid suurt vale. Nende Stalini tõotuste kohta on ka
testi Nõukogude Liidu võimakandjate kõne deldes neid jälgi, tnida enamlased meiie arvu vaenlase laevu Napoli sadamas ja rei eesti rahval endal midagi öelda. Meie tea
jätsid, lõpetas kõneleja:
de vastu.
me, mida tähendab mida
Tagasihoidliku arvestuse põhjal uputati
Seiske siis truult oma tööpinkide juures dil.
Koosolekul esines selgitava sõnavõtuga
Stalin meile pakub. Stalinil ei ole mingi
või
vigastati
siin
vähimalt
100.000
brt,
nii
Eesti Kntsekogude komissaarne juhataja R. nagu sõdurid rindel. Olge tublid ja andke et Saksa õhujõud on novembri esimese sugust õigust nimetada meid nõukogude
Karro, kuna töötajate kokkutuleku ava- ja oma töö täispanua. Töötame ja aitame sel poole kestel Vahemere vöitluspiirkonnas rahvaks, kuna meie teame millise pettusega
lõppsõna lausus tehase käitisvabendaja, elu lega kaitsta oma armast väikest kodumaad välja lülitanud peaaegu 400.000 brt Inglise ja valega on meie endi vastutahtmist nõuko
gudele maha müüdud. Meie kuulume Läänepõline roetallitööline P i r b e. Töötajate kest meie põlisvaenlase, kommunismi, vastu. Töö ja
Põhja-Ameerika laevaruumi.
vad kiiduavaldused, mis vahetult katkesta tame väsimatult rinde heaks, sest me teame,
Euroopa kultuurrahvaste perre ja meil pole
Tänavavõitlused Beirutis
sid Eesti Kntsekogude koraissaarse juhataja et rinde murdmine tooks endaga kaasa lu
midagi ühist metsiku idaga.
Eesti rahvasoo oma tõelist tahet näidanud
batud „vabastamise" s. o. eesti rahva
kõnet, tõendasid veelkordselt eesti töötaja hävimise.
Senegali neegrid tulistasid ela ja näitab praegu idarindel relvaga. Meie ei
-seisukohta Stalini lubaduste suhtes.
Oleme olnud aasta aega Nõukogude „va
nikke
Suurest käitiskoosolekust võtsid osa veel
jäta võitlust, kui on jäädavalt kadunud obt
Eesti Kntsekogude teise peaosakonna juha bastatud" orjad, oleme oma naha peal tun
Izmir, 12. 11. (DNB) Jeruasalema ring idast ja oleme vabastanud oma rahvuskaas
taja V. Pihlak ning osakondade juhatajad uud Stalini kõrvetavat päikest.
hääiiug teatab, et Senegali neegrid avasid lased nende käest, kes neile tõotavad vabas
Meie esivanemad on elanud siin, Lääne de GaulleM võimude käsul uuesti tule rah tamist."
llorm, Avandi, Kaldma ja teised. Samuti
viibisid kohal Ringhäälingu heliauto ja fil mere kaldal, aastatuhandeid. Nemad on hari vahulgale Beiruti linna peaväljakul. Jaffa
Kinnituseks neile sõnadele, kõne lõpul,
mimehed, kes jäädvustasid töötajate kokku nud selle maa Üles, muutnud ta viljakand ringhääling teatab, et Beiruti tänavail toi tõusis saalitäis rahvast ja laulis ühiselt
itnleku.
vaks, püstitanud siia oma talud, külad ja musid võitlused kividega relvastatud rahva Eesti hümni.
Eesti aini-must-valgete lippudega kaunis linnad, oma kodud ja käitised.
hulga ja Senegali neegrite vahel. Seeläbi
Rahutused Alzhiiris
Nemad on loonud siin oma eesti kultuuri, häiriti liiklust tänavail ja trammiliiklus pan
iatud tehaseballi kogunesid töötajad täpselt
mil
ei
ole
midagi
ühist
enamluse
vrrise
di seisma.
ikeila 14-ks, milliseks ajaks lakkasid unda
G ent ist, 14. 11. (DNB). Alžiiris tekkis
tmast ka käitise hulgalised masinad ja muud terroriga. Ja me kinnitame tänaselgi hetkel
S ai o n i k i, 13. ll.(DNB) Nagu Beirntist rahutusi, mille kestel korraldati nõukogude
«eadised. Vanade elupõliste metallitööliste pühalikult:
teatatakse, võtavad ägedad kokkupõrked konsuli auks meeleavaldus elagu-hüüetega
Siin oleme elanud ja siia tahame jääda Liibanoni elanikkonna ja de Ganlle'i vägede Stalinile. Politsei ei astunud ülevalt poolt
kõrval tabas silm ka paljusid noori tööjõu
jatkama oma esivanemate tööd eesti sini vahel Üha tõsisema ilme. Gaullistid lahkusid tulnud näpunäidete kohaselt esialgu mitte
de ja samuti naisi.
Rahvusvftrvilise kangaga kaetud ja mikro mnst-valge lipu all. Elagu meie kodumaal vihaste rahvamasside eest väiksemailt täna vahele. Alles sõjavõimude korraldusel võeti
foniga varustatud kõnepulti astus esimese Elagu Eestil
vailt ja ebakindlamaist linnaosadest, tõmbu peaässitajad hiljem kinui. Mõni tnnd hiljem
R. Karro sõnavõtu järele laulsid töötajad des tagasi peatänavaile. Surnute arv tõuseb lasti nad aga nõukogude konsuli soovi peale
na kftitisvahendaja Pirbe, kes koosolekut
.avades märkis, et töötajad on kokkp kogu spontaanselt Eesti rahvushümni.
mitmekümneni. Haavatute hulk on palju jälle vabaks.
joonud selleks, et seisukohta võtta Stalini
suurem, sest on raske hinnata nende täpset
arvu.
hiljutise kõne suhtes, milles ta Eesti ja ko
India nõuab endise asekunin
Proua Roosevelt Nõukogude
<gu Balti riikide rahvaid lubas „vabastada"
Senegali väed püüdsid reedel okupeeri
Liidu
inimkaotustest
ga kohtu alla andmist
Enne sõna andmist Eesti Kntsekogude ko
da Liibanoni presidendi maja, kuid hulk
miasaarsele juhatajale R. Karrole tähendas
Stokholmišt, 14. 11. (DNB). Vaidlus
Stokhol m i s t, 15. 11. (DNB). Proua presidendi sõpru oli end sinna kindlustanud
«kftltißvahendaja: „Oleme saanud seda .vaba Roosevelt seletas Reuteri teatel ühes kõues ja püstitanud barrikaade. Nad osutasid äge te kestel India toitlusolukorra üle nõudis
dust" tunda ja teame, mida Stalin selle all Essexis (Connecticutis), Stalin olevat Cordell dat vastupanu, nii et senegali neegreil ei kongressi liige Pandit Shambhudayal Misra
mõtleb".
Nullile ütelnud, et senised põhja-ameerik õnnestunud maja vallutada. Lõpuks tõmbu Uus-Delhis endise India asekuninga, lord
Nüüd astus kõnepulti Eesti Kntsekogu laeto kaotused võrduvad „umbes neile kao sid nad tagasi. Kui muhameedlased tõttasid Linlithgov, India-miuister Amery ja Bengali
de komissaarne juhataja R. Karro, kes oma tustele, mida venelased teatavad igal hom keskpäeval mošeedesse palvele, arenesid kuberneri sir John Herberti kohta alla and
.sõnavõtus üttes:
mist.
uued vahejuhtumid.
mikul pruukosti eel."

Uppus 10.000 Ameerika
sõdurit
Lahingulaev „Warspite" raskesti
vigastatud
Madridist teatatakse: Nagu Gibraltari sõ
jalistest ringkondadest kuuldub, olid vägede
trauspordilaevad, mis Vahemere lääneosas
Saksa lennukite poolt uputati, määratud vii
ma täiendusvägeaid ofensiivi jätkamiseks
Lõuna-Itaalias. Kaotuste suurust hoitakse
saladuses, kuid mereväelaste arvates, kes
pärast katastroofi teadasaamist kohe Gibral
tarist kohale sõitsid ja päästetöid korralda
sid, hukkus vähimalt 8.000—10.000 ameeri
ka sidurit.

Sada katastroofi peetakse raskeimaks,
mis seni liitlasi Vahemeres oa tabanud.
Edasi teatatakse, et Inglise lahingulaev
„Warspite" on raskete vigastustega, mis on
tekitatud lennukipommidega, Gibraltarisse
saabunud.

Ainult 1400 m päevas
Madri d, 15. 11. (DNB) .Arriba* kaas
tööline seletab ühes kirjutuses olukorra koh
ta Itaalias, et 5. armee on 65 päeva jooksul
iga päev keskmiselt 1400 meetrit edasi tun
ginud. Tõenäoliselt on anglo-ameeriklaste
väejuhid Eisenhower ja Alexander selle
tulemusega .väga rahul".
Rumeenia sõpruseavaldus Soo
mele
Hei singist, 15. 11. (DNB). Rumeenia
annetas sõja läbi puudusse sattunud soome
perekondade abistamiseks 2 miljonit leid.
Sellega tõendas Rumeenia, kes ka möödu
nud aastatel osutas eelkõige suuremate ela

tisvahendite saadetiste läbi oma tegelikku
abistamistahet, uuesti oma sõbralikku suh
tumist Soome vastu.

Jänkide isu kasvab
M a d r i d l s t, 14. 11. (DNB). Põhja-Amee

rika ajakirjandus käsitleb üksikasjalikult
vahejuhtumeid Liibanonis ja nõuab USA
ametlikku vahelesegamist.

Graziani üleskutse Itaalia noorsoole
Rooma, 14. 11. (DNB) Itaalia kaitsemi
nister marssal Graziani esines pühapäeval
raadiokõnega Itaalia noorsoole. Marssal kir
jeldas praegust olukorda Itaalias ja kutsus
üles noori sõdureid, kes peavad moodusta
ma uue sõjaväe tuuma uuesti ülestõusnud
isamaal.

Vastulöökide ja riivpositsioonide taktika
Otsustava lahingu alates leiab punaarmee ennast olukorras, milläs tahab tela näha Saksa
kõrgeim väejuhatus. Punaarmee on kannud sõdade ajaloos ennenähtamatult suuri kao
tusi. Moskva nõuab nii enne kui pärast „teist rinnet"
Võitlused idarinde lõunaosas jätku
vad raugemata ägedusega. Enamlased
püüavad, nagu suvelgi elava tõik
tehniliste võitlusvahendite massilisete
gevusse paiskamisega otsustust saavuta
da, kuid põrkavad seejuures pidevalt Sak
sa elastsele kaitsele, mis järk-järgult
summutab kõik nende taktikalised sis
semurrud. Seejuures kannab vaenlane
kaotusi elavas jõus ja sõjamaterjalis,
mis ületab kümneid kordi Saksa ja ta
liitlasvägede möödapääsmatuid kaötusi.
Viimaseil nädalail võis tähele panna
kogu lõunas asetseva lahinguvälja maa
alalist laienemist. Võitlused toimuvad
700 km ulatuslikul rindejoonel Kiievist
Kertšini ja Herssonist Nogai soodeni.
Kuid ka Kiievist põhja poole kuni Ho
melini käivad ägedad võitlused edasi.
Saksa kaitsetaktika baseerub siin
tugevatel vastulöökidel ja järjest uutel
kujundatud riivpositsioonide). Vastulöö
gid suunduvad ennekõike vaenlase sis
semurdunud osade äralõikamisele ja
hävitamisele.
Suurim neist vastulöökidest toimus
oktoobrikuu lõpp-päevil Krivoi Rogist
põhja pool, kus enamlased kaotasid
kolme päevaga 422 tanki, 5200 vangi
ja loeti 10 800 surnut ja tohutut arvul
sõjamaterjali.
Samuti andsid märkimisväärset edu
Saksa vastulöögid edela pool Dnepro
petrovskit ja kagu pool Kremenlšugi.
Tankilahing Krivoi Rogist põhja pool
kuulub üldse tähtsamate sündmuste
hulka Saksa suures eemaldumisiiiku
mise operatsioonis idarinde lõunaosas.
Enamlaste viis sissemurdnud soo
muskorpust sunniti suurte kaotustega
taanduma ja Saksa soomusväekoondi
sed muutsid väheste päevadega olukor-

ra Krivoi Rogi juures otsustavalt Sak
sa kasuks.
Saksa rinne kirde pool Krivoi Rogi
taastati, linn ja selle ümbruskaudne
ruum puhastati vaenlasest. Nõukogude
le tekitati mitte ainult suuri taktikalist
kaotus?,' vaid aeti ka nurja nende ope
ratiivne plaan, mis nägi ette kogu
Dnepri käärus võitlevate Saksa relvas
tatud jõudude purustamise. Võit Krivoi
Rogist põhja pool tähendab uut kuul
suslehte Saksa soomusrelva ajaloos.
Riivppsitsioonid luuakse kõikjal seal,
kus areneb veel liikuv lahing ja kus
olukorrast ei omata veel selget pilti.
Nende riivpositsioonide tähendus seis
neb selles, et pidurdada vaenlase eda
situngi neis rajoonides, mis kujutavad
endast head lähtealust edaspidiseks
vastulöögiks.
Nii ilmutab ennast üha enam tu
gevnenud Saksa kaitse ja kasvav vas
tupanu ühes aktiivsusega, mis ei ole
jäänud tähele panemata ka anglo-amee
riklastele. Londoni ja Washingtoni aja
kirjandus mainib, et võitluste käigus ei
ole saavutatud veel kaugeltki otsustust.
Saksa sõjaväe ülemjuhatusel on ees
märgiks kasutada oma jõude nii, et
enamlaste jõud nõrgeneksid tunduvalt
ajaks, mil idarinde lõunaosas algab
külmaperiood.
Kannud raskeid kaotusi inimestes,
tankides ja sõjamaterjalis, peavad enam
lased tunnistama Saksa kaitse täielist
edu. Need võitlused näitavad selgesti,
et Saksa väejuhatus hoiab oma käes
endiselt tegevusvabaduse, mis võimal
dab tal avaldada ühes kohas visa vas
tupanu ja teisal jatkata oma manövree
rivat taktikat üldise strateegilise .plaani
järgi, mille mõte ja tähendus selgub
omal ajal.
Dnepropetrovski ja Kiievi evakuee
rimine, kus loomulikult varem hävitati
kõik sõjaliselt tähtsad seadmed, heidab
valgust Saksa väejuhatuse kavatsustele,
mille peamiseks mõtteks näikse olevat
jõudude koondamise jätkamine. Rinde
lühendamisega säästetakse inimesi ja
sõnamaterjali selleks, et õige aja saabu
misel visata neid otsustavasse lahingus
se. Kõik geograafilised mõisted omavad
seejuures tähtsust ainult sel määral,
kuidas nad vastavad sõjajõudude stra
teegilisele koondamisplaanile.
Otsustava lahingu andmiseks puna
armeele omatakse Saksa poolel kõik
eeldused. Vaatamata eelmistel aastatel
vallutatud maa-aia osalisele mahajät
misele on Saksa idaarmee alles ja on
säilitanud oma võitlusjõu. Tõsiasi, et
vaenlase teated ei räägi midagi Saksa
vägede sissepiiramisest, on kindlaks
tõenduseks sellele, et Saksa sõjajõud
idarinde lõunaosas Jlõmbusid tagasi
plaanikindlalt.
Führer oma viimases kõnes mainis,
et
anglo-ameeriklaste
pommitusterrori
Magi kütid Murmani rindel ei kaota iialgi kahjud Saksa sõjatööstusele
on kõrvali
tuju, hoolimata sealseist raskusist. Pk.-sõ
se tähtsusega, mis ei takista relvade
jak. Frass (Wb.)
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kõlatult:
«Otsige kõikide majade ümbrus läbi, otsige
võimalust mööda ka tules."
Nad vaatasid talle otsa, aga keegi neist ei
lausunud seepeale sõnagi, sest nad teadsid ju
niigi, mida mõtles Endel. Ning kuna mehed val
gusid nüüd laiali, et täita praegu saadud korral
dust, taandus Ende) ise õuelt aia äärde, toetus
seal vastu kuivanud õunapuu tüve ja langetas
pea. Ta tundis nüüd, et on väsinud ning tajus
ühtlasi, kuidas troostitu ja suur nukrus haaras
teda korraga igast küljest. See tunne oli nii ime
lik, esmakordne ja valus ühtlasi, et Endel pidi
sulgema silmad, suruma hambad nii tugevasti
kokku, et tundis sellestki valu ja toetuma nagu
tuge otsides vastu õunapuud.
Minutid möödusid ning alles siis ärkas Endel
teda vallanud tardumusest uuesti, kui tuttav hääl
üsna läheduses hüüdis ta nime.
Järsult avas Endel nüüd silmad ning vaatas
nagu tunnistavalt otsa oma ees seisvale Arnold
Margussonile.
„Sa ... sa ei saanudki siis haavata, Arnold,
nagu teatas sellest mulle Mägi mees ?" küsis ta
kuidagi segaselt, suutmata end nii kiiresti .koguda.
«Siiski," vastas Margusson vasemale käele osu
tades, mida ümbritses käelaba kohal suur mähis,
ühelt kohalt pisut punane. «Siiski, Endel, kuid
küllap see on rohkem kriimustus kui tõsine haav.
.lah, küllap see on kriimustus ja mitte nii, nagu
Eerikul."
«Eerik . .." kordas Endel. «Eerik I Ta käskis
mind siis, kui kõik on läbi ja kui minuga on
läinud hästi, otsida üles see seal, Soomes ..."
«Riita, keda Eerik lubas mitte kunagi unus-

tootmist ja nende rinnetele-saatmist
nimetamisväärselt. Nii võib ka idarinne
arvestada lakkamatut relvade ja lahin
gumoona saadetisi. Pealeselle peetagu
meeles, et Saksa teaduslik-tehniline
mõte on kogu aja ametis uute relva
tüüpide leiutamise ja valmistamisega.
Saksa käesoleva suve suure eemal
dumisliikumise teiseks otseseks taga
järjeks, peale rindejoone lühenemise,
oli veel juureveoteede lühenemine ja
tihenemine. Samuti ei ole kahtlust, et
nüüdsest peale bandiitide tegevusele
pannakse üha enam rauad suhu.
Teiselt poolt hakkab nüüd selguma
üha enam ka see edu, mida Saksa
väejuhatus on saavutanud, kasutades
kogu aja ruumi relvana. Enamlased
kaotasid oma suveofensiiviga ja kaota
vad ikka edasi ka veel praegu Saksa
elastses kaitses tohutult inimesi ja sõ
jamaterjali. Igatahes selle Churchilli hil
jutise lauakõnega, mille lõpuks ta tõs
tis oma klaasi marssal Stalini terviseks
ja mainis, et ükski teine armee maa
ilmas ei oleks elanud üle neid kaotusi,
mida punaarmee on kannud senistes
idarinde võitlustes, on antud ametlik
kinnitus sellele tohutule aadrilaskmisele,
mida teostas Saksa idaarmee Nõukogu
de vägedele.
Pealeselle on enamlaste tagala mit
mesaja kilomeetri ulatuses tühi maa,
mida mööda peab kulgema nende jä
relvedu. Kõik raudteed on purustatud
ja elamud hävitatud. Enamlaste olu
kord juureveo ja korterite küsimustes
muutub järjest raskemaks.
Enamlased, pingutades oma viimseid
jõude, takerduvad Saksa strateegia
poolt neile etteseatud püügi võrkudesse
ja on sunnitud asuma neile mittekasu
likele positsioonidele, mille tagalaks on
nn. põletatud maa ja mis asetsevad
kaugel eemal Nõukogude relvastustöös
tustest. Vahenditega, mis on enamlaste
kasutuses, nad ei suuda luua oma po
sitsioonidel tingimusi, mis vastaksid
kaasaja sõjanõuetele. Otsustava lahingu
alates punaarmee leiab end olevat olu
korras, milles tahtis teda näha Saksa
kõrgem väejuhatus.
Seda kõike näikse ka Stalin mõist
vat, mispärast enamlased nõudsid Mosk
va konverentsil jälle uuesti „teist rin
net." Suurema mõju saavutamiseks
enamlased püüdsid avaldada survet
liitlastele kõigi abinõudega. Juba järg
misel päeval pärast Moskva konverent
si teadaande avaldamist kirjutas partel
häälekandffc ,Pravda", et kui AAÜÜM
varsti ei tule, siiMMM?
Juba koiroßntsi
kõnelema komsoMihhailov, kes omas
ainult sakslased
on

tagala ole-

tada ega jätta. Riita ..
Ning Arnold Margusson istus samas mahalan
genud aiale ning vaatas kuhugi kaugusse.
«Riita", kordas ka Endel, „jah, nõnda oli ta
nimi. Sa tunned teda, Arnold?"
Margusson noogutas vaevaltmärgatavalt, kuid
vaikis. Pikkamööda, väga pikkamööda, kasuta
des oma tervet, paremat kätt, võttis ta sigareti
karbi taskust ja palus sigareti süütamisel Endeli
abi. Alles siis, kui oli suitsetanud mitu ahnet
sõõmu, tõstis ta uuesti pea.
«Joel langes," ütles ta rohkem endale kui En
delile, „ja Eerik ... meie ei suutnud teda pääs
ta. Nad jäid sinna ja nüüd, enne kui jõudsin
siia, sinu juurde, ma kuulsin, et .. . nad, need
loomad, on torkinud nende laipu tääkidega."
«Tääkidega 1" peaaegu võpatus Endel.
«Ja Kaarin ..." jätkas Margusson, nagu po
leks ta kuulnudki Endeli karjatavat sõna. Siis ta
vaikis enne puhu, kuni pööras näo otse Endelile.
„Kui palju valu õn järsku kõikjal, kui palju
suurt ja sügavat valu, Endel", ütles ta mõtlikult.
«Maailm on nii suur ja meie rahvast nii vähe,
milleks peab olema kõik nii, ja milleks nii pal
ju valu ?"
«Valu !" kordas Endel. «Valu!"
Ta pea langes madalamale ning muutus nagu
järsku raskeks.
«Valu !" kordas ta lõpuks uuesti. „Ma ei tea,
miks, aga ma arvan, et .. . kus iganes elab ja
liigub inimene, sinna kuulub ka armastus ja sin
na kuulub valu. Jah, Arnold, inimene, armastus
ja valu need kuuluvad igavesti ühte ja on
lahutamatud. Lahutamatud samuti, nagu on la
hutamatud loov ja igavene kevad, päike ja tor
mid. Milleks ? Ei, ma ei tea seda, milleks. Võib
olla seepärast, et nad on loodud niiviisi, koos, et
nad koos loovad ja teenivad elu ning et üheta
ei oleks teist ega kolmandat. Ei, ma ei tea seda
kindlasti, Arnold."
Siis vaikisid nad jälle mõlemad. Ainult leegid
hävinud hoonete varemeil mänglesid, praksusid
ja alanesid pikkamööda ning mehed kõndisid põ
levate hoonete ümber, püüdes leida laipu, nagu
käskinud Endel Puidu. Laskmine oli nüüd vai
bunud täielikult ning pikkamööda kasvas meeste
arv hoonete ümbruskonnas. Nad kogunesid siia
võitlusest tulles näljastena ja väsinutena, kuid

Gauleiter Paul Giesler asetas 9. novembril Münchenis 1923. a. 9. nov. langenute sar
kofaagidele Führeri nimel pärjad. Meie pildil: kindralfeldmarssal Keitel ja gauleiter
Giesler tervitavad 1923. a. 9. nov. verelippu. (wb.)
Tööõnnetute hüvitamine metsatöödel
Hüvitus vastab üldisele sotsiaalkindlustusele
Tööõnnetustel metsatöödel antakse
töötajaile hüvitusi. Äbisaajad jagunevad
kahte rühma. Esimesse jäävad need ko
huslased, kes kuuluvad üldises (sotsi
aalkindlustuse määruse ja selle teosta
mismääruse) korras sotsiaalkindlustuse
alla. Nende hüvitamine toimub tavali
ses korras Haiguskindlustusasutuse poolt.
Teise gruppi kuuluvad need raie- ja
veotöölised, kes ka 1943-44. talvepool
aastal maaomastes ja kohalike omava
litsuste metsades tarbe- ja küttepuude
ülestöötamise ja äraveo korraldamise
määruse alusel on rakendatud kohus
tuslikkudele töödele ning kes ei kuulu
üldise sotsiaalkindlustuse alla. Need
moodustavad tänavu raie- ja veotööliste
enamuse. Seesugustena nimetatagu ta
luperemehi ja nende talundites kaasa
töötavaid perekonnaliikmeid. Nende ko
huslaste kohta kehtib eri kord, mida
vaadeldakse allpool lähemalt.
Teise gruppi kuuluvaid kohuslasi hü
vitatakse ainult kohustuse täitmisel juh
tunud tööõnnetuste korral, haigestumise
puhul seda ei tehta. Kuid ühtlasi ei
peeta nende töötasult kinni sotsiaal
kindlustusmaksu. Vastavalt sellele ku
junevad ka formaalsused erinevateks.
Hüvitamine toimub riigimetsades Met
sade Keskvalitsuse arvel metskondade
kaudu. Makstavad on
vat õnnestunud „rahvavaenlaste" katse
.ära tõmmata komsomoli parteist. See
[lause vihjab ilmselt sõjavastase meele
olu tõusule komsomolis. Samuti oli
mõeldud tõelise olukorra moondamiseks
kõne see osa, milles räägiti Nõukogude
-elailikkonna Bmoraalse-patriootilise üht
lustuVd^lJõusust.
Kõik seek näitab kasvavat lagune
mist enamlaste tagalas ja liitlaste või
metust saata oma „ vajalikul
määral abistust.
L.
midagi. Siiski oli metsa
jätnud oma raja Jee

„Sa ei võtnud kirja", ütles vii
maks Margusson uuesti, olles vahepeal kaua vai
kinud. „Nüüd aga . .."
„Nüüd aga... kui see oli mulle, siis .. . näi
ta teda", ütles Endel.
Aga Margusson raputas pead.
„Ta jäi sinna, metsa äärde, kus sain haavata.
Ühes taskurätiga tõmbasin ta taskust ning kui
seda märkasin, oli ta juba liialt verine."
„Lugesid ta siis vähemalt läbi?" küsis nüüd
Endel.
Margusson noogutas.
B püüdsin. Ja lugesin. Vähemalt selle osa, mi
da veel võimaldus lugeda."
„Noh ?"
„Ta pole teinud ühelegi eestlasele halba, pole
saanud ka kellelegi äraandjaks, kuigi keegi, ke
da nimetab Oskar Parrestiks, on püüdnud teda
selleks ahvatleda. Süüdlasena, jah, sellena olevat
ta ennast tundnud ... sinu ees, Endel. Ja meie
kõikide ees. Ning seepärast, nõnda ta kirjutas,
igatsevat ta aina hetke, millal võiks võidelda
meie kõikidega koos ja ... pesta oma häbi ..."
„See oli kõik ?"
„See oli kõik, mida suutsin lugeda."
„Ja ta langes juba esimesel rünnakul. .
„Ta langes ..."
Ja jälle ei rääkinud neist kumbki tükil ajal
sõnagi. Mehed, otsinud läbi ümbruse ja püüdnud
vaadata leekidessegi, kogunesid pikkamööda taas
ning lähenesid nüüd uuesti ja kobaras Endelile
ning Margussonile. Pikkamööda, nagu kogudes
seejuures jõudu millekski oodatavaks ja raskeks,
ajas Endel end nende lähenemisel sirgu.
„Hoonetest veidi eemal, kraavi kaldal, on viis
söestunud laipa," kuulis ta kedagi ütlevat, ilma
et oleks vaadanud ütlejale seejuures otsa.
„ Kraavi kaldal ?" küsis tema eest Margusson.
„Kuidas on see võimalik, et .. . söestunud lai
bad on kraavi kaldal ? On nad siis päästetud
tulest või ?"
„Ei", kostus läbi hammaste surutud vastus,
„nad pole tulest päästetud, vaid ... on visatud
sinna ja . . . tuli tehtud neile peale ..."
„Elavaile või surnuile ?"

samasugused ja niisama suured nagu
üldise sotsiaalkindlustuse korral lööõn
netusjuhtumil.
Nendeks on:
a) ravimite kulud apteegiarvete järge
täies ulatutes,
b) arsti kulud (arsti) arvete järgi, keh
tivate normide alusel täies ulatuses,
c) haiglaravi korral see arvete alu
sel täies ulatuses,
d) haigla- või kodusele ravile paigu
tamisel tarviduse korral tekkinud reisu
ja transpordikulud täies ulatuses.
Seega kõigi nende summade tasu
mise aluseks on vastav kuludokument
(apteegiarve, arstiarve, sõiduarve jm).
Ilma seesuguse dokumendita ei saa
kindlaks teha vastavat tegelikku välja
minekut.
e) haigusraha, arvates esimesest töö
võimetuse päevast kuni tervenemiseni,
kuid mitte enam kui 26 nädala eest.
Töövõimetuse aeg määratakse kindlaks
arstitunnistuse põhjal. Haigusraha suu
rus on kodusel ravil 50%, haiglaravil',
kui kannatanul on ülal pidada omak
seid, 25% ja teistel 12,5% keskmi
sest töötasust. *
Kaks viimast tasutakse ainult haigla
või raviasutuse tunnistuse põhjal. Kesk
mise töötasu leidmiseks jagatakse vii
mase nädala töötasu summa päevad»
arvule. Veotasu puhul langeb ainult
pool isiku töötasuks, kuna teise poole
moodustavad hobusel öö ja riistade kulu.
Tartu Maarja kog. õpetaja
kohale 3 kandidaati
Tartu Maarja koguduse nõukogu
koosolekul neljapäeva õhtul seati üles
õpetaja kandidaadid vakantsele õpetaja
kohale. Viiest kandideerivast õpetajast
seati üles kandidaatideks Laiuse kogu
duse õpetaja Jaan Järve, Roosa
duse õpetaja Aleksander Abel. Endine
Maarja koguduse abiõpetaja Kodres sel
korral ei kandideeri.

„Ei tea, aga küllap vist haavatuile."
„Kas .. . Mae ... on ta seal, nende hulgas?"
suutis nüüd lõpuks Endel küsida, kusjuures ta
hääl jäi värisevdks.
„Mae", kordas keegi samuti ebamääraselt ei
viBt witte.«
„Vist mitte?" tõusis Endeli pea pisut. «Vist
mitte ?a
„Mae Soodema .. ." ütles keegi hiljem tui
nuist järsku tagapool. „Kas leitnant otsib teda?
T.a '' ' j.ulin PraeSu laanest... ta on seal,
oja ääres, õitsenud sirelite juures..."
Ainustki häält ei kostunud sellele vastuseks.
Hetke jooksul ei liikunud ainuski lihas Endeli
näos, ainult ta rind tõusis ja vajus senisest kii
remini, nagu tungleks seal, kuski sisemas, ikka
veel suur ja nimetu valu.
«Elusana?" küsis ta viimaks. See tuli peaae
gu sumbutatud karjatusena, kõlatult ja katuse
des. Ning seejuures vaatas ta meestest üle ja
mööda, otsides kuski seal tagapool seda, kes ütel
nud suure sõna. Asjaosalist ennast ei eraldanud
ta meestesummust küll praegugi päris kindlasti,
aga kui endisest suunast oli kostunud üsna kin
«jah , lõi ta järsult pea püsti, pöördus ja
eemaldus järgmisel hetkel meestest, astudes kii—
resti ja pikil samme! läbi aia, et suunduda seda
läbides koplisse ja jõuda sealt kaudu suure si
re ipu imani vana veskitamrni läheduses urn mis
uva oja ääres. Õuele jääjaiie paistis, nagu kar
aks ta sinna jõudmisega hilineda, sest mida
augemale talust ja mees lest ta jõudis, seda
enam ta ruttas. Ning lõpuks ta peaaegu jooksis.
möödunud, saabus taas vaik
ne, peaaegu unelev õhtu ja 00. Jälle ket
ras mannikuserval laisk öösorr, laulis heinamaa
des, kus päeval toimunud saatuslikud võitlused,
hiirnähtamatu ritsiklind ja kuu tõusis valgusta
ma pehme-hämaraisse öhtuududesse mässitud ma
dalaid põõsaid. Jälle helises laas ja näis peaaegu,
nagu polekski midagi juhtunud.
Aga Siimusoo talu polnud nüüd enam ning
päikese värvides madalaid mände ruu.IÄRVA TEATAJA Nr. 133. ' .

Neljapäeva], 16. novembril 1943. a. Lhk. 2.

A. 1901 leiame Thomsoni taas Riia kuns
tikoolist, kus ta õpetajaks oli sedapuhku
kuulus läti kunstnik V. Pnrvitts. Sama aas
ta 7. juulil tabas aga paljutõotavat noort
kunstnikku ootamatu surm, ta olles vaid

Töötajaile kutselist väljaõpet
Katsekogud organiseerivad kursusi ja õpperlnge
Käesoleval kuul alustavad Gle kögit maa täi»- ja osaajallsteks.
tegevast Eesti Kntaekojgade poolt organisee
Enamik kursusi on osaajalised ja nende
ritud kursused ja öpperingid, mis on mõel tegevus toimub ksks korda nädalas, knmb
ddd meie töötajaile täiendava katselise väl ki. kord üks kaksiktuud.
jaõppe andmiseks. Knrsnste ülesandeks on
Täisajaiised kursused on korraldatud
hõlbustada töötajaile oskustöölise katse üksikuis kohtades ning Eesti Kutsekogude
omandamist, kergendada osknstöölistel eda otsesel algatusel. Neis toimub töö sarnaselt
siõppimist ja edasijõudmist ning anda kfiiti koolitööga, harilikult 6 tundi päevas.
•e juhtidele ja alljuhtidele võimalust katse
Kursused jagunevad tehnilisteks kursus
liseks täiendamiseks.
teks, täienduskursusteks ja ettekanneteks
Praegusel sõjaajal kui ka pärast asda käitiste juhtidele ning alljuhtidele meloodi
omab suurt tähtsust õppinud tööjõudude listeks kursusteks õppejuhtidele ja büroo
kaader, kelle omamine on iga rahvale eriti jõududele ning toitlusala kursusteks.
pärastsõjaaegses ülesehitustöös erakordse _ Tehnilised kursused korraldatakse tööta
tähtsusega. Sellelt seisukohalt vaadatuna jaile metalli, elektri, teketiiltöö ja keemia
omavad algavad, osalt juba käimasolevad alal ning nende lõpetajad omandavad pärast
kursused suurt tähtsust. Kursuse tegelikuks katsete sooritamist õppinud oskustöölise
läbiviimiseks on astutud tihendnflbe käitis kutse.
Tehniliste kursuste hulka kuulub ka
tega üte kogu maa. Käitise lähemaks infor
meerimiseks kursuste üle korraldatakse täienduskursus õppinud oskustöölistele meist

28-aastane.

Thomsoni kunstiline pärand ei ole suur,
ent siiski väärtuslik. Seda hinnates ütleb J.
Pert: „Kümmekoncl maali või maali visandit,
milledes peegeldub Oige küps tehnika, vä
hem värviröõm ja elavus (ta kuulus impres

sionistide eelaega), kuid seda hinnalisem on

ta toodang joonistajana nii pliiatsi kui ka
kriitpliiatsiga, või seepias. Neis tunneme
ära autori suurt meisterlikkust, eelkõige an
net. Oma maali-, joonistuslaadilt on Thom
son eht naturalist: ta läheneb loodusele, et
seda edasi anda. Ja ta omab sealjuures ela
va, loodusega kaasa väriseva närvi. Lihtsalt,

üksikute õrnade joontega ta annab edasi
eesti looduse, talumaastiku intiimse elu ke
vade ärkamisel, stigisnorus ja talveunes. Te

ma arvukate joonistuste järele saab vaid ühe

tunde: Thomson oli meie talumaastiku esi
mesi andelisi kujutajaid selle luules ja in

paljudes kohtades kätseväljaõppe-referentide rikutse omandamisele kaasaaitamiseks.

tiimsuses."

Me võime mõnevõrra kõnelda ka Thom

poolt käitiste juures selgituskoosolekuid.
Seni ei ole enamik kursusi veel tegevust
Moodne tööstus võib edukaid tulemusi alustanud, kuid seda on oodata lähemal
saavutada ainult siia, kui iga üksik töötaja ajal.
valitseb oma tööala täies ulatuses, milleks
Kursuste tegeliku töö algus ja koht an
praeguste pidevalt arenevate töömeetodite takse teada käitiste kutseväljaõppe-referen
juures on igal töölisel tingimata vajalik end tide kaudu. Iga osa võtta soovija täidab
kursuste abil täiendada.
sellekohase registreerimiskaardi ja annab
End oma tööalal täiendades hoolitseb selle käitise kutaeväljaöppe-referendile või
töötaja ühtlasi oma tuleviku eest, sest ainult otseselt Lesti Katsebogude kutse väljaõppe
kutseala täiuslikult valitsejad pääsevad pa osakonnale, maakonnalinnades aga Eesti
remini taßutavaiie kohtadele.

soni kunsti pedagoogilisest tegevusest. Paides

Mehed Neveli võitlusruumis. (PK.-sõjak. fianfland Wb.)
Järvamaa varasemaid kultuurikandjaid

Kutsekogude kohaliku esinduse kantseleisse.

A. Thomson
Lähemaid teateid kursuste üle annavad
Kutsekogude poolt korraldatud kursused
ja Spperingid, mis teenivad eespool nimeta EK kutseväljaõppe-osakond ning EK kutse
Hiljuti oli juhus märkida neil veergudel
tud eesmärke, jagunevad oma iseloomult väljaõppe-referendid maakonnalinnades.
et üks esimesi eesti kunstnikke, puuniker
daja ja skulptor J. G.Exner põlvnes Paidest.
Käesolevaga peatuksime põgusalt ühel teisel

Järvamaalt võrsunud kunstnikul, kelle nimi
on vajunud täielikult unustusehõlma, kuigi
omal ajal meie esimene illustreeritud aja
da päevauudiseid või muusikat suuremate kiri „Lindau avaldas kadunu töödest hulga
aparaatidega vähem kui pool tundi. Väikse na reproduktsioone.
ma aparaadi kasutamisel aga ligi kolmvee
Thomson! elukäigu kohta on senini õn
rand tundi.
koguda üpris väheseid andmeid.
Kuna seni elektrivoolu majapidamises nestunud
Teame vaid, et ta sündis 30. septembril (u.
kõikjal kasutati võrratult suuremal hulgal, k.)
1873 Türi-Allikul, õppis Türi kihelkonna
tuleb uus määruse kohaselt teostada väga koolis
ja elukutset Paides maalermeister
ulatuslikku voolu tarviduse piiramist.
Lembergi juures, omandades hiljem Tallin
nas maalriselli kutsetunnistuse. Oma algu
Järvamaa raamatukogudele
sega meenutab see kunstnikuelu siis mit
meti prof. Köleri õpi poisi aastaid.
raamatuid
Kui T. 1896. a. pöördus Paidesse tagasi,
Neil päevil. saabus Järva Maakoolivalit
susele Järvamaa avalikkudele raamatukogu võttis ta agaralt osa siinsest seltskondlikust
dele välja jagamiseks 71 eksemplari „Eesti elust, puhudes kohalikus orkestris fiööti ja
rahva kannatuste aasta" I esa. Saabunud lüües kaasa «Ühenduse* seltsi näiterühmas.
raamatute väljajagamine Maakoolivalitsuse Ühtlasi aga maalis ta ka lavastuste tarbeks
poolt algab tõenäoliselt juba käesoleva nä dekoratsioone ja osutas järjest suurenevat
dala lõpul, kusjuures raamatud saadetakse kalduvust pühendumiseks kunstihuvidele.
vallavalitsustele, kes need siis oma valla Kellelt ta selleks sai esimest äratust ja õhu
piires asuvaile raamatukogudele edasi toi tust, ei ole kahjuks enam teada.
metavad.
A. 1897—98 õppis T. ühes Riia kunsti- j

Elektri kulutamises eelarve
Et kontrollida elektrivoolu kasutamist,
selleks tuleb igal voolutarvitajal jälgida hoo
lega oma voolumõõtjat. Et saada n. ö. pilt
likku ettekujutust sellest, kuipalju ühel või
teisel juhul Üldse voolu võib tarvitada, sel
leks võib tuua mõningaid näiteid.
Elektrivoolu arvestamisel põhiüksuseks
on kilovatt-tund, mis tavaliselt elektroteh
nikas märgitakse lühidalt „kWh". Kilovatt

võrdub elektrimõõdustiku süsteemis 1000-le

vatile, just samuti kui kilogramm on 1000
grammi või kilomeeter 1000 meetrit. Üldi
selt on teada, et suurema valgusvõimega
lamp tarvitab rohkem voolu. Täpsemalt
öeldud voolu tarvitamine on pärivõrdeli
ne lambi võimsusele. Näiteks 30 vatiline
lamp ühe ja sama põleoiisaja kestel tarvitab
kaks kcrcfa rohkem voolu kui 40-vatiline
lamp. Et leida lampi voolu tarvitamist, sel
leks ei ole muud vaja kui üks kilovatt, s.o.
10G0 vatti jagada elektrilsmbii tavaliselt
märgitud vattide arvule. Nii näiteks leiame,
kui kasutame 25-vatilist lambi 1000:25=40
tundi. See tähendab, et 25-vatiline lamp,
kui ta 40 tundi ühtejärge põleb, tarvitab
voolu 1 kWh. Samal viisil leiame, et 40-va
tiline lamp, kui ta on põlenud 1000:40 =25
tundi, on kulutanud ka ühe kilovati, 80-va
tiline lamp tarvitab 12,5 tunni vältel ühe
kilovati voolu. Nii on võimalik iga lambi
kohta kergesti ja kiiresti arvutada tema
voolu tarvitamist.

Arvestanud neid lihtsaid tõsiasja, ei ole
järgnevate arvutluste tegemine tervete kor
terite kohta kuigi raske. Määruse järele
võib ühetoaline korter kasutada elektriener
giat valgustuseks kuu kestel 2 kWh. 25-va
tiline lamp kulutas 40 tunni'vältel ühe kilo
vati. Sellega säärane ühetoaline korter võib
kuu vältel kasutada elektrivalgust, kui te
mal põleb 25-vatiline lamp, kokku 2X40=80
tundi. Kui sama korteripidaja aga oma toa
valgustamiseks tabab kasutada 40-vatilist
lampi, saab ta seda lasta põleda aga ainult
2X25=50 tundi.
Kolmeruumilisele korterile on lubatud
valgustuseks 6 kWh. Kui sellises korteris
kasutatakse 2 5-vatilist lampe, siis võivad
need kuu kestel põleda ühtekokku 6X40
=240 tundi. Kui seal kasutatakse 40-vatilisi
lampe, võivad need kuu kestel põleda
6X25=150 tundi. Sama lihtsalt võime leida
vajalised arvud ka siis, kui kasutatakse
osalt väiksema osalt suurema võimega
lampe.

Väiksemate soojeudusaparaatide jaoks

antakse lisavoolu.

TULEB ARVESSE VÕTTA, ET SOOJEN
DUSAPARAADID JA TRIIKRAUAD TARVI
TAVAD MÄRKSA ROHKEM VOOLU, KUI
TAVALISED VALGUSTUSLAMBID.
Näiteks loetakse elektritriikranad ning
väiksemad soojendusaparaadid 450 —5OO va

tilisteks. See tähendab, et säärased soojen
dajad tarvitavad juba kabe tunni vältel fihe
kilovati elektrivoolu. Siit t peaks ka selge
olema, et kui kolmeruumilises lu
batakse soojendusaparaadi jaoks ainult üks
kilovatt voolu, siis selle kasutamine soo
jendamiseks võib olla vaid väga piiratud.
Raad.ioaparaatidele ei ole näh
tud ette eraldi voolu, s. t. et ueude kasu
tamine võib toimuda valgustusvoolo arvel.
Olenevalt suurusest ja muudest tingimus
test, raadioaparaadid nõuavad 50 80 vatti
voolu tunnis millest selgub, et säärased
aparaadid tarvitavad 12 30 tunni vältel
ühe kilovati voolu. Kui arvestada et kuus
võib raadiokuulamiseks ohverdada üks
kilovatt valgustusvoolo, saab iga päev kuul-

Sadakond reakest perenaisele
Kuidas pesta pesu
Võime hoida kokku seebi- ja ajakulu
MUSTA PESU ALALHOID
Alalhoiu juures tulevad eraldi hoida
1) valge pesu, mis keetmist kannatab,
2) kirju pesu mis keetmist ei kannata. Sa
muti ei tule hoida üheskoos väga
määrdunud ja vähem määrdunud pesu.
Kunagi ei tohi musta pesu panna niis
kelt seisma. Pesuhoiuks on vaja kas
korve, lattidest kaste või hõredaid
kotte, mida hoida kuivas, külmas ja
õhurikkas ruumis.
VEEKÜSIMUS

semisel eraldi vastavalt pesuliikidele
(köögirätikud, ihupesu jne.). Valget pe
su lasta vähemalt 12—24—48 tundi li
guneda. Pikemaajalise leotamise juures
kindlasti leovett vahetada ja võimaluse
korral kompressoriga läbi tampida. Leo
veest väljaloputada ja enne keetmist
seebiga läbi pesta. Värvikindlat kirju
pesu loetada lühemat aega.
PESU KEETA 15 MIN,
Kõva vesi raskendab mustuse lagune
mist ja ei lase puhastusainetel pääseda
mõjule. Seepärast on vaja mõtelda õi
geaegsele keeduvee pehmendamisele. Pe
su keema panna külma veega, muste
mad kohad sisse määrida seebiga. Ei ole
mõtet pesu keeta kauem kui 15 min.,
kuna see lühendab pesu iga ja raiskab
ilmaaegu tööaega. Samuti ei ole kahe
kordne keetmine mitte üksi asjatu, vaid
ka pesule kahjulik.
Liigutades pesu keetmise ajal lagu
neb mustus kergemini.
Pesukatlas segatakse pesu aeg-ajalt
puumõlaga või tambitakse kompressori
ga. Pärast keetmist on siis ainult vaja
üksikuid esemeid põhjalikult läbi vaa
data ja mustad kohad kätevahel puh
taks hõõruda.

Kõige suuremaks hõlbustuseks pesu
pesemisel on kerge ja küllaldane vee
kättesaadavus. Võimalikult tuleb püüda
vesi juhtida vooliku või liikuva puuren
ni abil soovitud kohta, siis ei ole vaja
seda kanda ämbrikaupa pikema või lü
hema vahemaa taha. Sama tähtis on ka
mustavee ärajuhtimise korraldamine.
Pehme vesi leotab kõige paremi
ni mustust lahti ja vähendab seetõttu
jõu- ja ajakulu, säästab seepi ja riiet.
Vihmavesi on juha loomupoolest pehme,
kuna kõva kaevuvett tuled enne pese
mist pehmendada. Pehmendamiseks tar
vitame tuhalehelist (1 pange vee kohta
V2—1 klaas lehelist). Vesi tuleb peh
mendada õigeaegselt, kuna pehmenda
LOPUTAMINE JA KUIVATAMINE
mine avaldab oma mõju alles V 2 tunni
pärast, mispärast on mõttetu seda vett
Loputamine on kerge, kui esimeseks
varem kasutada.
loputamiseks võtta palavat, pehmet vett.
Loputada pesu, kuni loputusvesi on öel
HOOLSALT LEOTADA
ge. Pesu väänamisel olla väga ettevaat
Leovett peab olema küllaldaselt, nii lik.
et pesu veega täiesti kaetud oleks. Lei
Kuivatada tuleb pesu võimalikult väl
ge vesi (kuni 40° C) leotab kõige ker jas värskes õhus. Pesu tuleb väljaripu
gemini mustust lahti. Käsitada pesu pe- tada hommikul, kui päike veel mitte
kuum ei ole, kuna keskpäevane kuum
päike ei ole hea märjale pesule. Pesu
tükkide nöörile asetamisel on vaja hoolt,
et pesu ei veniks välja nurkadest.
Paelad ja servad tuleb märjalt siluda
siledaks, kuna kuivalt on seda hoopis
raskeni teha. Pesu riputada nöörile eri
liikide järele nii asetada ka korvi,
sellega hõlbustub töö pesu kokkupane
kul, rullimisel ja triikimisel.
Pesunöör muutub väljas seistes rabe
daks ja toimub, mistõttu ta järgmisel
pesukuivatamisel määrib pesu. Sellepä
rast kohe pärast tarvitamist nöör maha
võtta ja hoida kindläs kotis, samuti ka
klambrid.
KAS RULLIDA VÕI TRIIKIDA

Pesu rullimine on kergem kui triiki
mine. Korralikul rullimisel muutub mõ
nede esemete juures triikimine üleliig
seks. Enne rullimist pesu korralikult
niisutada, venitada ja kokku panna.
Rullimist mittevajav õhem pesu enne
triikimist ka niisutada ja kokku panna,
kuid
küllalt aegsasti, et ta jõuaks enne
Ühel mägiteel lõunas. Vigastatud tank transponeeritakse parandamisele.~l(PK.-sõjak triikimist
läbi niiskuda.
Sprotte .

koolis, jagades oma seal omandatud tead
misi ka Paide asjast huvitatud noortele.
1899. a. sügisel sõitis T. Saksamaale stuudi
umi jätkama, peatudes eeskätt tolleaegses
kunstielu keskuses Düsseldorfis. Siin oli tal
kokkupuuteid kodumaakonnast pärit Düssel

dorfi kunstiakadeemia professori E. v. Geb
hardtiga, eesti kunstnikkudest eriti veel
Tõnis Grenzsteiniga, kes mõlemad andekat
kunstijüngrit abistasid nõu ja kogemustega.
Vastutulelik v. Gebhardt soovitas tal tööta
da dekoratsioonimaali alal oma meister
õpilase Ohteni juhatusel. Düsseldorfi ei jää
nud T. siiski kauaks, vaid siirdus järgmisel
aastal enda täiendamise eesmärgil Hambur
gi ja Berliini, töötades viimases tuntud

elades andis ta joonistustunde kohalikus
käsitööliste seltsis ja ta ümber koondus noo
ri kunstihuvilist, kellest meile pärastpoole
küpses paar andekat kunstnikku. Seepärast
on igati mõistetav, et suurima kaotusena
tunnetati kunstniku surma Paides. Nii tõigi
kolmes keeles ilmunud „Paide Teataja" tal
le ainsa järelhüüde Seidelbergi trükikojas
töötanud V. Remmerti sulest. See lauleba
juline järelhüüe ise on järgmine:
Noore kunstniku lahkamine.
Üks mees on lahkand sellest ilmast,
See kurvastust tõi palju rahvale.
Suur mehisus ja tarkus paistis tema sil
mast, '
Nüüd kõik see läinud puhkelet
Mikspärast kutsus surm just teda

Just seda tähtsat eesti meest?
Kui tänavu sügisel täitus selle varalah
kunud talendi, kes eesti graafika põllul oli
pealegi üks pioneere, sünnist 70 aastat, siis
ei ole see ajavahemik veel iseendast nõnda
pikk, et ei võimaldaks kadunu kohta täieli
kuma biograafilise materjali kogumist. Vir
portretisti Langeri juures. Need rännuaastad gutada selle kunstiajaloolise aukohustuse
olid Thomsonile kunstiliste elamuste poo täitmisele ongi nende ridade tagasihoid
lest väga rikastavad, nagu selgub ta kirja likuks eesmärgiks.
dest vennale kodumaal.
0. K.
Järvamaal tulemas lühikursused seoses
uute talundite põhiraamatutega
Talundite põhiraamatute väljaandmine lõpetamisel
Talundite põhiraamatute väljasaatmine maakonna põllumajandusametite vastava ala
Põllumajanduse Keskvalitsuse turukorraldus eriteadlased.
valitsuse poolt kestab veel edasi, kuna trü
Järva-, Lääne- ja Harjumaal korraldatak
kitehnilistel põhjustel ei saadud kõiki raa se samalaadsed kursused koos talundite põ
matuid õigeaegselt kätte. Täiel arvul on saa hiraamatute väljajagamisega. Uued põhiraa
detud talundite põhiraamatud kaheksale matud on määratud talupidajaile järgnevaks
maakonnale, pooleli on saatmine Järvamaa kolmeks aastaks ja osa tekst! neis tuleb
le, kuna viimaste maakondadena saavad täita talupidajate eneste poolt.

põhiraamatud Lääne- ja Harjumaa.

Neis maakondades, kuhn talundite põhi
raamatud on seni välja jagatud, teostub

praegu vallavalitsuste poolt nende jaotamine

talupidajaile. Samades maakondadas korral
dati ka valdade vastavaile tööjõududele
lühiajalised kursused juhendite andmiseks
põhiraamatute täitmise üle. Lektoritena esi
nesid kursustel tnrukorraldusvalitsuse ja

Paralleelselt põhiraamatuga peetakse val

lavalitsustes talundite põhikaarte, mil leiab
märkimist talundi normide täitmine, võõra
tööjõu kasutamine ja millele märgitakse
muid vajalikke andmeid.
Talundite põhiraamatute täitmine ja nen
de talupidajaile väljajagamine on hetkel val
lavalitsustele suureks lisatööks. Eriti annab
end siin tunda vastava tööjõu ja valgustus
petrooleumi vähesus.

Purilennukite osa sõjas
Lennuspordiriista areng sõjatransportvahendiks
Inimene püüab alati leida teed keeruku lennukite eskadrlllides ka sõdiva sõdurina
se mant lihtsuse juurde. Mitte ainult Ver harrastada oma erihuvi ja võidelda toreda
sailles' ahelad, keelud ja tingimused sõjali puri isunu eest.
se iseloomuga masinate ja instrumentide
Sõjakirjasaatja dr. Wolfgang Stocker
suhtes saksa rahvale ei olnud ajendiks ase
Õppejõudude
vahendajaid
ainete otsimisel, mis avanesid algelisemata
võimalusis.
Järvamaal
Kui tookord keeld saksa Õhuväge luua ja
Eesti Kutsekogude poolt on. Järva Maa
puudus mootorlennukitest sundis saksa me koolivalitsuse ettepanekul kinnitatud Järva
hi puri lennu harrastamisele asuma, siis ei maa õppejõudude vahendajad linnades ja
olnud küll nendel lennupioneeridei kavat valdades. Peale eelnimetatute kinnitati. Jär
sust luua purilennukitest lennuväge, vaid va Maakoolivalitsuse pea-käitisvahendajaka
neid kütkestas lihtsalt huvi lennata. Ainus Maakoolivalitsuse assistent pr. Alice Nõges.
võimalus selleks oli tookord kerge purilen
Käitisvahendajaiks Järvamaa valdades ja
nuk, mida lendurid ka kasutasid, viimistle linnades kinnitati alljärgnevad õppejõud:
des seda täiuslikkuseni.
Karl Aun Albu vallas, Heinrich Kolt
Sel ajal, kui oli veel küsitav, kas mooto järv Ambla v., Emil Nero Kareda v.,
rita purilennuk suudab kanda üht või kaht Osvald Ots Koigi v., August Nännik
inimest ja neid pikema maa taha transpor Käru v., Eduard Loo Lehtse v.. Juhan
tida, tundus absurdsena mõte, et purilen
Paide v., Jaak Ilomets Rakke
nuk võib areneda lastilennukiks. Ja ainult Zeiger
v., Rudolf Kai j ula Särevere v., Lembit
need harvad, kes tookord purilennus nägid Oglas Vajangu v., Vald nr Villand
oma eluülesannet, mõtlesid sellisele arengu Väinjärve v., Kaarel Pedak Väätsa v.,
le, mis tänapäeval on muutunud enesest Ferdinand Tammus Võhmuta v., Elisabet
mõistetavaks ja on hiilgavat tunnustust leid Rünne Paide linna algkoolis, Johannes
nud ka sõjas.
Oit Paide gümnaasiumis ja kaubandus
Sest pürilennukile ei saa üksnes raskusi koolis, August Meriloo Paide tööstuskoo
paigutada, mis võhikule tunduvad hiiglaslik lis, Alma Jaagund Paide naiskutsekoolis,
kudena, vaid tundes atmosfääri mitmesugu Heino Sepandi Tapa linna algkoolis, Sel
seid komponente, millest sõltub purileud, ma Kaber Tapa gümnaasiumis, Voldemar
on moodsa mootorita lennukiga võimalik Kaasik Türi linna algkoolis, Hendrik Kün
ületada kaugusi, mis veel hiljuti osutusid napuu Türi kõrgemas aianduskoolis, õie
kättesaadavaks ainult mootorlennukeile.
Takk Ambla kõrgemas kodumajandus
On seepärast arusaadav, et Saksa sõja koolis, Erik Jaanverk Jäneda kõrgemas
juhtkond kasutab puriiennukit õhutransport põllunduskoolis, Ain Tõniesaar Särevere
vahendina. Juba aastaid on purilennuk, lü kontrollassistentidekoolis ja Peeter Käär
hendatult p.-1., sõjas kasulikuks osutunud. Vodja tööjuhatajate- ja aianduskoolis
See on leidnud rakendamist kõigil rinnetel
Talude reprivatiseerimine
igal aastaajal, läbinud slepis maa-alasid, mis
olid veel vaenlase valduses. Ta on transpor
Kohila ja Hageri valdades
tinud laskemoona, kütteõli, toitu, ja väge
Pühapäeval toimus Kohila rahvama
sid, ja nii on ta osutanud tähelepanuväär
seid teeneid.
jas Kohila ja Hageri valdade taluoma
Sellise lendamise kasud on päevselged: nikele talude tagasiandmine. Sel puhul
kütteõli kokkuhoid, kerge ja kiire valmista oli Kohila rahvamaja saalis korraldatud
mine, hääletu lend, lühim maandimiisväli.
Muidugi on purilennuki rakendamisel oma aktus.
Aktus algas Kohila vallavanema Er
piirid. Kuid neis piirides on purilennuk
õhutranspordile soodsamaid mootorlennuki nesaksa avasõnaga. Aktusekõne pidas
asendajaid.
Mitmekülgne rakendarmsvõimahis, tun Harju abimaavanem Härm, kes selgitas
nustust leidnud kasutamiskõlvulises kõigis talude tagasiandmise tähtsust. Järgne
sõjakäikudes ja kõigil rinnetel ei ole üks valt pöördus kokkutulnute poole hoog
nes õigustanud purilendurite usaldust oma sa kõnega piirkonnakomissar Walter,
lennuki vastu, vaid veennud ka Saksa juht kes rõhutas Eesti taiupojaskonna osa
konda purileuniiki väärtuses. Nii võis selli
ne õhutranspordi alaliik relvaliikide ja ra praeguses raskes heitluses. Järgnevalt
kendusvõimaluste koostöös saavutada k-nd andis piirkonnakomissar üle talude taga
la koha saksa sõjapidamisvahendite hulgas, siandmise ürikud. Kohila vallas said
mis jääb alaliseks püsima. }
talud tagasi 67 ja Hageri vallas 56
Saksa noorus, keda lendurid fiiiieri
põilupidajat.
nqored tutvustavad purilennuga, võib puriTalude tagasi saajate nimel võttis sõ
Enne kappi asetamist tuieb lasta rul na Hageri v:dla põltupidaja Käsper, ku
litud pesul kuivada ja triigitud pesul na aktuse lõppsõnad ütles Hageri val
lavanem Jänes.
jahtuda, kappi asetada ainult
korra 8, kuiv ja parandatud
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Luuletaja-estofiil, kes oli sõprussideme
tes Koidula ja Bettina von Arnimiga

Eesti kompani täitis aüga oma ülesande esijoonel
Päris ootamatult sai meie varas olev
kompanii käsn asuda teele 17 kilomeetrit
Ida pool asuvasse rusudelinna O-sse ja seal
00b ida. Ühes räpases saalis, mille aknad
olid laudadega kfnnhiaefatatud, laotati Oha
ka Oleklht põrandale, paar karbiidlampi pu
huti ära ja juba lamasime pärast väsita
vat rännakut une hõlmas, lõdisedes külma
pärast.

Järgmisel hommikul olid ka sOiaväe veoautod kohal. Neis läks sOit kuni N-asulani,
kus pidime asuma seisukohtadele, et asulat
' ja selle lähedal asuvat kiviteed julgestada.
Siiani olid bolshevikud läbi murdnud ning
üritasid iga hinna eest kiviteed enda valdu
eesse saada. Sel kiviteel aga pidi saksa sõ
javägi seisukoha vahetust ette vOtma.

N. asula taga moodustati kaugelt sood
sam peavõitiusjoon, niisiis pidime asulat ja
kiviteed nii kaua enda käes hoidma. Kuidas
imestasid mööda kiviteed tagasitömbuvad
aaksa kamraadid ses võitluste tulipunktis
välishallis mundris ja sini-mnst- valget vap
pi varakal kandvaid mehi ettepoole sam
mumas nähes! „Eesti kamraadid, palju eõ
jaönnel" hüüdis keegi saksa leitnant meile
tagant järele, siis ruttas ta oma kolonniga
mööda kiviteed edasi.

Kella nelja ja viie vahel pärastlõunal.
Kai saabub hämarik, läheme oma kraavi
dest ja laskariankudest hüpetena ettepoole.
Mets seal teiselpool on vaid varjukujuna
näha. Jah, see mets. . . Seal asuvad bolshe
vikud ja nendel on paremus. Aegajalt tulis
tab bolshevik miinipildujast meid, aga sel
ööl ja ka järgmisel päeval ei ründa ta meid
veel. Nii võisime esijoones kaevikusse asu
da, vahetasime seal meie kaasvõitlejad ja
tutvusime maastikuga. Imestunud eesti va
batahtlike esilekerkimise üle, aga tänulikud
vahetuse üie, roomavad meie saksa kam
raadid tagasi. Ühes kaevikus arvas keegi
sakslane: «Noh, kui juba eesti poisid on
kohal, siis saavad bolshevikud sauna!"
tuteb iga hinna eest pidada!"

Nii kõlas käsk väi!telefonis, antud pataljoni
juhtimispunktist N. asulas meie kompaniile.
Meil vabatahtlikel oli tähtis ülesanne sel
kohal ja sel tunnil täiesti selge. Kiviteel rä
gisesid lakkamatult sõjaväeveokid ja suur
tükid, marsivad kolonnid uutele seisukoh
tadele. Niisiis pidime siin vastu pidama!
Mis sellest, et öökülm ja niiskus tungis lä
bi mantli ia pani ihu lõdisemat Juba 32
tundi olime söönud vaid kuiva rännakutel
tn ja viimased sigaretid käisid suust stlhu.
Päise päeva ajal kella 12 paiku alarmi
ettekanne meie etteuihutatud postilt: vaen
lasse luurepatrnllid maastikul! Vaevaga on
binoklis näha käpatäis bolshevikke, kes kat
suvad tiivalt meie -seisukohtadele ligineda.
Naga mutid roomavad nad kõhuli maasti
kul, aga üks meie 4. rühma raskekuulipil
duja on nad juba ammu kirbule võtnud ja
laseb nad rahulikult ligineda. Seal, kahesaja
meetri peal, hakkab „rsskeprits rägiseme!
Kaks, kolm pikka valangut • ja „puoased
mutid'4 on minema pühitud! Seal ei liigu
enam keegi ja meil on rahu kuni järgmise
Jleva
hilisõhtuni. Siis ründavad bolshevi
ud meid!
õhtul kella üheksa paiku seal puhkeb
vastaspoolel raksumine; miinipildujad alga
vad avamängu! Väsimatult külvab vaenlane
meid miinidega üle, tulistab ka asulat, kus
mõned hütid võtavad tuld. Kustki kauge
malt hakkab ka bolshevike suurtükivägi
haakuma. Kuhu jäävad meie suurtükid?
Ahah, seal annavad nad endast elumärki,
üle meie peade vuhisevad mürsud ning
langevad metsa servale, katavad selle
just keset bolshevike 'koondumist Ja siis

Sanitar-lennuk võtab ühel lennuväljal idas peale haavatuid, et toimetada neid tagalasse
haiglasse. (PK.-sõjakirj. Dausher Wb.) .
Pimeduses veetakse meie haavatud taha vaenlasest lahti kiskuma. Viimsel hetkel
poole. HoramikhämaruBes täriseb välitele oli teda bolshevike kuul paremasse kopsu
kou: „Vaenlane visatakse vasturünnakul ta tabanud, kui viimne tankitõrjekahur ja viim
gasi !" See on tark mõte. Meie peame boi ne grenader oli kiviteelt lahkunud.
shevikest ette jõudma, enne kui nad meid
Heite» viimse piiga kangele laipadeväl
rünnakuga vallutavad. Kättetasuraismõttega jale meie seisukohtade ees, lahutume vaen
öösi haavatud kaasvõitlejate eest, halasta lasest, et varases pärastiõuaavidevikus N.
matu otsustavusega tungima öösi kaotatud asulat põleva tõrvikuna maha jätta . . .
kaevikuisse. Mees mehe vastu siia ma
Mõni päev hiljem võisime saksa väekoon
dise päevakäsust lugeda :
nitsetakse kõigi relvadega . . . kõpuks
„Eesti kompanii sai ülesande esijoonel,
bolshevikud löövad kõikuma, pistavad pleh
ku. Põgenejaid tabab üks meie kuulipildu raskes olukorras ühe tähtsa seisukoha üle
jaist, mis tulistab ühe N. asula hüti aknast võtta ja seda iga hinna eest pidada, et sel
ning rehaga riisub bolshevike kaeviku ser lega võimaldada relvastatud jõududel uutele
va. Seal saab ka meie käskjalg raskesti seisukohtadele arvuliselt kaugelt tugevama
haavata. Ta oli teel käsuga meie kompanii vaenlase vastu asuda. Selle ülesande täit
sid eestlased auga." —e—
ülemale, et vasturünnaku järel peame ead

Jõhvi tuleõnnetute abistamisaktsioon
lõppenud

Laiaulatuslik aktsioon Jõhvi tuleõn
netute abistamiseks on nüüd lõppenud,
kuna kõik tuleskannatanud on hädava
jalikuga juba enam-vähem varustatud.
Tuleõnnetute abistamisega tehli al
gust 6. augustil, mil ERÜ Keskameti
poolt saabus kohale 2 autokoormat riie
tusesemeid ja toiduaineid ning sellega
üheaegselt annetas Keskamet 100.000
riigimarka raha. Samuti asusid ahista
miselg ümbruskonna vallad, kus eriti
märkimisväärne on Mäetaguse valla
panus 3 autokoormat mitmesuguste
riietusesemete ja toiduainete näol.
Abistamisaktsiooni keskel Jagati abis
tamiskeskuse poolt abivajajaile mitme
suguseid mööbliesemeid 200, maga mis
liidõid ja voodipesu 875 eest, lauapesu
ja käterätte 2886, villast lõnga 40 kg.
õmblusniiti 679 rulli, nõelu-nööpe ja
nüüd asub vaenlane rünnaknlel
haake 11.418, kodust seepi 56 kg.,
Kogukas varjudeiaine kerkib metsaser
valt esile . . . Raketid lendavad kõrgele — ujuvseepi 136 tükki, mitmesuguseid
„Hurraaa3" kostab meie kõrvu vaenlaste tööriistu, nagu saage, kirveid jne. 216,
möire neljas laines tungivad nad peale. köögiriistu 2167, sööginõusid 11.000,
Nüüd on meie tund saabunud. Eesti vaba
tahtlikud esijoonel, kattes tagasitõmbuvaid
saksa relvavend!, kes ikka veel kiviteel lii
Raadio
guvad. Siin tahab vaenlane seda tagasi tõm
bumist segada, ära lõigata, üksusi hävitada NELJAPÄEV, 18. NOVEMBER 1943.
ja kiviteed oma seisukohtade alla võtta.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva
Veel mitte, teie koerad, ei! Mitte Varem uudised. 6.80 Hommikukontsert (ülekanne)
kui viimane suurtükk, viimne mees on tõm 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Alus
bunud tagasi ja asunud uutele seisukohta tame uut päeva rõõmsate viisidega (hpi).
dele. Meie, eesti vabatahtlikud, oleme en 8.30 Põllumeestele: Hilissügisest ülesandeid
dile enne seda lahingut tõotanud ja veel kanakasvatajaile (agr. Erich Priks). 8.45 Päe
kordagi pole vaenlane seni saanud meid vauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles.
meie seisukohtadest välja tõrjuda!
Ostland 9.25 Saatepaus.
Bolševike esimene laine on jõudnud ka 9.10 Landesdienst
Jooksval lindil (hpl). 12.15 Päevauu
hesaja viiekümne meetrini. Siis alles alga 11.30
dised. 12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45
vad meie kuulipildujad oma hävingut kuu Lõunamuusika (Ringhäälingu tantsukapell
lutavat laulu, niivõrd kni vähegi jaksu. Meie VI. Sapošnini juhatusel ja hpl 14.00 Päevauu
mõlemalt tiivalt rullitakse igä bolševike dised saksa keeles. 14.20 Valsse ja serenaa
laine sissepoole a üles, meie marutui!
(Ringhäälingu tantsukapell, juh. VI. Sa
langeb vaenlase k skeie, tema metsik „bnr de
15.00 Ajaviiteks, (iilek. Hamburgist).
raaaa!" vaikib hetkelt bolševike keskel pošain).
16.00
Muusika
pärastlõunaks (mgn.) 16.45
tekib pöörane segadus... Jäähs vastase rün Päevauudised. 17.00
Päevauudised ja saate
nak soiku? Seal metsik möirgamine, ük kava ülevaade saksa keeles. 17.15 Suurte
sikud revolvrlpaugud... ahah, politrukid meistrite väikesi helitöid (Ringhäälingu suur
.ergutavad seltsimehi"! See mõjub, boševi orkester L. Tautsi juhatusel). 18.00 Mudilas
kud vaaruvad, kukuvad ja komistavad kan tele : „Võiutud sõrmed", muinasjutt tütar
gekaelselt meie p001e...
lapsest, kel oli liig palju õnne. 18.15 Laste
170 meetri pealt algab meie püssituli.
(hpl). 18.30 Aja kaja ja saatekava
.Rahulikuks jääda!" karjub keegi meie loi unelmad
ülevaade. 19.00 Muusika (ülek.) 19.15 Kiu
gus. Ainult range tuledistsipliiu võib meid dereportaaže (ülek., saksa keeles). 19.30
nüüd aidata, sest peagu kõik meie vene Muusika (ülek.) 19.45 Poliitiline loeng (ülek.,
kergekuulipildujad sõjasaak bandiitidelt saksa k.) 20.00 Päevauudised saksa keeles.
ou rikenenud. Kuid meie saksa raske
Saksa sõduri tund (Erisaade eesti va
kuulipildujad ragistavad väsimatult ilma 20.15
batahtlikele. Raast.: solistid ja sõdurite kvar
veejahutuseta f Jahutuseta läheb see kah, tett). 21.00 Päevauudised. Ainult Tartu : 2t.15
ja lint lindi järele vaenlasele
„Anna ja Elsade", G. Helbemäe kuuldemäng
tiuaube vastu. Kuhjadena lamavad lange luuletaja Paul Flemingi Tallinnas viibimise
nud bolshevikud väljal meie ees. Aga nii päevilt 17. sajandil. (Helitilesvõte 14. XI 43,
mõnigi meie meestest ou oma relva taga mgn). 22.00 Päevauudised saksa keeles. Järg
kokku varisenud, on haavatuna lähimasse nevalt saatelõpp.
jooksukraavi tagasi tõmmatud.
Raskeist kaotusist hoolimata üritavad ar REEDE, 19. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade sakaa sõjaväele. 6.15 Päe
vult kaugelt ülekaalus olevad bolshevikud
veel kord läbimurret. Nüüd ou nad jõud vauudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.)
nud 40 meetrini käsigranaadid lõhkevad 7.00 Päevauudised saksa keeles. 7.15 Hora
ts n ja seal . . . .Kamerad germanski i möir- mikumuußika (ülekanne Hamburgist). 8.45
sgab üks jõuk meile vastu. On's see sõja Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa kee
kavalus? Meie ei tunne armu, just nüüd les. 9.10 Laudesdieust Ostland 9.52 Saate
mitte! Käsigranaatide, tääkide ja püssipä peas. 11.30 Armastatud kapelle armasta
radega lüüakse vaenlase rünnak tagasi. Aga tud soliste (hpl.) 12.15 Päevauudiseid. 12.30
nende maas on tohutu, peame taanduma Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu
teise kraavi, rebime veel kiiresti kaks hoi sika (Ühe kaitsepataljoni puhkpilliorkester
shevikku kraavi ja siis teame, milles asi ja heliplaadid). Saate kannab üle ka Riia
seisab t bolshevikud on joobnud 1

Osutid randmekelial näitavad kesköö
tundi . . . Lahingumüra on aegamisi vaiki
nnd. Siin-seal kostab üksik lask, kuulipil
duja valang, langeb üksikuid vihmatilku,
öine ründerahu levib maastiku kohal, aga
kiviteel on ikka veel elav liiklus. Loodeta
vasti mitte enam kaua ? Vaenlane on siin
suures ülekaalus ning võitleb visalt meie
seisukohtade vallutamise pärast. Võib olla
aimad sa, saksa relvavend, seal kiviteel,
eesti vabatahtlike vaiksest kangelasmeelest
sinu tiival!?

saatja. 14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.20

Kauneid meloodiaid (hpl). 16.00 Muusika
pärastlõunaks (Grete Schaffen, sopran, ja
Riia Ringhäälingu tantsukapell Arnolds Kor

neliuse juhatusel). 16.45 Päevauudised. 17.00

Päevauudised ja saatekava ülevaade Saksa
keeles. 17.15 Kontsert pärastlõunaks (Riia
Ringhäälingu suur orkester prof. Janis Me

dinši juhatusel). Ülekanne Riiast. 18.00 Eesti

ja saksa kultuur (6): Eesti kirjandus ja Sak
samaa (Dr. Carl J. Rrinkmanu, saksa kee
les). 18.15 Armastuselaule (hpl.) 18.30 Aja
kaja ja saatekava ülevaade. 19.00 Tallinna

riietusesemeid 6063, jalanõusid 273
paari. Annetusena oli kokku tulnud ka
mitmesugust riiet kogusummas 358
meetrit, mis jagati samuti välja. Raha
annetati abistamisaktsiooni puhul üldse
129.098 riigi marka, millele lisandub va
remmainitud Keskameti poolt antud
summa 100.000 riigi marka. Sellest
summast on abistamisel välja antud
150.659 riigimarka, millest otsese toe
tuseria abivajajaile on rahas üle antud
143.290 riigimarka, kuna toiduainete
ostuks ühise toitlustamise tarvis on
kulutatud 4573 riigimarka. Kulutuste
muu osa moodustavad veotasude, pal
kade jne' väljamaksud.
Tuleõnnetuses kannatanute ühistoit
lustamisel jagati neile toit tasuta. Toi
du valmistamiseks täiskasvanuile tarvi
tati kooritud piima 3920 liitrit ja las
tele täispiima 2057 liitrit. Ühistoitlus
tamisel antud suppide valmistamiseks
kulus liha 290 kg ja konserve 238
purki.
kontserdid 1048-44. Kolmas avalik sümfoo
niakontsert. Korraldaja Tallinna Ringhääling.

Kaast.: Erich Röhn, viiul ja Ringhäälingu
ning Estonia" teatri ühendatud orkestrid
juh. 0. Roots. („Estonia" kontsertsaalist).

Jegor von Siversi 120. sfinnipfievaks
Kõneldes kodumaisetest vaimuvaradest, kes võitis laialdase kuulsuse õrna teosega
ei või me jätta kahe silma vahele ka balti „Goeihe kirjavahetus ühe lapsega". Ei paa
saksa kirjandust, samuti nagu näiteks soom dunud siis meie „Emajõe ööbikul" ka otse
lased loevad Topeliust ja Runebergi soome seid vahendajaid Weimari traditsioonidega.
Algupärase ilukirjandusliku loomingu
kirjanikkudeks, kuigi nad pole kirjutanud
sõnagi soome keeles. Väärib märkimist, et kõrval omab 3. tõhusaid teeneid eesti rah
meil esines sellise nõudega juba aastate valuule tutvustajana Lääne-Euroopale. Nii
eest üks juhtivaid kirjandusteadlasi doktor tunnistab hiljuti Tartut külastanud nimekas
A. Annist, väites oma vastavas programmi saksa kirjandusteadlane Otto von Petersen ;
lises kirjutises .joomingus" 1938 muu seas: „ Kalevipoja" koostaja sõber ja abistaja .. .
„Ma ei kahtleks võtmast eesti kirjandusloo Georg Julius voo Sehultz ja Jegor voo
perifeerseisse raamidesse, vähemalt tema Sivera, kes kandis eesti rahvalaulu tundmist
tagapõhja kujutusse isegi kõike seda, mis Saksa- ja Prantsusmaale, on vaid kaks mõ
siin maal või sellest maast ja rahvast on juvat võrdpilti eesti rahvalaulu ja saagade
kirjutatud saksa või mõnes muu keeles, kui eest hoolitsemisel, mis Herderist saadik
see ainult on vähegi sisukas ja otseselt võ' edenes nõnda rikkalikult." Siverji vahendu
kaudselt siinseile oludele või mõnegi siinse sel tutvus eesti rahvaluulega selline ro
mantiline rahvaste mineviku ihaleja, nagu
elanikkude kihi hingele iseloomustav.
Ja vähemalt 13 —l9. sajandi ulatuses vaja seda oli prantsuse kirjanik Thales Bernard,
me eesti kirjandusloo tagapõhjaks ka lähe kes tõlkis Siversi saadetul eesti rahvaluu
dase saksakeelse kirjanduse ja vaimuelu se le prantsuse keelde.
Jegor von Siversil olid südamel ka ees
nisest palju ligemat läbiuurimist."
Sellelt seisukohalt ei ole huvituseta põ ti kirjandusküsimused. Nii näeme teda a.
gusalt peatuda ühe esilebüündivama balti 1870. Berliinist hankivat Koidula vahendu
saksa luuletaja, publitsisti ja poliitiku, Jegor sel mingi Goethe-Schilleri bibliograafia jun
von Siversi suhetel meie ärkamisajaga. See beliväljaande jaoks mainitud klassikute
Koidula ja Kreutzwaldi isiklik sõber ja kaas eestinduste nimestikku, mis oli tolle aja
võitleja luulepõllul, kelle sünnist täitus neil kohta küllaltki tähelepandavaks kultuuri
päevil 120 aastat, on oma kirjandusliku loo propagandaks tärkavale eesti kirjandusele.
mingu kõrval meie täie austuse ära teeni Asja tähtsust silmas pidades moblliseeriski
nud veel eesti rahvuslikkude püüete siira Koidula omale Hurda kõrval abiks ka Lau
toetajana ja meie omakultuuri ühe esimese luisa : „Ma tunnistan, et see töö mind ela
kaugemalgi tutvustajana. Käesolev sõnavõtt valt huvitab, et rõõmustaksin südamest,
on seda õigustatum, et just see kirjanik kui kogu kujuneks rikkalikuks." Ja ei ol
estofiil on jäänud meie kultuuriloo käsitlus nudki põhjust häbeneda, oli ju näit. Shille
katsetes teenimatult unustnshõlma.
ri „Ood rõõmule" tõlgitud eesti keelde juba
Jegor Julius von Sivers süüdis 13. nov. läinud sajandi algul. Veel vahetas S. Koi
(u. k.) 1823 Heimtali mõisas Viljandi lähe dula ja Kreutzwaldiga kirju kirjanduslikku
dal maanõuniku pojana. Esialgse hariduse de küsimuste üle ja oli Tartus külaliseks
omandas ta Krümeri koolis Võrus ja õppis „postipnpa" J. W. Januseni kodus, mis oli
a. 1843—45 Tartu ülikoolis loodus- ja riigi meie toonaseks isamaaliseks keskuseks.
teadusi. A. 1850 asus S. loodusteaduslikkude
Seepärast on igati mõistetav, et J. VOB
huvide mõjul ja rännuihast ahvatletuna Sivers, olles tutvunud Eesti tolleaegse rah
maailmareisile, külastades muuseas Kesk- ja vusliku eliidiga, püüdis oma teosega „Hu
Lõuna-Ameerikat ning Lääne-India saari. maansus ja rahvuslus" sobitada koostööd
Pikemat aega elas ta Guatemalas, kus ta eestluse ja saksluse vahel, pälvides oma
omandas endale maatüki. Kollatõppe haiges objektiivsusega tunnustust isegi muidu nõn
tununa pöördus ta Euroopasse tagasi, jõudes da skeptilis sarkastiliselt Kreutzwaldilt. Selle
a. 1853 Liivimaale, ja toimis siin mõisaoma koostööpoliitika loomulikuks aluseks oli
nikuna, jätkates esialgu oma kirjanduslikke Siversil ettenägelikust pilgust tiivustatud
harrastusi, kuid pühendus 1863. a.-st täieli soov, kaitsta kodumaad panslavistlikkude
kult põllutulundusele kui ka poliitilisele ja apetiitide hädaohu vastu, nagu loeme ühest
publitsistlikule tegevusele, võideldes maa ta läkitusest maapäeva liikmetele 1866. a:
päeva liikmena eriti Liivimaa maavalitsus „Kui me oleme näinud kasvava hoolega
reformi eest ja keskvalitsuse venestuspolii vaeva eesti ja läti rahva tõstmiseks ja aren
tika vastu. A. 1866 viis ta maapäeval läbi damiseks, kui kasvatasime talupoega sel
raõisade omamisõiguse vabaksandmise, mil lega järk-järgult iseseisvaks, et avasime
lega võimaldati rüütlimõisade ostmist ka talle tee hariduse juurde, siis ei tohi me
eestlastele ja lätlastele. A. 1873 sai ta põl järelikult teda hoida kauem eestkostmise
lutulunduse dotsendiks, a. 1874 professoriks all. Andes kodanikule ja talupojale vabal
ja dekaaniks Riia polütehnikumis, kus tal tahtel õigusi, juurime välja külvatud umb
1875. a. sügisel läks Aorda teostada põllu usu, võõraste salajase uuristamistöö, ja saa
tuluudusosakonua täielikku reorganiseeri vutame üksmeele, nagu seda Liivimaa veel
mist. Kahjuks suri See vabameelne aadli ei ole maltsuud, sest meil tuleb koos
mees võrdlemisi varakult 24. aprillil 1879, kodanikkude ja talupoegadega
mille tõttu tal jäi teostamata mõnigi kavatsus.

kaitsta ühist kod u." Samuti nõudis

Kartuli mflfiginorm tuleb
viivitamatult täita

Torm murdis puid ja purustas
aedu
Ööl vastu kolmapäeva valitses kogu Jär
vamaa ulatuses harukordselt tugev torm,
millega käis kaasas hootiselt tugev vihma
sadu. Öö jooksul kadus lumi, mis vahepeal
võimaldas juba taivesõidukitega liiklemist,
täiesti. Metsades murdis torm maha rohkes
ti puid, linnades purustas aedu ja planke,
paisates neid kohati poolte tänavate alatu

Jegor von Siversi kirjanduslik tegevus Jegor vou Sivers 1869. a. maapäeval, et
oli haruldaselt mitmekülgne, haarates ilu tulevikus kutsutaks viimasest osa võtma ka
kirjanduse kõrval veel poliitika, ajaloo, loo talupoegade ja linnade esindajad, millist
dusteaduste, põllumajanduse jne. valdkondi. soovi tol ajal vaevalt julgesid hellitada
Ta luuleala amplituudi suurt ulatust tähis isegi eestlaste juhid.
Nõnda on see luule avarustes ja reaal
tavad ta luuletuskogude «Palmid ja kased*
ja «Mõlemast maailmast* pealkirjad. Luule susegi kaugetel raudadel räunaoud estofiil
tajana pani ta rõhku elegantsele vormile ja olnud kodunurmedele taandudes ühtlasi ka
hoolikale viimistlusele. Eriti värskena mõ eesti rahva funktsionäärik, soodustades igati
juvad S. värsltoodaogus autori, ohjeldama viimase püüdeid ühiskondlikule täisealisu
tust eksootikajanust kantud reisikajastused, sele. Kogeme taas kord, et Ühised arusaa
mille kohta üks ta sõpru, kuulus loodustead mad kultuurist on ühises eluruumis lähen
lane A. von Humboldt ütleb: „Kõik, mis danud kahe rahva parimaid päid eestluse
kannab Ameerika troopikaiima lokaalset vastsetel koidikutundidel. Sellest ajalooliselt
pitserit, mis on loodud võimsa ja vaba loo ajastult võime siin õppida koostöö vaimu
duse kustumatute muljete sunnil, omab te olevikuski, kus eesti ja saksa saatuseliitias
ma juures vastavat iseloomu." Et juba tel püsib ikka veel ühise ja tähtsaima
kord on jutt kirjaniku sõpradest, siis mee ülesandena kodukolde kaitsmine idapoolsete
nutagem siinkohal veel tema lähedasi suh rüüsteretkede vastu.
teid Goethe sõbratari Bettina von Arnimiga,
O. Kuningas

20.00 Päevauudised saksa keeles. 21.00 Päe

vauudised. Ainult Tartu. 2115 Kirev päeva
Kuna tänavuaastane kartul on rohkesti
lõpp (mgn). 22.00 Päevauudised saksa kee- niiskust sisaldav, siis oh kartuli suuremal
les.Jä rgnevalt saatelõpp.
hulgal kuhjades ja panipaikades säilitamine
kartustäratav. Sel põhjusel on väga soovitav
LAUPÄEV, 20. NOVEMBER 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva kartuli müüginormi viibimatu täitmine.
Paljud põllumehed ei ole seni veel kasu
uudised. 6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00
Päevauudised saksa keeles. 7.15 Rõõmus tanud võimalust müüa otseselt kartuleid
algus (hpi). 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeva tarbijaile kariulikaartide vastu. Arvestades
uudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ost seda, et paljudel linnaelanikel on snur puu
land. 9.25 Saatepaus. 11.30 Väike kontsert dus kartuieist, mis on ühekef peatoidnaineks,
(ülek. Danzigist). 12.15 Päevauudised. 12.30 tuleks talupidajad seda võimalust kasutada
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu ja müüa kartuleid otseselt kartuli kaartide
sika. (Ülek. Berliinist). 14.00 Päevauudised vastu. Kariulikaartide vastu müüdud kartu
arvestatakse kartuli kohusliku müügi
saksa keeles. 14.20 Zarah Leander ja Her lid
bert Ernst Groh laulavad (hpl). 14.40 Sõja normi täitmise katteks.
radadelt. 15.00 Saksa marsilaule (hpl.) 15.20
Praegu on kartulite müümine lubatud
Valitud saksa lühijutte:,. Tervitus ühest kü ainult kartulikaardi kupongide number 1, 2,
last', Heinrich Zerkaulen. (saksa keeles). 3 ja 4 vastu, igale numbrile 25 kg, kokku
15.30 Kirevaid helisid nädalalõpuks (ringhää seega 100 kg ühe kartulikaardi vastu.
lingu tantsukapeli L. Tautsi juhatusel, kõne
Müümisel lõigatakse kupongid kaardi
leja ja hpl). Vaheajal kell 16.45 Päevauudi küljest ära ja esitatakse iga kuu viimaseks
sed. 17.00 Päevauudised ja saatekava üle päevaks kohalikule oma valitsusasutusele.
vaade saksa keeles. 17.15 Rahvalikke viise Äraantud kupongide põhjal tehakse vasta
(Külakapell ja hpl.) 17.45 Noortele: „Mii!ipõ vad sissekanded talundi põhiraamatusse kar
ietaja", Salme Luide-Vettiku kuuldemäng. tulinormi täitmise kohta.
18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade 19.00
Muusika (ülek.) 19.15 Rindereportaaže. (ülek.,
saksa keeles). 19.30 Muusika (ülek). 19.45 Tartus antakse tagasi 99 maja
Ringhäälingu-ringvaade (ülek., saksa keeles).
neljap. 18. novembril, toimub Tar
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Ja tusTäna,
järjekordne bolshevike poolt natsionali
homme ou pühapäev (hpi.) 21.00 Päevauudi seeritud
majade tagasiandmine nende endis
seid. Ainult Tartu. 21.15 Erisaade eesti va tele omanikele. Seekord antakse tagasi kok
batahtlikele. Kaast.: Solistid ja sõdurikvar ku 99 maja. Majade tagasiandmist toimetab
tett. (Heliülesvõte 18. X 143, mgn.) 22.00 Päe
vauudised saksa keeles. Järgnevalt saatelõpp. Tartu piirkonnakotnissari ülesandel Tartu
linnapea Keerdoja.
28 haavatut eesti sõjameest
leeris
Neljakordne mürgimõrvar
Tartu tänavuseks pidulikumaks sügislee*
Bukarestist. DNB. Möödunud näda
rike kujunes pühapäeval Peetri koguduse lal langes ühe Rumeenia hanptmanni abi
2. pihtkonna leer, kus õnnistati 23 Tartu kaasa järsku krampidesse ja sori hirmsates
hfeiglais viibivat Eesti vigastatud sõjameest piinades, ilma et arstidel oleks õnnestunud
ja 13 noort eraelust. Jumalateenistus kuju teda abistada. Ühele arstile paistis silma
nes rah varik kaks ja seda kaunistas soolo teenijatüdruku nägu, mida ta oli näinud ju
lauludega tenor R. Jõks.
ba ühel sellisel haigusjuhtumil. Alustati
Pärast jumalateenistust siirdusid loorita juurdlust, kus tüdruk Anna Morton tunnis
tud haavatud sõjamehed, eesotsas õpetaja tas üles kolm samal viisil teostatud mõrva.
Muruga kogudus»- majja, kus neile sama Mõrvar poos eod valveta jäetud silmapilgul
koguduse haavatute hooldusringi poolt oli köite abil, millest ta oli suutnud eud va
korraldatud lõunasöök. Ka jagati neile kin bastada. Mõrvari järelejäänud esemete seas
ke, mi* koosnesid Eesti rahvusvärvides lauä leiti kiri, millest ilmnes, et tal oli kaassüüd
lipukestest, täitesulepeast ja sigarettidest. lane, ja et ta oli teenistuskoht! sinult sel
Koosviibimine kujunes südamlikuks ja haa leks vastu võtnud, et rahuldada oma mõr
vatud sõjamehed tundsid end kogu aeg ole vahimu ja seda vähimalt neljas Rumeenia
vat koduses ringis.

linnas.

ses tänavale.

Teatavaid häireid tekitas öine torm ka
telefoniliinidel, paisates puude kuivanud
oksi traatidesse ja surudes viltu või maha
poste. Mõne tunniga suutsid aga meeskon
nad hommikul häired jälle kõrvaldada.
AMETLIKUD TEATED
Kiriklikke teateid
Järva-Jaani kirik. Pühapäeval, 21. no
vembril kell 11 hommikul Surnutepüha
jumalateenistus. Armulaud, iaululehed. Ju
malateenistusel laulab Järva-Jaani meeskoor
h-ra A. Rae juhatusel. õp. L. Vahter
Tiiri ap.-õigeusukirik. Laupäeval, 20.
novembril kel! 18 palveteenistus litaania
ja leibade õnnistamisega ning Neitsi Maria
mälestamisega. Pühapäeval, 21. novembril
armulauateeÄstus kelt 10.00 hommikul. Tee
nistuse lõpul Surnutepüha puhul üldine
hingepalvus surnud omaksete ja Vabadus
sõjas ning käimasolevas sõjas langenud sõ
durite eest. Preester M. Raid
Vahetan hea M-TALVPALITU, soovin sõidu
korras n-jalgratta. Kirj. Paide, Järva Teata
ja, nr. 138 all.
PAIDE NÖÖRITÖÖSTUS, Paides, Pikk tänav
10 valmistad ohja- ja köienööri tellija oma
materjalist (linavartest ja linadest)
MÜÜA KITS RM 20. Teatada slt.
KOOLITEENIJAT meesisikut vajatakse Paide
Tööstuskooli. Korter kooli juures olemas.
Töölevõtmine tööameti kaudu.

Koolijuhataja.
KAOTATUD Koigi as. ja Paide vahelisel teel
KOTT, millel aadress Päinurrae postiag. Sar
dis. Ausat leidjat palutakse kaotatud ese ta
su eest ära tuua Paide politseijaoskonda või
Koigi raiooni konstaabli juurde.
VAHETAN aastase friisi SUGUPULLI ja
NUUMSEA (200 kg) noore hobuse vastu.
Teatada Paide Sargvere as. Mulgi t. p.

Kullile.
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