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Vihased võitlused Pihkva ja Peipsi

Poid kntsnb
Eesti rahvas seisab praega erakord
sete ülesannete ees. Need ülesanded
on tingitud sõjaliste sündmuste aren
gust, milliste käigus on eesti tõu ole
masoluvõitlus astunud otsustavasse faa

Eeßti rahva praegusel saatus momen
dil ei saa olla enam põllumehel isiklik
järvede vahelises kitsuses
ke väiklasi huvisid. Ja mis olekski
tal kasu spekulatiivselt kõrvalejuhitud
toiduainete eest saadud kõrgest tasust
si.
ja kergemeelselt viinaks põletatud vil
Bestis iÖrjuti balshevike arvukad rünnakud. Läti rindel varisesid vaenlase läbimurrukatsed
Eesti rahva erakordne ülesanne jast, kui on selge, et just praegusel
hlogaleßnakiteüksuste mõjuvate rünnakute seisneb oma olemasolu kindlustamises momendil selline tegu nõrgendab rah
Ftthreri peakorterist 18. augustil. Sõja
läbi tekitati bolshevikkndele kõrgeid kaotu kõigi rahvuslike energiatagavaradega, vuskeha üldist kaitsevalmidust, uurista
jõudude ülemjuhatus teatab:
si. Üksnes õhuvõitluses hävitati selles rin
Normandias tõmmati lääne pool Orne'i
olgu siis otse rindel või selle otseses des sinna nõrku kohti bolshevismi sis
delõigus 56 vaenlase rännakut.
kaugele etteulatuv rindekaar Jõe taka ta
Läti rindel varisesid vaenlase läbimurru tagalas. Viimastel päevadel antud kor selaskmiseks. Viimasel juhul aga osu
gasi. Vaenlane püüdis ruumis ida ja kirde
katsed põhja pool Birsenlt ja Madona ruu raldusega on rahva juhtkond astunud tuks kasutuks kõik ebaseaduslike müü
9001 Falatse'l põhja suunas tugevate Jõudu
mis meie diviiside vihase vastupanu tõttu vajalikud sammud, et eesti rahvas kidega kogutud mammon. Kolme aasta
•dega seda liikumist takistada, kuid ia pea
veriselt kokku.
tati vihaste võitluste Järele. Meie vasturün
Eestis tõrjuti bolshevikkude arvukad oleks tugev oma saatustotsustavas võit eest saadud kogemused meenutavad
nakud Argentani ruumis purustasid vaen
rännakud tagasi või peatati need. Pihkva luses. Eesti sõdurite read täienevad, põllumajanduse kiiret närbumisprotses
lase haaramlsäksused ja avardasid seega
ja Peipsi järvede vahelises kitsuses puhkesid eesti töölised pingutavad üha enam si kelhoseerimise suunas, põldude mõ
Palalse ja Argentani vahelist kitsust.
ägedad võitlused läänekaldale tunginud lihaseid, et rindemehel oleks kõik va tetut lõhkumist, viljaväljade hoolimatut
Cbartres'l pärast käivad ägedad võitlu
bolševikkudega.
sed edasi. Ka OrleansNs möllasid kogu päe
Nõukogude pommilennukite rünnakukat jalik, haldusaparaat on täielikult lennubaasideks muutmist, peremeeste
va ägedad tänavavõltiused ameerika väge
sel Kirkenesite tulistati meie õhutõrje poolt rakendunud sõja huvide teenistusse. Ko vangistamist, küüditamist ja nende töö
dega, kes suutsid võitluste jooksul liana
vallutada.
alla 40 vaenlase lennukit, saega 2h vaenla gu elanikkond, eriti tööliskond võtab tahte hävitamist pideva hingelise terro
se Oskusest.
St. Mato garnison alistas vaenlase üle
Eilsel päeval hävitati idarindel kokku muude ülesannete kõrval osa veel riga. See oli kolme aasta eest. Vahe
kaalule. Viibides lakkamatult tugevaima
otsesest rinde abistamisest eripanuse peal on aga eesti rahva visa edasipüüd
110
vaenlase lennukit.
tule all said nad lõpuks, seejärel kui kõik
Vaenlase pommilennukite rünnakul Ploes ga kaitsetöödega.
likkus ja holshevismivastane kindel
rasked relvad langesid välja, end kaitsta
ti piirkonnale hävitati saksa ja rumeenia
ainult käsirelvadega. Kõigi väeliikide sõdu
Selles rakendumise loetelus jätsime hoiak piiritaguseis tagalais suurendanud
öhutõrjejõudude poolt 18 neljamootorilist meelega vahele meie rahva tähtsaima surmavaenu meie rahva ja põllumehe
rid, eesotsas oma komandandiga, kolonel
pommilennukit.
von Aulockiga pidasid peaaegu 3 nädalases
Öösel heitsid üksikud briti lennukid jõuvahendi põllumajanduse, mis relvajõu vastu. Oleks seepärast lootusetu sealt
kangelaslikus võitluses vastu tugevate
pomme Mannbeimile, Ladwlgshafenile ja kõrval on üheks otsustavamaks tegu poolt oodata mingit pehmemat hoiakut
vaenlase jõudude rännakule ja tekitasid
Reinl-Westfaali piirkonda.
vaenlasele kõrgeid veriseid kaotusi. Nende
riks nii võitluses kui rahus. Põllumajan juhuks, kui Nõukogudel õnnestuks meie
võitlus läheb ajalukku.
dus tagab meie vastupanujõule tema kaitserinnet murda. Sedakord varitseb
Lõuna Prantsusmaal suutis vaenlane
Täiendavalt teatatakse
tugevuse ja pideva käigusoleku, sest kogu meie maad totaalse hävitamise
avardada ja tugevdada oma sillapead Tou
Rasketes tõrjevõitlustes ruumis põhja nii rinne kui ka temaga lahutamatult oht, masside tapmise ja Siberisse küü
loni ja Cannes' vahel. Meie julgestas- ja
pool Birseni paistsid eeskujuliku vaprusega seotud kodurinne vajavad järjekindlalt ditamise oht.
tõrjeäksused tõrjusid vaenlase soomustatud
ja julgete vastulöökidega silma tammelebi
luureüksußed, kes tungisid edasi põhja poo
Tunnustus vahvamaile. (Wb.)
Ent eestlane on ikka olnud visa.
sekandja, jalaväekindral Hilperti juhtimisel toitu. Tühi kõht ramraestab meie liik
le, tagasi. Rida vaenlase uusi truppe maa
seisvad diviisid: 81. Sileesia jalaväedivils meid, meie aga vajame just nüüd Oma ajaloo vältel on võõrad võimud
le saata, aeti nurja.
Mõlemal pool Wilkowy>.zkit jutkasid nõu kolonel von Beutivegni juhtimisel ja 290. täit jõudu ja tervist, et positiivselt ot teda mitmel korral sõdades teinud täht
Sõjalaevastiku võitlusvahenditega uputa
ti Seine'i lahes 2 vaenlase hävitajat ja 4 kogud 14. kü/idiviisiga ja hulga seomu-bri Põhja-Saksa jalaväedivils kiudral-leitnant sustada meie rahva ajaloo teelahkmel. susetuks killukeseks, ent ikka on põr
transportlaeva kokka 25000 brt. Veel üht gaadidega, arvukate iahingiennukite poolt Ortneri juhtimisel. 180 tanki hävitamisel Seepärast vajab põllumehe praegune must tõusnud eesti rahvas, ehitanud
suuremat transportlaeva 15000 —2OOOO brt. toetatuna, oma rünnakuid. Wilkowyszki kolme päeva jooksul oli tunduv osa 912.
uued kodud, laskmata oma tõugu väl
ja 8 teist laeva kokku 48.000 brt. torpedee läks uuesti kaduma. Raseiniai juures purus rünnakkahuritebrigaadil hauptmann Karate võitlasülesanne erilist väljatõstmist.
Siin on vaja suurt eneseohverdamist ja surra. Ja ega tänanegi eestlane oma
riti. Tähelepandud raskete plahvatuste põh tati vaenlase korduvad rünnakud. Msle^la- ni juhtimisel.
jal võib arvestada nende uppumist.
ja tõsiseid pingutusi, sest käesoleval visaduselt järgi ei anna, seda tõendab
Lõuna-Prantsusmaa ranniku ees uputas
sõjasügisel on põllumajanduses tööjõu meie karm võitlus olemasolu eest.
Üks mereväe rannapatarei 2 vaenlase miini
Sõjaline olukord Balti ruumis
Ka põllumees mõtleb tänavuse lõi
küsimus veelgi raskem kui eelraisil sõ
traalerit ja vigastas üht hävitajat.
jaaastail. Eesti piiride kaitse on siin kuse ajal ainult sellele võitlusele, mis
Raske V. 1 tasumistuli asub päeval ja
Äõl Londoni snurruumi kohal.
Riiast, 18. aug. (ON) Sõjaliselt poolt panusega eriti silma hauptmann Hammerich nõudnud oma osa, ent Eesti piiride kindlustab temale tema põllu, talu ja
kui ühe suurtükiüksuse komandant. Kordu kaitse nõuab veelgi enam nõuab rahuliku elamise tulevikus, kiirustades
Itaalias tõrjuti hulk vaenlase katseid, teatatakse :
peatas ta nõukogude tankirüunakud
tulla üle Arno jõe, samuti ka rida luure
Ka 17. augustil jätkasid nõukogud oma valt
tulepositsiooni ees, takistades sellega ähvar põllumehelt mitmekordset jõupanust, täitmast põldude kutset, õnnistusrikas
rflnnakuid tagasi.
ägedaid
rünnakuid
ruumis
ida
pool
Birseni,
läbimurdu. Hauptmann Hammerich et põllutööd Areneksid kiiresti ja endi aasta kergendab tema ohvreid normide
Idas tõrjusid rumeenia üksused nõuko
läbi murda Riiani. Vihastes va davalt
sari 17. augustil eeskujuliku kohuaetäitmise ses ulatuses.
gude katsed, ületada Dnestri alamjooksu. eesmärgiga
kiirel täitmisel, sest sõjavägi ja võitlev
heldusrikastes
võitlustes
aeti
vaenlase
ka
Karpaatide eelmaastikus on lääne pool vatsus uuesti nurja. Meie positsioonid suu ohvrina kangelassurma. Läti võitlasruumi
Jumal
on
annud
meile
õnnistusrik
rahvas
vajavad lünkadeta toitlustamist.
kaguosas alustas vaenlane Madona ruumis
Sanokii ja loode pool Krosnot käimas taas deti säilitada.
Ja
pidagem
ka meeles eriti heinanormi,
ka
saagiaasta.
Kuldkollased
viljapõllud
koondatud jõududega ja tankide ning lahin
Ägedad võitlnsed. Visla sillapeas Baranovi
juures nurjasid bolshevikkude korduvad
Nüüd juba päevade kaupa suure tõrje gulennukite toetusel oodatud rünnakut. kutsuvad põllumeest koristamistöödele. miile täitmist vajab sõjavägi. Põllu
rünnakud. Tankid ja soomusgrenaderid lahingu tulipunktis rakendatud saksa divii Rasked võitlused ou siin alles • käimas. Alles äsja lugesime ajalehest, et leiva mees, kes mõistab olukorra käsku,
murdsid siinjuures vasturünnakuga vaenla sid tekitasid vastasele sangarliku visaduse Hulk sissemurde riivistati.
Edasi põhja poole suudeti vaenlase rün ratsioone on rahvale vähendatud veeran peab ka kõik saadused suunama õiges
se visa vastupanu ja paiskasid nõukogud ga kõrgeid veriseid kaotusi. Nõukogude
tagasi. Hävitati suuremal arvul vaenlase rünnakute tõrjel ruumis põhja pool Birsenlt nakuid pidurdada, hävitades 15 tanki, ja di võrra, et uue ja vana lõikuse vahel se kohta, nii et nad ka saaksid õigel
tanke.
paistis 15. augustil oma säästmatu isikliku vihastes võitlustes osalt vastulöökidega ta on tekkinud lünk ja rahvuslik viljasalv ajal tarvitajate kätte ja sellega aitaks
gasi tõrjuda. 19 läti SS-diviis tekitas edukal ootab uut täitmist.
kaasa ühise võitlusrinde tugevdamiseks.
rünnaküritosel vaenlasele kõrgeid kaotusi.
Toiduainete
norosiratsioonide
endise
Ei ole kahtlust, et kiire teotsemise
Peipsil ja Pihkva järvel uputati rida
Lääne pool Pihkva järve jätkasid bolshe
le
tasemele
tõstmiseks
ja
meie
rahva
ga
teenime iseoma ja kodumaa huve.
viknd visalt oma rünnakuid. Omapoolsed
kohalikud vasturünnakud olid edukad. Üks toitmise kiireks normaliseerimiseks on Kodumaa on raskel tunnil meid kutsu
bolshevike dessandipaate
lennuväe välidlviis tõrjus päeva jooksul. 28 vaja uudsevilja koristamine ja kiiresti nud võitlusele ning see kutse sisaldab
tankidest toetatud, kuni pataljoni tugevust viljapeks läbi viia, eriti aga, kus prae ka põldude kutset lõikuseks ja kohus
St Malo garnison osutab endiselt heroilist vastupanu
rünnakut eeskujuliku vaprusega tagasi. See
FBhreri peakorterist, 17. aug. Sõjajõudu
Eestis seisavad meie väed l&äue pool juures kõrvaldati võitlusest 7 vaenlase tanki. guses olukorras ka meie rindemehe tuste täitmiseks meie saatusvõitluse
vastu. —a.
-4e ülem j ohatas teatab:
Pihkva järve edasi vihases võitluses peale
Põhja suunas edasitungivale vaenlasele igapäevane leib oleneb meie põllumehe
Normandias jätkas 1. Kanada armee ko tungivate nõukogude jõududega. Lahingu astusid õhtutundidel vastu meie motorisee tublidusest.
gu päeva jooksul oma tugevaid rännakuid lennukiteüksused toetasid selles ruumis hea ritud üksused ja sundisid nad peatuma.
Dives'l lõigus ja mõlemal pool Falaise. eduga maaväe võitlusi ja ründasid vaenlase
Narva rindel püsis olukord endiselt ilma
Meie diviisid ajasid vahelduvates ja mõle ületulekuiiiklust Peipsi ja Pihkva järve va eriliste sündmusteta.
male poolele kaotusrikastes võitlustes nurja hel. Uputati 11 täislaaditud maabumispaati.
Idarindel jõud tasakaalu
Ajas pisargaasiga piletisaba
vaenlase poolt taotletud läbimurru. Vihane
õhuvõitlusteß ja õhutõrjepatareide läbi
võitlus kestab.
kaotasid nõukogud 56 lennukit.
laiali
Rasketes võitlustes idarinde keskosas hä
Uute Saksa väeüksuste juurdetoomine on alles alanud
Argentani ruumist edasi ründavate põh
Stokh
o
1
m,
16.
8. (DNB) Et endale
ja-ameeriklaste vasta alustasid meie soo* vitasid ühe lennuüksuse lennukid ja õhutõr ruomi teha Londoni sõidupiletite
kassa ees,
Berliin, 17. 8. (DNB) Kindralleitnant tungitempo nõrgenemise. Li saadetud kali
maaüksused vasturünnakut ja paiskasid nad jepatareid viimase 6 nädala jooksul 812 tan kus tunglesid V 1 tule eest põgenejad,
Dittmar ütleb oma ülevaates sõjaolukorra oma käeß pidada Lani, Visia ja Neemeni
ida ja kagu suunas tagasi.
ki ja 12 lennukit.
viskas
üks
tundmatu
isik
Londoni
Waterloo
kohta muuhulgas järgmist:
kaitseliine, kaid nende vallutamine tehti
Vastase motoriseeritud Jõud tungisid ida
Vaenlase pommitajateüksused ründasid
pisargaasipommi. Sellega sundis ta
Nüüd võime avameelselt kõnelda sellest, vaenlasele raskeks.
suunas edasi Seine keskjooksuni ja kagus asulaid Kesk- ja Lõuna- Saksamaal: eriti jaama
Hoepis teise iselooma saatsid võitlused
Loire'l jõeni. Dreux linn läks vihase võitlu Magdeburgis ja Dessaus tekkis kahjustusi. üle 500 reisija oma kohalt põgenema, nagu et juulikuu kestel oli päevi täis tõsist mu
ret. Need Saksa väed, kes seisid idarinde
idarindel omandada alles siis, kui kodu
se järele kaduma. Cbartres' ja Orleans'l pä Öösel teostasid briti pommilennukid terrori teatab «Daily Mail".
kesklõigus Pripeti soode põhjaservast kuni
maalt järjest jauretoodavate üksuste pa
Õhuterror Balkanil
rast puhkesid ägedad võitlused.
rünnakuid Stettinile ja Kielile. Eriti Stetti
Vitebskini, suruti pärast kangelaslikku vas
nus juba mõju avaldama hakkas. Praega
Bretagnes purustati rida vaenlase rünna ni vanalinnas tekkis suuremaid kahjustusi.
Berliinist,
16.8.
(DNB).
Auglo
seisame me selles staadiumis, mis pole
tupanu enamlaste masside poolt tagasi.
kuid Bresti võitlusruumis koondatud tõrje Elanikkonnal oli kaotusi.
ameerika
pommilennukid
ründasid
12.
8.
kaugeltki veel lõpetatud, vaid alles ala
tulega. St Malo tsitadellis osutab garnison
Üksikud vaenlase lennukid heitsid peale pealelõunal Albaania linna Geot lõhke Vaenlase tankid ja motoriseeritud üksused
nud.
•edasi heroilist vastupanu. Cezembre patarei selle pomme Berliinile ja Lääne Saksamaale.
piki teid ja maanteid lääne suunas.
Seniste andmete järele sai tungisid
Kohalikud
tökkeriivid
ja
improviseeritud
Õhutõrjejõud hävitasid 49 vaenlase len pommidega.
Selle
mõjn on end jnba tnnda annad esi
purustas oma tulega, hoolimata vaenlase tu
surma 300 tsiviilisikud. Kohalik haigemaja vastupanukohad muutusid mõjutuks, kuna
gevaimast tutistamisest, hulga vaenlase rün nukit.
meste suuremate lüQasaamistega seni nii
hävitati.
nakuid tsitadelli vastu.
neid ähvardas enamlaste poolt ümberpiira edukale vaenlasele. Beskiitide kitsasteeni
Bsnesh taas Moskvasse
mise oht. Tee Ida-Preisimaale, Kindralku tunginud vaenlase laskurdiviisi hävitamine,
Lõuna-Prantsuse ranniku piirkonnas jät
Täiendavalt tänasele sõjajõudude ülem
Genf
ist,
16.
8.
(DNB)
Nagu
«Daily
kuvad ägedad võitlused vaenlasega, kes sai juhatuse
bermangü,
lõunas Visla allikapiirkonda ja raske löök Nõukogude 3. soomuskorpusele
teatele teatatakse:
Telegraph" teatab, sõidab Benesh lähemail üle Beskiitide kitsastee Ungarisse näis enam Varssavi ruumis ja Ida-Preisi piiril asetseva
õhust ja dessantidega mereteed kandu tun
Ägedates
rünnakja
tõrjevõitlustes
suu
duvat tugevdust. Vaenlasel õnnestas vihase res Visla käärus paistis eeskujuliku vapru päevil koos oma «valitsuse delegatsiooniga" lastele olevat vaba. Saksa idaalad, meie linna Vilkaviškise tagasivõtmine on meie tu
Moskvasse tõenäoliselt selleks, et teha rahvusliku vastupanujõu olulisim alus, olid gevneva tõrjejõu sümptoomideks.
võitluse järele tangida Cannesi linna.
silma 37. pioneerpataljon rüütlirist j kummardusi Stalini ees.
raskesti ohustatud.
Kerged saksa merevõitlusjõud ja julges sega
Võitluse arenemine viimastel päevadel
kandja, hauptmann Warschtnaueri juhtimi
tnssõidakid uputasid Prantsusmaa Atlandi sel.
Selle olukorra teravnemisel oli õieti üks Normandia rindel on meile nueks koormu
Rasketes
tõrjevõitlustes
loode
pool
•ranniku ees 15. aug. hommikutundidel rea Bialystokki paistis eriti silma üks Meklen
ainus põhjus vastase arvuline ülekaal.
seks. Avranches'i läbimurd on peaga kahek
võitluste jooksul ülekaaluka briti laevaati burg Pommeri soomusdiviisi tankiküttlde
Me teame nüüd, et Saksa ja Nõukogude sa nädalat stabiilsena ja kohalikult piiratu
knüksusega kaks hävitajat, vigastades üht
jõudude vahekord oli üldiselt üks kahe na püsiva rinde laiendanud knni Bretagne'!
ristlejat. Üks meie sõiduk nppus, üht teist üksus leitnant von Wildheiml juhtimisel.
kümne vastu. Et soomustatud ja moto läfluetipani, kaigi see pole vaenlasele siin
riseeritud üksuste ülekaal oli samuti
operatiivselt vilja kannud, sest Bretagne'!
vigastaii raskesti.
Võitluses vaenlase maabamislaevastiku
enamlaste poole), see andis neile veelgi sadamad on veel vallutamata. Hoopis tõsi
„Ei
mingit
kompromissi
suurema ülekaalu,
sem on praega inglaste ja ameeriklaste kat
ga vigastasid õhujõud Tropez' eel kaht vaen
lase transportiaeva 18.000 brt. nii raskesti,
samuti ka õhujõudude mitu korda suurem se Le Mans'st üle Alenconi tangide vahele
Inglismaaga"
ef nende kadomaminekuga tuleb arvestada.
arv vaenlase poolel. Sakslaste poolel oli võtta Saksa rinnet Orne'i ja Vire'i vahel.
Toki ost, 16. 8. (DNB). „Ei mingit
Üks lahingulaev sai raskekaliibrilise pommi
patjades kohtades vastu panna väiksema Meie poolt tuleb väga osavalt opereerida, et
kompromissi Inglismaaga", seletas Sabhas
tabamuse.
vöitlasväärtnsega väed. Need olid kohati sellest hädaohust hoiduda. Kaid ei tohi
Prantsuse tagalas hävitati võitluses 168 Chandra Bose 13, augustil oma raadiokõnes
alarmüksnsed, staapide, vooride, varnstus unustada, et rinde lõdvenemine annab või
Burmas. Taatamata USA tootmisjõnle, pu
vägede ja teiste osade meeskondadest moo maluse ka mõjuvateks vastulöökideks, mis
terroristi.
rustatakse ka see vastane, nagu Bose üttes.
dustatud üksused, julgestas» ja politseiüksu annab nnsi väljavaateid aja võitmiseks, mi
Londoni kohal püsib V 1 tasnmistoll.
Itaalia rindelt ei teatata mingit suuremat Samuti kogevad liitlased Euroopas, et Saksa
sed, mis suurelt osalt koosnesid vanema da me vajame silmas pidades relvatehnilist
maa jääb võitmatuks isegi siis, kui venela
ealistest meestest. Nad võitlesid vapralt ja arengut.
võitlnstegovust.
Ülem-Itaalia raamis hävitati ajavahemikus sed veelgi edasi tungiksid. Kauges Idas an
panid end vastaval juhtimisel ning raske
Nälja rahutused Roomas
relvade kaasabil maksma ka nii raskes võit
nab Jaapan parajal ajal ja Õiges kohas vas
I.—lS augustini 884 terroristi.
Milanost,
16.8. (DNB). Rooma linna
tasele
otsustava
löögi.
lusviisis kui on seda pidevalt liiknv tõrje.
Karpaatide eelmaastikus paisati loode
India elanikkudel, jatkas Bose, on tarvis
Nad näitasid, et ka eakas saksa sõdur on toitlusametis tekkis tormilisi rahutusi ja
pool Ksodnot ründavad nõukogud ajutise
teatavail eeldusil võimeline erakordseiks kokkupõrkeid, mis nõudsid liitlaste söjapo
eissemurru järele vasturünnakuga tagasi. kõik jõud kokku võtta. Kahjuks näib väike
litsei vahelesegamist. Sõjapolitsei arreteeris
saavutnsiks.
Vihastes rünnaku- ja tõrjevõitlustes suures kildkond vanemaid vabadusvõitlejaid Indias
hulga meeleavaldusest osavõtjaid, nende
nõusolevat
inglastele
ulatama
kompromis
Vahepeal
oa
kohale
toodud
völtlusjõuli
Vißla käärus hävitati eile 67 vaenlase tanki.
sed üksused, mis mujalt vabanesid, kui seas rea naisi.
Lõigüs mõlemal pool Virballeni jätkasid nõo siks kätt. Enamus india rahvast on aga ka
Toiduainete kriis Inglismaal
täiel määral selgus enamlaste ofensiivi pea
kogud oma läbimurrnkatseid, tugevate tanki täna sellise lubaduse vastu ja nõuab 1929.
kongressi otsuse alusel Indiale sõltuma
suund, Ka nende üksuste võitlus oli esial
Btokhoi ta i s t, 16. 8. (DNB). Inglise
ja tahingulennukiteüksuste toetusel, kogu a.
gu aegavõitva iseloomuga ja pidigi seda põllatõõminister Hudson kõneles Londoni
päeva jooksul. Ägedad võitlused jätkuvad. tust. India rahvusarmee peab marssima eda
olema, sest ka nende arv ei küündinud veal ringhäälingus inglise põllumeestele, katsu
Läti rindel säilitasid meie grenaderid si, kuni on saavutatud lõppvõit. Ta olevat
kaugeltki mõlemapoolsete jõudude tasakaa des neid üles, tootma nii paljn põllundus
põhja pool Birseni oma positsioonid bolsbe veendunud, nii üties Bose lõpuks, et india
lustamiseni. Kaid tõrjet võis siiski arenda saadust kui iganes võimalik, kana malda
vikknde uute tugevate rünnakute vasta. 49 rahva enamas naga varemgi töötab koos
Enne siirdumist „küllau vaenlasele. (Wb.) da aktiivsemaks, mis tingis vaenlase edasi- ähvardab toiduainete puudus.
vabastajatega. . » <jfe
vaenlase tanki hävitati.
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ÕDE AIME
Ameerika sõjaeesmärgid
Washingtoni võimumeeste soovi ja kava
kohaselt täied sõja lõpuks jalale seada
Ameerika majanduslik impeerium.
10. sajandi koloniaalpoliitika vormid on
enamuses tänapäeval vananenud. Meie sa
jandi suurim ülesanne sotsiaalküsimuse
lahendamine —on Ameerikas raskem ja
ühtlasi aktuaalsem kui Üheski tehes
knltuurriigis. Sinna kokkuvoolannd massidel
puudud rahvuslik, kõlblas ja usuline ühtlus,
mis moodustad Euroopa rahvaste olemuse.
Koi Ameerika rahvad kanagi meie mõistete
kohaselt rahva moodustavad, siis on see
tööstustööliste rahvas, kuna seal isegi pöid

seal asuvad maailma tuntumad õlialiikad,
ja sellele, kes need omab, on tagatud tule
vikus maailma liikluse valitsemine.
Kokkuvõetult on Ameerika sõjaeesmär

gikt:

1) hüvitada Saksa rahvussotsialism, et
sel teel kõrvaldada hädaoht, mis ähvardab

ameerika kapitalismi;

2) tagada Ameerika kaupadele väljaveo
torud Ida-Aasias ja Lõona-Ameerikas.
3) vahetada kaupu ülejäänud maailma
maadega;

tel.

4) omada baubalaevastik vahekorraga 3:1
Inglismaa vasta;

§) ooaada sõjalaevastik, mis on tugevam
Böja ja rahu otsustavus nähtub järgmis kui teiste riikide laeyastikud ühtekokku
test Rooseveldi otsustest: Jaapani ja USA ülemerekaobavahetnse kindlustamiseks, pea
poolt rahus loodud Ida-Aasia ruum võimal le selle luua tulevastele ameerika kauba
daks USA le umb. 5 miljardi dollari ulatu liinidele vastav toetuspunktide süsteem;
6) omada tugev kaubalennukite kaader;
ses väljaveo aastas. USA poolt pärast või
7) omada tugevam lennuvägi kui seda
dukat sõda saadud majandatud ala IdaAfuriaa võimaldaski 50 miljardi dollarilise väl on kahe järgmise tugevusega lennuväed
javeo. Selle arvestuse alusel otsustas Roosa kokku;
velt sõja kasuks. Ta sundis Inglismaad loobu
8) omada umbes 2 miljon! meheline sõja
ma senistest eesõigustest Kaug-Idas ja kuulu vägi ja sellele vastav relvatööstus.
tas avalikult, Net Vaikse ookeani saared kuulu
Need eesmärgid võib USA vald sõja läbi
vad sellele, kes need vere ja relvadega saavutada, kuid mitte iga sõja läbi. Peale
vallutas. Vahepeal töödavad Ameerika, asja esimesena nimetatud eesmärgi on enamasti
tundjad Tšungking-Hiina ettevalmistamisel kõik ülejäänud suunatud Inglismaa vastu.
Ameerika väljaveotnrnks. Kakskümmend Roosevelt vajas sõda, et pumbata Inglismaa
vastavat asjatundjat on USA poolt Tšung rahast tühjaks ja teha temast Ameerika
king-Hiina «käsutusse saadetud".
võlglane. Kui London a. 1989 septembris
1039. aastal kasutas USA oma vedudeks kuulutas Saksamaale sõja, oli Roosavelt oma
inglise laevu 866 miljoni dollari eest. Sel ajal eesmärgile ilmselt lähemale jõudnud. Algav
tuli iga ameerika laeva kohta kaks inglise võitlus pidi kujunema Ameerikale „dollari
laeva, praegu tuleb aga ühe inglise laeva sõjaks".
kohta kolm ameerika laeva ja ameeriklased
Eeldades, et Saksamaa ja Nõukogude
on otsustanud säilitada selle suhte ka Liit teineteist vastastikku küllaldaselt nõr
pärast sõda. Pole tarvis olla prohvet, et gestavad, labas Roosavelt Carchiliile relva
ennustada lennuliikluse hiigelarengut pärast toetust, et Inglismaal oleks võimalik anda
seda sõda. Ameeriklased igatahes arvesta kurnatud Saksamaale surmahoopi. Sama
vad seda ja ei taha seejuures jätta ingla aegselt püüdis Ameerika uinutada Jaapanit,
sest partnerile liiga avaraid võimalusi. kuni Ameerika relvad koos Inglise sõjajõu
Väikseks näiteks sellest ameeriklaste tule dudega võiksid ta hävitada. Kui Cordell
vikku suunatud otsusest olgu see, et Portu Hull Moskva konverentsil nägi, et tema
gali ajalehtedes ilmuvad korrapäraselt poolt kaasatoodud Euroopa-kava looks aug
suuremate Ameerika lennukitehaste nimed, Jo-sovjetliku ühtlusrinde, mängis ta inglased
ja muidugi selleks, et neid tutvustada rii Euroopast n iile suhtes Ameerikal pärast
gile, mis Ameerikale oleks ideaalseks taga rahvussotsialismi hävitamist huvi pole
maaks lennuliinidel. On kindel, et tulevikus välja. Ta sõlmis tagaselja Nõukogude Liidu
iga ameeriklane, iga tonn ameerika kaupa ga 10 miljardi dollari ulatuses hanke-lepin
viiakse üle mere ja läbi sinult .tähelipu" gu. Arusaamine, -et bolshevikega saab ärit
all.
seda, oli ameeriklastele suureks elamuseks
Lennukitööstus on tänapäeval üks täht Moskvas ja hiljem Teheranis, andes Inglis
samaid tööstusalasid Ühendriiges. Kuna nii maa vastu tegutsemisele aut hoogu. Was
õhusõiduks kui ka laevaliikluseks on vaja hington alustas diplomaatlikku sõda Euroo
Oli,siis on ka ameerika majanduß-imperialis pa väikeriikide vastu selleks, et hävitada
mi tung Kesk-Itta enesestmõistetav, sest Inglise mõju riismeid meie mandril.
on muutunud tööstuseks.

2) Koidula Orgrete
Inge esimene pilk oli juhitud lauale
ning nähes pildi ees punaseid nelke,
silitas ta hellalt üle Aime juuste, lau
sumata ainsatki sõna. Nii seisid nad
pika viivu vaikides. Viimaks sosistas
Aime suletud silmil: „ t äna täitub neli
aastat tollest õhtust."
„Aime, kas veel pole sa unustanud
teda?" küsis Inge, pilk õhetavatel õi

Järelt/edu voolab lakkamatult

Bandiidid röövivad
Episood eesti vabatahtlike võitlusist vene bandiitidega 1843. a
hilissuvi
Vaikne augusti hilisõhtu. Üksikud tähed vat tinarahet põgenevale vaenlasele järele
säravad taevavõlvil. Kaugusest kostab taaa saata...
Põgenejate ridadest kostab karjeid, oigeid
kiigi ühetooniline siristamine.
Järvest tõuseb aegamisi valge udu. Udu
ja vene Meie kuuleme
kattel hiilime pikkamisi risttee poole, ku veel mõnda lehma, kes bandiitide käest põ
na oleme saanud teate, et vene bandiidid genenud, taamal ammumas, siis on kõik
kavatsevad kallaletungi meie valdusalale. jälle vaikne.
Oleme ristteel. Ühtekokku on meid 15 va
Kni me Jbommikobämarikus lahinguvälja
batahtlikku kahe kergekuulipildujaga. Oota vaatleme, näeme, millise kiirusega bandii
me; pikkamisi möödub aeg. Külmetame, did on põgenenud. Nad on maha jätnud
öine jahedus tungib läbi õhukese suve-moou kõik paar kilomeetrit ida pool asuvast kü
dsmlsül konna. Ootamisel siirduvad mõtted last röövitud vera ja isegi nelja langenud
tahtmatult kodumaale, naise ja valgepäiste bandiidi laibad. Meie aga pöördume saagi
laste juure, kes magades naeratavad ja ja ühe haavatud kaasvõitlejaga oma lähte
võib olla oma isa nnes näevad.

Cburebilli Rooma külaskäigule
Stokholmist, 15. 8. (DNB). Inglise
ajaleht ..Manchester Guardian" kirjutab seoses
Churchiili külaskäiguga Itaaliasse, et see on
nende läbirääkimiste käiguga kindlasti eba

Seal peletavad sammud ja tasane vene
keelne kõne meie seljataga mõtted hoobilt
minema. Kiire pilk seljataba. Teel ligineb
meile mitu tumedat kogu, ohelikel lehmi
enda järel vedades. Kiiresti ja hääletult
pöörame Oma kuulipildujad ümber. Vaik
selt olen oma „kone" pära vastu Siga suru
nud ja sõrm vajutab päästikule. Kuid püs
tolkuulipilduja vaikib: tõrge!
Tumedad kogud liginevad ühele hütile,
mis asub meist mõnikümmend meetrit ee
mal, ja peatuvad. Mõned neist lähevad htit
ti. Need on bandiidid, kes hakkavad seal
rüüstama; juba kostab hütist mitu pauku.
Meie poisid on selle häbitu kallaletungi ja
rüüstamise pärast meie oma valdusalal ma
ruvihased. Algab ebatasavägine võitlus...
Üks „kergeprits" rikneb, teine ei saa tu
listada, et mitte tabada seitset ettepoole
tunginud kaasvõitlejat. Nii jäävad meil
püssid üle. Aga ka bandiidid ei maga. Nad
lasevad röövitud(nagu hiljem selgus) leh
mad lahti, jooksevad igasse ilmakaarde laia
li ja avavad vastutule püstolkuulipildujast
(peaaegu igal bandiidil oli „kone"). Iga hüti
nurga tagant sähvatab Issntuluke ja kuulid
vinguvad meist mööda. Kuid nüüd ei pööra
ükski meist kuulidele tähelepanu. Kui vaid
rohkem padruneid oleks, mida saaks bandii

seletavad. Hea tahe muudetakse kohe teoks, vabastamise järele kuigi õnnelikuna. Majan
hobune rakendatakse ette ja siis sõidetakse duslik olukord olevat ilmselt laostunud, ja
väljale. Veidikeseks ajaks on nüüd püssid väidetavat, et sakslased andsid elanikkonnale
vikatite, heinarehade ja hangude vastu rohkem elatisvahendeid kui liitlased. Itaalia
ümber vahetatud ja siis algab niitmine. Ei rahvas pidavat liitlasi vastutavaks viletsuse ja
kesta kuigi kana, ja juba veereb esimene meeleheitliku olukorra eest.
koorem küüni poole. Mõne tunniga on isa
Kindlasti kõlab see inglaste endi osaline
maakaitsjad vilja maha niitnud ja sellega ülestunnistus Churcbiliile tema külaskäigul
mitte üksnes vann talupidajaid aidanud, ebameeldiva saatemuusikana kõrvu.

Nttüd saab ka meie teine kuulipilduja surma-

Isamaakaitsjad abistavad talupidajaid
Mitte kaugel linnast asub väike talu, kus
puudub noori töökäsi, kes võiksid aida
ta vana talupidajapaari. Selle ainuke
poeg ohverdas möödunud talvel, raskeis
kaitselahinguis Karva all oma kallima
elu, et Eesti vöiks elada, ja talupidaja
ise, kes juba on astunud üle esimese pool
sajandi, on haiglane ega tunne ennast kül
lalt tugeva olevat, et kõiki rasket talutööd
üksi sooritada.
Talu lähedal peavad meie noored tublid
kodukaitsjad õppust. Nad näevad kui raske
on vanal abielupaaril ja paluvad oma rüh
maülemalt luba, et nad võiksid viljakoris
tamisel abielupaari abistada. Rühmaülem
annab neile meelsasti luba, jah, ta avaldab
koguni oma poistele nende õilsa
kavatuse eest kiitust.

Lõbusa lauluga sammub rühm talu poole.

Vana talupidaja on sügavasti liigutatud,
kui sõdurid talle oma tuleku põhjuse ära

kellel oli küli head tahet, aga mite jõudu
vaid ou ka andnud oma osa eesti rahvale
toidu kindlustamise!.

Sügavasti liigutatud talupidaja tänab sõ
dureid ootamatu abi eest. Poisid võtavad
tänu rõõmuga vastu ja vikateid ja rehasid
taas oma relvade vastu ümber vahetades

jatkavad oma õppust.

E. M.

„Sakslased annavad itaallastele
enam elatisvahendeid kui meie"
Inglise ajalehe ebameeldiv saatemuusika

meeldivalt üllatatud. Tuleb kord juba leppida
tõsiasjaga, et itaalia rahvas ei tunne end oma

Jmnete Jdatfjm
m Bjflrnstjerne Björnson j
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Thorbjörn võis olla seitsme- või
kaheksa aastane, kui Sämund vahetas
aulast.
Uut hüüti Aslakiks. Ta oli näinud
juba tubli tüki maailma. Siin oli ta ai
nult sulaspoisiks. Thorbjörn magas ju
ba, kui sulane õhtul saabus.
Teisel hommikul istus ta oma luge
mistüki kallal. Seal tõukas keegi jalaga
ukse txii tugevasti lahti, nagu poiss se
da veel kunagi ei olnud kuulnud. See
oli Aslak. Kandes puid kolistas ta sisse
ja viskas kogu sületäie põrandale, nii
et halud lendasid igasse kanti. Seejuu
res kargles ning trampis ta, et lund
maha raputada. Ja iga hüppe puhul
hüüdis ta: „On külm, ütles trolli kalleim.
JM ta istus kuni piliikuni jääs." Isa ei
olnud kodus. Ema pühkis lume kokku,
kandis selle välja ega lausunud sõnagi.
„Noh, mis sa nõnda põrnitsed?" pä
ris Aslak poisilt. „Ah, ei midagi", vas
tas Thorbjörn tasa. Tal oli hirm.
„Tunned sa punast kukke aabitsa
kaanel?" „Jah!" „Tal on kana
kari ümber, kui sa raamatu kinni pa
ned. Tead sa seda?" „Eil" „Noh,
sits vaata korraks järele." Kohe tegi ta
aeda. „Poiss, milline lambapea sa oled!"
naeris Aslak.
Sellest peale ei omanud keegi te
male nii suurt mõju kui Aslak.
„Mitte midagi ei ole sa õppinud",
väitis Aslak ühel päeval Thorbjörnile.

See traavis, nagu tavaliselt, tal kannul,
et kõike tähele panna.
„Ma oskan juba nelja peatükki."
„Ah mis! Sa ei tea ju isegi trolli lu
gu: see tantsis tüdrukuga õige kaua,
kuni õhtuni. Siis läks ta lõhki nagu
vasikas, kes jõi haput piima."
Kõigi oma elupäevade jooksul ei ol
nud Thornbjörn veel kogenud tarkust
nõnda kuhjaga.
„Kus see juhtus ?* küsis ta.
„Kus? Noh, teadagi seal ülal
Solbakkenil."
Thorbjörn oli sunnitud talle otsa
vaatama.

„Tead sa mehest, kes müüs eod ku
radile paari vana saabaste eest." Thor
bjöin ei suutnud vastata. Ta oli imestu
sest tumm.
„Sa puurid nüüd muidugi, kus see
võis toimuda. Mis? See oli Solbakke
nil, mu poiss, seal all oja ääres. Kas
võid teda näha ? Mu Jumal, on aga si
nu kristlusega kurvad lood. Puuseeliku
ga Karist ei tea sa muidugi ka mida
gi?" Ei, sellest ei teadnud ta mitte
kui midagi.
Ja Aslak liigutas töö juures hoolega
käsi. Kuid veelgi hoolsamalt jutustas
ta seejuures puuseelikus Karist ja ves
kist. See jahvatas all merepõhjas soola.
Ta jutustas trollist. See jäi oma pikka
habet pidi rippuma ühe puu oksastik
ku. Puukiugadega kuradist jutustas ta,
seitsmest rohelisest neitsist. Need olid

alusele tagasi.

B. M

„Tõömeeleolu on kõikjal
kõva"
Admiral Joh. Pitka ja kapten
P. Laamanni muljeid kõnekoos
olekuni
Admiral Joh. Pitka ja kapten P. Laamann
on viimaseil nädalail pidanud terve rea
kõnekoosolekuid meie kodumaa mitmetes
paikades, kõneledes teemal ,Kodumaa
kaitse ja julgeolek". Aja jõudsid admiral
Pitka ja kapten Laamann tagasi oma järje
kordselt kõnereieilt, mis seekord hõlmas
Avinurmet, Viru-Roelat, Lüganuet ja Halja
lat, kusjuures nad Lüganusel võtsid ühtlasi
osa bolshevike poolt purustatud Vabadus
sõja mälestussamba taasavamisest. Jutuaja
misel meie lehe esindajaga jagas admiral
Pitka koos kapten Laamanniga lahkelt oma
muljeid viimaseist esinemieist.

,On näha, et inimesed otse ootavad ras
kel ajal olukorda selgitavaid sõnu rohkem
kompetentselt poolt," ütleb Joh. Pitka.
„Härra admiral, kuidas oleksid kokku
võttes teie üldmuljed meie rahva hoiakust
tidele vastu lasta!
praegusel raskel ajal?" e.-itame admiral Joh.
Allohvitser R., kes lebab minu kõrval,
Plikale küsimuse. on kõikjal
tahab visata kSsigranaadi, kold sel hetkel kõva," ütleb admiral Pilka kõhklematult.
haavab bandiitide kuul teda vasemast õlast, „Ja viljad on ilusad, kas aga vähegi hea
ja granaat jääb viskamata. Sellest hoolima maa on.
ta asetab vana rindemeea oma poolautomaat
Kommunismil meie rahva seas pinda ei
pttssi kraavi äärele ja tulistab edasi pööra ole. Kuigi mõningal pool võib leiduda var
mata tähelepana oma haavale.
jatud kujul äseitustöid, siis on see suure
Lühikese, koid visa võitluse järel eelis malt osalt teadmatult vaenlase poolt lans
tavad bandiidid põgenemist pimedusse. seeritud kuulujuttudel põhjenev.*
kõtt Peetril kitkunud jalgadelt ühe
karva teise järele.Ta magas selle juures ja
ei suutnud ärgata. Ja kõik see oli toimu
nud ülal Solbakkenil.
„Mu Jumal, mu Jumal, mis poisiga
nüüd on ?M kurtis teisel päeval ema.
„ Varahommikust saadik kükitab ta pin
gil ning vahib ja vahib Solbakkeni
poole/
„Jah, teda on see täna köitnud,"
mõõnas isa. Ta oli jalad välja siruta
nud ja nautis oma pühapäeva.
„Inimesed arvavad, ta olevat Sol
bakkeni Synnövega kihlatud," ütles As
lak, „kuid inimestel on ju alati palju
lobisemist," lõpetas ta.
Thorbjörn ei taibanud kõneldust mi
dagi.
Ent ta nägu lõi tulipunaseks.
Aslak jahtis sellele teiste tähelepanu.
Seal ronis poiss puupingil! alla, tõi
oma katekismuse ja luges ja luges seda.
„See on hea, lepi aga jumalasõna
ga," lausus Aslak. „Synnövet sa niikui
nii ei saa."
Ühel argipäeval pärast seda tuli
Thorbjörn ema juurde. Ta uskus, et
pühapäevane lugu on ammugi unusta
tud. Üsna vaikselt ja häbelikult küsis
ta: „Sina, kes on see Synnöve Solbak
ken ?"
„ Väike tüdruk, kes kord pärib
Solbakkeni talu."
„Sel on ju puuseelik." Ema tegi
suured silmad. „Mis sa seal lobised ?"
küsis ta. Poiss tundis, et see pidi ole
ma midagi õige rumalat. Seepärast ei
lausunud ta midagi.
„Keegi ei tea kaunimat last kui te
ma," jatkas ema. „Ja seda on armas
Jumal andnud talle tasuks selle eest, et
Synnöve on alati sõnakuulelik ning hea
ja õpib virgalt."
Nüüd teadis Thorbjõrn -veel sedagi.

Kui Sämund oii ühel päeval viibi
nud Aslakiga põllul, ütles ta õhtul
Thorbjörnile: „Ma ei soovi, et sa sula
sega nii sageli koos oled." Thorbjörnile
oli see ükspuha. Varsti peale seda kur
justas isa: „Kui ma sind veel kord
uäen sulase seltsis, siis saad kere peale! '
Sellest peale hiilis ta sulase järgi sala
ja, et isa seda ei märkaks.
Isa üllatas neid aga keset vestlust.
Poiss sai oma hoobid ja saadeti koju.
Sestsaadik luuras Thorbjörn sulase jä
rele, kui isa ei olnud kodus.
Ühel pühapäeva], mil isa oli kirikus,
tegi Thorbjörn kodus rumalusi. Aslak
ja tema loopisid teineteist lumepalli
dega.

„Ei, Inge, ma pole teda unustanud
ega suudagi seda, sest ma armastan
teda. Sa tead ju, et mina kuulun sel
liste naiste hulka, kes armastavad ai
nult üks kord elus."
„Vere tavad nelgid .. . sügis värvidest
nukrad lehed... ja kustumatu kirglik
kiindumus. . . jah, Aime, see kõik so
bib ju ainult sulle. Mina aga ei saaks
nii. Mina oleksin endale juba aaimugi
otsinud uue lemmiku."
Aime siigiskurbades silmades süttis
säde. Ta põskedesse voolas äkki veri
ning ta rind tõusis ja vajus kiirelt.
„Inge, sa tead ju, miks ma ei tohi
ega taha otsida uusi seiklusi. Sa tead,
et mind Andresega seob rohkem kui
ainult kiindumus/'
löge astus laua juurde, võttis pildi
ning vaatas hulk aega Audres Karr.da
mehelikku vakku.
„Aime, kui õnnelik võid sa olla, et
see mees on sind armastanud ja et see
mees on sinu..
Inge ei lõpetanud lauset. Ta pilk
aga puhkas veel kaua mehe näol.
Hulk aega hiljem asetas ta pildi endi
sele kohale.
Nüüd oli ka Aimel vaja minna j«
mõlemad sõbratarid lahkusid.
Haigla koridorides kudus vaikus ra
hukangast. Laelambid levitasid nõrkar
piimjat valgust» ning vahete-vahel ava
nes tasa palatiuks, lastes sisse või väl
ja neid, kes selles töötasid.
Üle kõige aga hõljus ainult haiglale
omane rohu lõhn ning Elu ja Igavik
seisid siin vahetus läheduses.
II

Aime istus ühe noore sangari voodi
ees ja vaatas tõsisel pilgul selle veel
lapselikult õrna näkku, kuhu karmid
võitlused olid siiski surunud mehisuse
karmi märgi.
Haige seisukord oli tõsine. Juba
tunde lamas ta teadvusetult ning pala
vik tõusis iga hetkega.
Noore õe kulmude vahele ilmus
sügav kurd. See tekkis sinna ikka, kui
Aime oli mures.
Haavatu otsai pärlendasid higipisa
rad ja palavikust kuivanud huuled lii
kusid nagu sosistades.
Aime asetas oma kõrva otse vast»
haige suud, kuid ei saanud siiski mi
dagi aru, sest sõnad surid enne, kui
haige suutis neid kuuldavale tuua.
Samal hetkel äratas Aime tähele
panut liikumine ja summutatud sosin
koridoris.
„Vist jõudsid juba pärale,* mõtles
ta ja süda hakkas järsku metsikult
kloppima.
Mõni minut hiljem tuli Aimel min
na operatsioonisaali, kus toimus rask
lõikus.
«õde Aime*, ütles vana arst, «see
en raskeim asi, mida mul on senini
tulnud teha, kuid loodame, et kõik
läheb siiski hästi."
«Jah, doktor, teeme, mida suudame.*
«Tubli, õde.*
Lõikuslaual lamas tasa oigav meea.
Vaikides askeldasid õed ja arstid ta
ümber. Haavatu seisukord näis olevat
tõsine.
Aime astus mõne sammu
et vaadata haavatu nägu, kuid taganes
siis tui kudes ning surus käe suule, et
lämmatada karjet. Ta oleks kindlasti
kukkunud, kui arst poleks teda õigel
ajal toetanud.
«Õde Aime, mis teiega juhtus ? Mis
teil järsku oli ?*
«Ei midagi... see ... läheb varsti
mööda ... Lubage mulle ... klaas vett.*
Kähinal tulid sõnad üle Aime huul'
te. Veeklaasi tühjendas ta ainsa
muga, jäädes siis liikumatult istuma.
Jah, seal polnud kahtlust, lõikuse
laual lamas Andres Kareda. Kuigi tub
listi vananenud, oli see siiski Andres.
Aime tundis, kuis jäine külmus halvas
ta liikmeid, surmates kogu tahtejõu.
Väga pikkamisi ajas ta end taas sirgur
et abistada arsti.
„õde Aime,4 kuulis ta arsti häält
nagu mõõtmatute kauguste tagant,
«teie ei ole veel täiesti terve. Minge;
ja puhake. Õde Inge asendab teid.4
«Ei, ma jään, sest selle mehe juura
de ei lase naa kedagi teist.4
Tasa, kuid kindlalt ütles Aime need

„Ei, sina, ma lausa lämbun," palus see
juures Thorbjörn. „Viskame millegi muu
pihta." See juba sobis Aslakile. Algul
loobiti väikest kuuske, mis kasvas küü
ni kõrval. Siis pilluti esmalt küüni ust
ja lõpuks akent. „Mitte ruudu," hüüdis
Aslak, „vaid raami pihta, poiss!" Thor
björn tabas aga ruutu ja muutus kriit
valgeks. „Ah tühja, seda ei märka
keegi. Taba paremini!" Ja Thor
björn viskas ning jällegi aknasse.— „Ei,
ma ei taha enam," ütles ta. Kuid
parajasti väljus majast ta vanim õde,
väike Ingrid. „Viska talle!" Thorbjörn
tegi seda. Väike nuttis valjusti. Ema
ilmus kohale ja lausus, ta lakaku 100
pimast. „Noh, viska, viska!" sõnas As
lak õige tasa. Thorbjörn, hoogusattunu
na ja kuumana, tegi seda. „Poiss, sa
oled vist sõgedaks läinud," hüüdis ema
ja tahtis teda haarata kaelusest. Ta
pääses plehku. Ema jooksis talle järe sõnad.
Imestunud pilgul vaatasid teised te
le. Nii käis see ringi ümber õue. Aslak
hirvi tas sealjuures. Ja lõpuks sai ema da, kui ta surutud huulil ja otse kar
poja kätte. Ta tahtis anda poisile kor tustäratavalt kahvatul näol täitis oma
ralikult kere peale. .Sina, ma löön ülesannet.
vastu, jah, seda ma teen, meil tehakse
(Järgneb)
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„Kui ma saaksin kiiremalt rindele"...

JÄRVA TEATAJA

Lhk. 8
Sügis on alles kaugel...

Sügis oa alles kaugel. Aga juba annus, seda pikem ja õnnelikum on
Külaskäik ühte eesti sõjaväehaiglasse
valmistavad üksikud puude lehed ära nende iga, kelle kasuks valati verd.
Ühe väikelinna romantilise pargi põlia midagi ja ikka kfilb päris võhivõõraidkl, sõjaväes {a ta on juba kolm korda haavata minekuks. Nende koltunud näovärv Surrakse sellepärast, et ellujäänud
puude ali on suur valge maja, kus varema sest raske aeg on rinde ja tagala südamed saanud. Ta on võidelnud laial armetul Vene ütleb kõik selgesti ära, et hakkavad võiksid maitsta ja juua vabadust, nii
tel aegade), mil ei olnud veel sõda, oli pai liitnud üheks sttdameterviknks.
maal mitmel pool, naga Staraja Rusea tõr lahkuma. Ei jõua vastu pidada lõpuni. kui juuakse palaval päeval karastavat
ju nooruse kilkamist. Nüüd on seal kooli
Saanud
ümara
pildi
haigla
olukorrast
ja
jelahingut,
Demjänski kotis, Holmi lõigus
majas haigla eesti sõjaväelastele. See on üks töövõimalustest, mis üldiselt kõigiti rahul partisanide vastu. Haavata sai ta läinud Nad teavad väga hästi, et ega ei ole ja kosutavat allika vett. Mitte üksi
suuremaid eesti sõjaväehaiglaid ja rajatud davad, võib haigla tegevust vaarikalt hin aasta detsembris paremast jalast lõhkeva pääsu. Saabub kord sügis, võtab ta väline vabadus ei nõua inimestelt hinda
seltskonna algatusel ning suurel määral ka nata, asida tõendab kasvõi seegi, et kogu kuuli tagajärje). Nüüd on haav paranenud nagu kehtupristav vaesel mehel kuue puhtas veres, ka südame ja mõttepriius
seltskonna kaasabil kuldsete südame tegu. haigla tegevusaja jooksul pole ükski ravi ning pikad haiglakuud lõppemas.
Et näha ja kuulda, kuidas rindel haavata alnne rasketele vigastustele vaatamata sur
,01 iii kauemat aega Lätis ühes haiglas, seljast, lähevad kõik lehed kõige liha tahab, et teda makstakse kinni ohvri
saanud või haigestunud eesti mehed end nud. Ka kõige lootusetumad haiged on ter kust rõõmustaval viisil siia, kodumaale eesti teed. Puu jääb alasti. Need esimesed, verega. Vaimuvabaduse ja aadete
tunnevad ning kuldas nad paranevad, külas venenud või on paranemas.
haiglasse toodi. Siin paranesin kiirelt ning varajased surijad . ütlevad inimestele, pärast sureb rohkem inimesi kui neid
tasime seda haiglat ja veetlesime niihästi
Siirdudes avaratesse, pnhtagesse ja pfii valugt tundus tühisena, sest igal hetkel oli et ega see päris suur suremine ei olegi sureb tiisikusse või veresoonte lubjas
haigla juhtkonna kui ka rea haigete-haava kesebüllastesse haiglatubadesae, näeme kõik emakeelne hoolitsus ja abi käepärast."
tutega enestega. Kõiki muljeid kokku võttes jal heatujulisi ja lootusrikaste nägudega
„Mis on teil kõige enam meelde jäänud enam nii kaugel. Veel vaid. paar kuud, tusse. Aade, mis veres on puhtaks
peame kõigepealt ütlema, et eesti rindesõ noormehi. Kellel jalg, käsi või pea mähises, pikkadest võitlusretkedest Venemaa lagen siis läheb lahti tormiks, hukkumiseks, pestud, on tõeliselt puhas.
dur on äraarvamata rõõmus ja õnnelik, et kes muude hädadega lamamas või parane dikel?" uudistame.
hävinguks ja surmaks. Sügis ei tunne
Kogu selle surma evangeeliumi ja
tema ravimine aset leiab oma rahvuskaas vana juba istukil kaaslastega vestlemas.
„Demjän»ki kott... Meid oli Ühel päeval nalja ega armu.
õpetuse
vastu vaidleb aga meie terve
laste keskel. .Liin ei tekita keeleküsimus Ühele voodile on laotatud
ainult 55 meest koos ning vaenlane ründas
raskusi, siin saad kõik pisemadki südame ning mehed uurivad rindejoont.
Meie inimestel ei ole temale midagi vaist ja mõistus. Ning inimesed otsivad
meid ' kahe pataljoniga. Saate ara 55
mored ära rääkida... siin paraned kindlasti
„Kas vaatate, kuis vanka liigub või?" meest 2000 mehe vestu! Ülivõim oli suur,
heita. Sügis suleb väsinute silmad, palavlikult kergemaid teid, kuidas saaks
kiiremalt, nagu oma kodus kunagi,- oli pärime uudistavalt mehelt, kellel aastaid kuid me suutsime rohkem dpi loota julge ette
kutsub
ja koristab need ära, kes enam ohvreist mõõda hiilida, et neid ei tar
ühe haavatu otsene seisukoht, kes viibib joba üle neljakümne ja kes talvel Narva sime. See oli raske päev, ega unune iialgi
juba lolmsndat korda haavatuna haigla all pihta saanud ning nüüd peagu paranenud. mu eluraamatu lehekülgedelt, seda enam, et ei jaksa, ei jõua ja ei taha elada. Seda vitseks kanda. Korduvalt on kuulutatud
seinte vahel. Varem on see mees viibinud
„Seda kü11... sga egas meie siin pelga... just selle saatusliku päeva õhtul oli ma juba juhtub harvemini, et ta elujõulisi sõdadele sõda. Iga sois retke lõpul
Lätis ja hiodralkubermangu haiglates ravil, Meie ei lase teda maa südamesse... Kui ai sõjaaegsete päevade rõõmsaim silmapilk
noori puid purustab. See on erand. üteldakse, et olgu seo viimane selle
kua nii mõnelgi k#rral võõrkeele oskamatus nult kiiremalt rindele tagasi saaka!" ütleb peale kahekuist vaheaega aain kodustelt
taoline tüli lahendus. Edaspidi tulevikus,
on teinud raskusi.
mees ja näitab jalale, kuat viimane mähis ammuoodatud kirja. Oi, see oli rõõm, mis Inimesed ega ei küsi millestki. Just ei iialgi enam sõda. Vahekorrad tulevad
kui
kiuste
ajavad
nad
surma
elu
Selles haiglas, mis nüüd on umbes vee varsti vallandatakse.
pani unustama eelnenud raskused ning kan
randtuhandeie haigele-haavatule eesti sõja
rõõmust noort kevadet. Selle juures selgitada lepingute ja kokkuleppe teel.
«Küllap saate varsti nagunii rindele taga natused."
väelasele teiseks koduks, on juhatajaks lau si," arvame omalt poolt, millele mees kos
Sõdur, kes on kolmandat korda haavatu, loevad nende huuled igivanu õpetuse
Kuid mõne tühise aasta pärast rää
dur-kpt. dr. V. Ta tunneb ja teab kõigi oma tab kindlakujuliselt: «Peame saama, , sest ütleb jutuajamise lõppedes, nagu mitmed ta sõnu, et elu ei olevatki kõige ülim givad jälle relvad ja inimesed kohtavad
hoolitsevate hädasid ja valusid ning suure nüüd on võitluse aeg, mil iga mehe väärtus kaashaavatudki: „Kui saaks aga rutem rin
pärase organisaatorina on ta loonud halg on kalla alusel."
dele tagasi, sest sinna on nüüd mehi enam vara. On väärtusi veelgi suuremaid ja üksteist sõjatandreil. Nii et verega nii
laa lühikese aja kestel eeskujuliku korra.
kallimaid. Isa ja poeg ohverdavad oma sutatud tee oli ikkagi too päris õige
Jatkame vestlust üksikute ravialustega.
kui kunagi varem vaja." '
Siin liigub ja toimub kõik kiirelt, täpselt ja
Sellise teadmisega lahkusime väikelinna elu, et pojapoeg võiks elada. Üks põli tee.
Hiiumaalt pärit noormees on parajasti
r eeskujuliku puhtusega. Paljudest muredest haiglakantseleist paberid kätte saanud, et valgest majast, mis asub romantilise pargi läheb surma, et järgnev võiks vabalt ja
Ei maksa meil nii palju uurida ja
ning raskustest, mis on olaud uue haigla alustada sõitu oma väeosa juurde, kust ta põlispuude all, kus siis kui ei olnud sõda,
tülita käia oma teed. Mida suurem on otsida, et miks see kõik nii on korral
organiseerimisega seotud, on üle saadud. Ja vastava puhkuse saaks.
kilkas õnnelik-rõõmus noorus.
väikelinna elanikud, kes on uhked, et
surmaminejate arv ja mida raskem vere datud, miks peab veri meie elu puh
Sõjakirjasaatja K. Eerme.
«Nii et te saate alles rindelt haiglapuh
nende Ilonas on eesti sõjaväelaste erihaigla kuße? Kas lähete siis Hiiumaale kala püüd
taks pesema. Targem oa leppida suure
on pidevalt haigla administratsiooniga kon ma?"
tõsiasja ja saladusega, et ohver ja ini
taktis, pakkudes viimasele üht ja teist, olgn
„Ei mõtlegi seda. Ma väeosn on Narva
Mehed materjali vastu
mene kuuluvad ühte. Seal, kus elab ini
see siia voodite, toidunõude või muu näol, juures poris ning taies. Mind on sinna enarn
mene, sinna ehitab ta ofavrialtarL
et ainult pehmendada ja kergendada nende tarvis kai kodumaale kalaranda. Löön puh
olukorda, kes on maa ja rahva vabadusele kusele käega, sest praegu on olukord selli
SSPK. „Sel ööl oli, jälle tege ja üksmeelses vastupanus.
Peab andma midagi käest mis temale
toonud ohvriks oma tervise.
ne, et peame nii kaua vastu panema kuni mist," jutußtab naeratades kompaniiü
Tulistamine kestab mõne minuti. on kallis ja armas, et selle eesi osta
Samas näemegi, kais tsiviilisikute soojad tilk verd veel soontes!" lausub noor tüse lem, kes juba Idast endale Rüütliristi
Varsti
vaikivad heitjad ja suurtükid. veelgi kallimaid ja suuremaid väärtusi.
südamed kaastunde ning hoolitsusega'tuk hiidlane asjalikult ja kindlalt.
suvad oma linnas ravilolevaile eesti sõja
Seda märkame, et mehe parem silm läi tõi. „Suurtüki tule vaheaegadel lõid la „Jälle asjata," sõnab ©berßturmführer Kahju on, et vereandjad ja surmamine
> väelastele. Keegi vanapoolne naisterahvas on gib imelikult ning näib klaasisena. Mees on hingusse sekka granaadiheitjad. Aga see endaga mitte rahul olles, „neile ja mei jad ise oma silmaga igakord ei näe
tulnud vaarikakorvi ja raamatute-ajalehte seda ise ka tähele pannud, et oleme seda ei suutnud meid heidutada."
le." See on närve pingutav võitlus, see noid kõrgemaid aardeid. Näevad lapsed
dega. Temaga kaasas on noor näitsik, süli märganud ning naeratab: „Pole viga saan
„hekivõitlus."
Tema
neljanurgeline
punker,
samal
ja võib olla alles lapselapsed. Ka see
täis lilli.
ka ühe silmaga sihtida. Vanka võttis selle
Nagu jumalate-aed on maastik siin, peab niiviisi olema. Sest muidu oleks
„Tõime eesti poistele natuke kosti," nae kolme aasta eest Hiiumaa vabastamisel ene ajal ka tema kompanii eluruum on
ratab emake, kelle poeg on |kuski rindel. sele. Kaid ega ta sellega midagi kätte saa kitsas. Kuid vaatamata sellele, et enda millel vaikus valitseb. Rammusad, poo ainuke tõelikkus vist, kuna ülestõus
,Vennale ei saa ma Narva alla lilli saata, nud kolme aasta kestel olen ühe silmaga
vähe ruumi on, saavad le-mehe kõrgused pajud moodustavad mine muutuks muinasjutuks. Kannatu
tõin tema lilled ta kaaslastele," ulatab näit nii mõnegi vanka «kirbule* võtnud ja teise liigutamisekski
mehed
tihedasti
üksteise kõrvale suru korrapäraseid nelinurki. Siin-seal kraa sed oleksid tõde ise ja rõõm, mis pidi
sik lilled tundmatule kangelasele, kelle pa maailma saatnud."
Üks 23-eastaue Kohtla-Järve endine luku tult välja puhata. Äsja tahtis kompanii vid kaelani ulatuva sooveega täidetud, neile järgnema, küsitav rõõm. Aga need,
rem jalg on jäänud Volhovi metsadesse.
NII olevat see iga päev: ikka toob keegi sepp on 1941. aastast saadik vabatahtlikult ülem viivuks pikali heita, kui tõusis la mis aeglaselt kanali poole voolab.
kes kord meie valust ja meie ristilt
See on ehtne Eldorado võitlejale, lõikavad elu vilja, kannavad oma vihke
hingumüra ja üks virgats tormas sisse:
„Kuulipilduja ja püstolkuulipilduja tuli kes ei armasta avarat lahinguvälja. Siin rõõmuga ning hõiskavad selle üle, et
Seemnekasvatajate organiseerimine
sillalt meie suunas!"
kavatses ameeriklane kiiresti sihile jõu meie surmale järgneb siiski ülestõusmi
laiaulatuslikumaks
Kähku hüppas ohersturmführer väl da, kuid tema kavatsused põrkasid vas ne üba siin maailmas. Seal, kus vane
tu grenaderidele SS-üksusele.
mad j ja esivanemad endid orjaööst läbi
Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt alus eed. Igas talundis võib esineda algseemne ja, teeb kiire hüppe üle kitsa vaba ta
„Nad on vahvad võitlejad, need mi võitlesid, seal pühitsevad pojad ja tüt
tati meil ülemaaliselt talundite seemnekas või vastava kultuuri puudumine, ikaldus ja sandiku ja heidab pikali heki taga, mi
vatajate võrgu organiseerimisega ja need seetõttu on tähtis, et kasvatatakse seemneid da ka mujal Normandias nii palja nä nu poisid," jutustab ohersturmführer. red priiuse päe va.Nende pärast ja nende
tOöd jatknvad. Seniste andmete järele on ka tnruseemneteks. Põllumajanduse Kesk ha võib. Sekunditki liiga vara. Juba vi „Lahinguist vabal ajal kasutavad nad kasuks maksab heidelda. Muidu ei oleks
töö olnud tagajärjekas meie taludes on valitsuse poolt on organ)seeritud ka seda
igat minutit punkri täiendamiseks. Siin ki elu nii suur ja nii võimas, kui meie
ikka ja enam tõusnud havi puhtasordilise ata. Igati on püütud seemnekasvatustalundi hisevad kuulid läbi hekipõõsastiku. Vin Ülevaatuseta piirkonnas väärib esiletõst ainult endale teda elaksime. Oleksime
seemne kasvatuse vastu ja on hakatud suu te olukorda kergendada. seem gumisega vihisevad rikošett-kuulid ta
ühepäeva liblikad, kes õhtul surevad
remal määral, tegelema seemnekasvatusega. nete kasvatamine, millede tootmine meie kõrvalt üles. Kuid vaenlasest pole mi mist üksikvõitleja vahvus."
selle aimdusega, et päev oli nende pä
Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt on prae oludes on seotud klimaatiliste raskustega, dagi näha.
SS-sõjakirjasaatja Rudolf Kleema
gu käsil seemnepõldude tunnustamine.
kuulub Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt
ralt ja nende oma. Meie elupäevad
Jälle alustavad rasked ameerika rel
Seemnekasvatus oa meil viimastel aasta premeerimisele. Sellega kindlustatakse seem
kuuluvad aga neile, kes tulevad pärast
vad
tegevust.
Tütarlaste
maatööja
nekasvatajaiie
tema
minimaalsed
tootmisku
tel teinud soori edusamme. Hulk põllupida
meid.
Nagu veri voolab edasi põlvest
Kompanii lõik suundub Vira-Kanaii
jaid on ise hakanud seemnekasvatusega te Ind. Et seemnekasvatajale kohuslike nor
õppelaager lõpeb
põlve, nii kandub edasi töövalu, rõõm
gelema, paljudel on olnud võimalusi seem mide tasumine ei lekitaks raskusi ja et see juurde, mis ou vee teeks Carentan' ja
Eesti noorte tütarlaste maatöö- ja õppe ja õnnistus isalt ja vanaisalt pojapojale.
nekasvatusega ja sellega puutuvate küsi seemnekasvatus ei kujuneks talu lisakoor St.-Lov vahel. Pooleldi purunenud sild,
mustega tutvuda iga-aastastel seemnevilja mate, on Põllumajanduse Keskvalitsuse poolt mille juures asuvad kuulipilduja postid, lasger Toris lõpeb pühapäeval, 20. aogustil Kui nüüd keset suve juba üksikud
piduliku aktuse ja lõppkoondueega. Sellest
näitustel ja ka põllumajanduslike nõuanne nähtud neile ette kohuslike müüginormide
te kaudu. Et seemnekasvatust võimalikult asendamise võimalus kõigi toodetavate kül on ainuke ülepääs kanalist. Siin püüab võtavad külalistena osa ka E. N. Peastaabi puulehed ennast seavad surma valmiks,
laiaulatuslikul arendada, on Põllumajandu viseemnetega. Mida väärtuslikumaid külvi vaenlane läbi murda. Sellepärast saa ülem G. Kalkun ja Põllumajandusliidu di et varakult kaduda, siis tuletavad nad
se Keskvalitsuse poolt organiseeritud üle seemneid toodetakse, eeda enam saab nen dab ta pidevalt, iga tand, luuretruppe rektor F. Sööt, kes mõlemad esinevad sõna meile meelde, et meie kadumine ei toi
maaline talundite seemnekasvatajate võrk, dega katta kohuslikke müüginorme. Nii on ette. Kuid kõik vaenlase katsed puru võttudega. Lõppboonduse kavas on mitmesu mu nii ilma võitluse ja valuta. Meil ei
gused muusikalised ettekanded, deklamat
mille ülesandeks on varustada maad kõigi ka turundnsliknks seemnekasvatuseks loo
ole sügist ega suve, ei kevadet ega tal
nevad noorte grenaderide üha kasvavas sioone ja rahvatantse.
vajalike külviseemnetega. Sel teel saaksi dud küllaldasi võimalusi.
ve, kui on käimas heitlemine. Iga aas
me katta täielikult meie iga-aaataae külvis
te tarviduse ja luua ka kindlamad alused
taaeg võib meid visata lahinguväljale
edaspidiseks.
Need on palju mustemad kui minu raskes töös, mures ja kannatustes.
Seemneid kasvatatakse meie talundites
omad!"
Saabub tänavune sügis ja suleb vfi
omatarbeks ja turustamiseks. Arvestades
MtttSiO RMMMF
M. kehitab veidi solvunult õlgu:
sõjaaegseid külviseemneta saamise raskusi
sinuil silmad, röövib puu paljaks ilu
„Mõni ime! Mina olen ka kaks satest lehtedest, võib olla on meie
on vajalik, et iga tala püüaks kasvatada
kuud kauem „einsatsip" kui sina: sina
kõike temale vajalikke tähtsamaid külvi
heitlemine ka juba jõudmas lõpule, siis
seemneid. Omatarbeks kasvatamine ei peaks
tulid märtsis, mina aga jaanuaris!"
palvetame langevaile lehtedele järele,
raskusi sünnitama, sest ta ei nõua lisatöö
Vabatahtlik K. on kuue teise vad, siis vestlevad nad mõnikord kõige
jõudu ega uusi tootmisvahendeid, peale alg elukutse kõrval kord Eesti oma kummalisemaist asjust.
et puhaku nad rahulikult talve lume
Järgnevat lugu olevat meie pataljo
seemne. On tarvis ainult ja teadlikku tööd.
Ühel ööl on nad sattunud teemale ni hobuserautaja 0. suvel kahe aasta katte all. Kevadel on uued õied puus.
Raskusi ei tohiks tekitada ka omatar riikluse ajal „praktiseerinud* ka paar
beks vajaliku sööda-juurvilja ja seemnete nädalat juuksuri juures. Nüüd tõrje „ hingede rändamine". Keegi ei mäleta eest Venemaal pealt kuulnud. Jgatahes Tulevik elab. Puulehed läksid ära ja
väsisid, et anda võimalust tulekuks
kasvatamine.
võitluste ajal värskendab ta oma tead enam, kes selle kõneaine alustas, aga
Peale omatarbeks saadavate seemnete misi, ja kui sõdurline käsitöö lubab, kuna ta juba kord kõne all oli, siis kinnitab ta, ta olevat tunnistaja selle uutele põlvedele. .. Ja kas sügis meid
100 tõepärasuses.
on vajalikud aga ka külviseemne turnkogutegema nukraks? Ei. Meie õnnis
siis ajab ta kaasvõitlejaii habet ja lõi käsitleti seda teemat igakülgselt ja põh
Kui ta ühel päeval ametiasjus patal peaks
tame
oma
tulevikku....
jalikult.
kab l'/2-teraga kääridega juukseid.
joni loomaarsti juures on, siseneb kee
Uute õpilaste vastuvõtmine
Jaan Lattik.
„Hingede rändamine", sõnab vaba gi sama küla elanik ja palub arstilt
Kaks vabatahtlikku kohtuvad, esi
tööstuskoolidesse
tahtlik T. mõtlikult. „Teie võite temast midagi haige suguemise jaoks, kes
mene olles naasnud bandiidijahilt.
„Kas K. töötab täna?" pärid esimene. arvata, mida iganes tahate, aga mina majanduskomando poolt temale sov
Vabadussõja mälestussam
23. ja 24. aug.
„Seda'nd külli Tulen just tema juu usun temasse! Mina, näiteks, olin kord hoosist kasvatada antud.
ba taasavamine Lüganusel
Haridusdirektooriumi koolivalitsuse poolt rest", vastab küsitatu.
eesel!"
„Emis ei taha midagi süüa, seltsim...
antud korralduse kohaselt toimub uute õpi
„Ja kunas see võis olla?" pärivad —tptüi, kurat,—härra tohter!" sõnab
„Ja kus aBub's ta „salong"?"
Kõnelesid admiral J. Pitka ja
laste vastuvõtmine tööstuskoolidesse 23. ja
Küsitatu tõmbab ohates käega üle kaasvõitlejad uudishimulikult.
vene mužikk, „kas te ei võiks talle
24. augusti). Kui kohalik olukord võimal
kapten P. Laamann
„1941. aasta hilissügisel, kui olime veidi viina anda, et talle jälle söögiisu
dab, siis alustatakse koolitööga 28. augustil, mitmest kohast sisselõigatud põse ja
Pühapäeval toimus LQganusel taas
kusjuures õppetöö alustamist iga kooli vastab:
P-s väljaõppel ja laenasin kamraad El tuleks?"
kohta eraldi otsustab haridusdirektooriumi
püstitatud
Vabadussõja mälestussamba
le liitri „ka rtu liii k ööri* ja kolm karpi
„Mine
aga
õkva
verejälgi
mööda,
Hüva, kuna sugu emis on majandus pidulik pühitsemine
koolivalitsus kohaliku koolivalitsuse ettepa
ja avamine. Kok
suitsu,
mis
mul
tänini
tagasi
saamata".
komando oma, siis arst tembib piiri
panekul. 28. aug. kuni 30. septembrini toi mis ma enda järel jätan, ja kus need
kutulnute
seas
olid
Vabadussõja
sanga
mub seejuures ainult tööõpetus, kuna teo lõpevad, seal asubki meie vuntsmaa
tusest 100 grammi viina ja annab selle
reetiline õpetas algab alates 1. oktoobrist. ker!"
See oli suvel kahe aasta eest, kui venelasele, sealjuures meest manitsedes, rid admiral Joh. Pitka ja kapten
Tööstuskoolid on töötanud ka kogu
meie vabatahtlikeüksus asus bandiidi et see kogu viina ka tõesti suguemisele P. L a a m a n n, Viru maavanem Nirk,
käesoleva suve, kusjuures neil tuli tundu
ortskomandant dr. Sach s e t, Rah
jahil
Kalinini oblastis. Pikk ja pingutav annaks.
Sestsaadik
kui
SS*
vabatahtlik
Oss
L.
val määral abistada põllu masinate remon
vakasvatuse
Ameti juhataja Edermaa
oli
rännak
mööda
Sarmaatia
lagendi
Narva
rindel
koos
hollandi
relvavendade
timisel ja kordaseadmisel.
Venelane vannub kõigi juures, mis
ga on võidelnud, suitsetab ta nüüd haa ku õigemini: mööda Valdai mäesti talle armas ja kallis on. Justament nii, ja teised. Kohal olid ka aukompanii
vatuna haiglas põhimõtteliselt lühikest ku eelmäestiku tuimuseid teid, ja emis saab terve selle pudeli täie vii lennuväeabi teenistuslastest.
päike paistis kõrvetavalt.*)
hollandi savipiipu.
nuškitl Viimase kui tilga! Kogu pude
Viimaks jõudsime Slš. külla, kus litäie!
~Miks just hollandi savipiipu?4* pä
asusime lühikesele puhkusele.
rib temalt kord üks kaaskannataja.
Siis lahkub ta tänades.
Kes võis siis ka vabatahtlikele M-le
„Nägin seda hollandi kamraadidel",
Kuid pole möödunud paari minutit
vastab Oss uhkelt, „et sarnasel piibul ja V-le pahaks panna, et nad küla all ki, kui mees pistab pea ukse vahelt
on üks hindamatu eelis teiste piipude asuvat väikest järve nähes, mis oma sisse ja sõnab anudes:
peegelsileda pinnaga seal maaliliselt
ees.*'
„Palun, seltsi... ptüi, saadan,
lebas, vaid üht mõtet mõtlesid: sääri
„Ja milles see eelis seisab?"
härra
tohter tahtsin öelda, kas ma
„Kui see savipiip mul maha kukub, kud jalast ja väsinud jalad vette!
aga
võiksin
kodus järele proovida, kas
Kähku tiriti säärikud ja jalarätid
ei pruugi ma kummardada, et teda
see
viin
vast
emisele liiga kange ei
visati kaldaliivale.
üles tõsta!"
ole?" M.
Seal
hämmastub
järsku
vabatahtlik
Mõtle sellele!
Mõtle sellele!
*)Vt. ka „Järva Teataja" nr. 95, 9-aa ~Muigeid
Kui meie kodukaitsjad öösi häire V. ja sõnab kaasvõitlejale:
Pimendamise aeg: kella 20.55--4.20
Pimendamise aeg: kella 20.35—4.20
„Oh sa poiss, on sul aga sõrad!! punkrist."
Pealagi võib särada, see ei tee viga, aga valmis olles pnnkreis istuvad või lebakni lamp särab, olgu aknad kaetud.
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Tõrjelahingus
ja turmtules

Laupäeval, 19. augustil 1944 a. Nr. 96
Uus film Anderseni muinas
juttude aineil
Taanis valmis kolmeaastase töö järele
Anderseni muinasjutu «Tuleriist* aineil loo
dud joonisfilm. Uudisfllm täidab terve ta

. . .Eilne päev oi! kaanis vaikne. Ka tfl
valise seansi. Tema koostamiseks valmistasid
nane hommik on seni püsinud nii rahuli
kena, et mõnikord võib anastada sõja ole
70 joonistajat kokku 1,5 miljonit joonist.
masolu. Sügisesse kalduv päike oh veel
leitsakaliselt kauni, nii knnm. et kõik me
Austuseavaldusi Ricarda
hed on koorinud vähemalt ülakehad paljaks
Huchile
ja askeldavad niimoodi ringi. Hea päev
Björnstjerne Björnson Norra äratajana
Lravvsbvelgi linna kirjandusauhind,
pesnknlvalamiseks. Kodumaal on kindlasti
mis kannab Wilhelm Raabs nime, annetati
alanud juba rukkilõikus ja kollased hakid
jutustavad töölaulu. Siin metsades pole
tänava Ricarda Huchile, kes äsja sai
Mõnda „Synnöve Solbakken ist" ja selle autorist
midagi taolist ja vald arglikud kollased too
60 aastaseks ja pölveneb teatavasti
nid kaskedes näitavad suve lõppemist
Braunsbweigist. Oks kõrgem tütarlastekool
Kui 19. sajandi algul Norra vabanes
õhtul umbes kella poole kaheksa paiku
Oma loomingu teisel perioodil, mille al on üldist hindamist leidnud ja mis viisid Branushweigis nimetati «Ricarda Hachi
laskis enamlaste patarei mitu seeriat meie Taani ülemvõimu alt, mis oli kestnud 400 gust tähistas kirjaniku mõneks ajaks välis Björnsoni Nobeli laureaatide hulka. Eesti kooliks".
asukoha lähedale lagedale soole. Väsinud aastat, ja astns personaalnniooni Rootsiga, maale siirdamine a. 1873, andus Bjõrnson keelde on tõlgitud nii mitmedki B. teosed.
Ka meie lehe joone all äsja ilmumist
killud jõudsid parajasti meieni, tangides pani sel kaljusel ja üksindaael maal tärkav realistliku kirjandusvoolu mõjul innukalt
Suri A. Apsitis
puudesse või langedes kahjutult samblasse. vabaduseteadvns end alles aegamisi maksma, kaasaegsete pSevaprebleemide lahendamise alustanud .Syunöve Solbakken" on eesti
Riiast, 15. 8. Saksamaal suri omaaeg
Täienduseks tulnud meestele oli see esime sundides rahva paremaid päid järk järgult le. Sel alal äratasid kohe erakordset tähele keelde tõlgitud juba kaks korda varem
mõtlema rahvusliku omapära üle. pana ta esimesed sellesuunalised võitlus (1882 ja 1928), koid mõlemad eelmised tõl ne populaarsemaid läti rasmatuillustreerijaid
seks täissaamiseks ja võttis nad algul na järele
tuke kohedaks. Kuid nähes meie rahu ja Võitlus kultuurilise iseseisvuse eest tolmas näidendid .Redaktor" ja .Pankrott", neist esi ked on keelelt ja stiililt iganenud. Ometi A. Apsitis. Pärast Stieglitzi kunstikooli lõ
tundes end kindlana punkris, omandasid ka eeskätt kirjanduspõllul, kas eekätt mõjusid mene sihitud ebaausate võitlusvõtete vastu on just ape jutustus üks Björnsoni parimaid. petamist Riias reisis ta Türgis ja Palestiluas,
nemad vana kogemast suurem osa kuu teedrajavalt mõlemad kuulsused Henrik Ib ajakirjanduses, kuna teine taunib väära Autor käsitleb selles, nagu hiljem ta kaas kus ta sai muuseas inspiratsiooni oma ~1001
(1828—1908) ja Björnstjerne Björnson ärimoraali. Draamas .Kuningas" astus Bjõrn maalane Olav Duun, eri tüüpide näol norra õõ" illustratsioonidele. A. 1921 pöördus ta
le ei tapa. Mõned punkrite ette kukkunud sen
veel soojad killud olid neile esimesteks sõ (1832-1910).
son välja ametliku vale, „vale kui riigiinsti talnpoeglnse kaht põhiliiki. Üht esindab Riiga tagasi, asus siis aga 1941 Saksamaale,
jamälestusteks.
Björnstjerne Bjõrnsonis, selles' talupoja tutsiooni vastu". Suure tähtsuse omandas ta Graniieni talunikkude sugukond, kelle esi kus ta hoolimata raskest haigusest jätkas
.. .Täna öösel algas enamlaste miinipil pojapojas ja külapastori pojas, ühinesid näidend .Kinnas", milles autor esines abi vanemaid võib jälgida kuni saagadeajastu oma kunstilist tegevust.
dujate ja suurtükkide äge tulistamine. Kii õnnestunud sünteesiks norra talunikkude elus mõlema poole tegeliku monogaamsuse ni. Need on sünged, kirglikud ja äkilise
Armas Järnefelt 75-aastane
dudesadu oli nii tihe, et ei saanud kuidagi võitlejaloomus, karuküttide (karu uimi esi nõudega, millest päevakorral olev põhjamaa vihaga inimesed. Ühes kirjas a. 1857 Ütleb
i
punkrist lahkuda. Tuleandmine vaibus va neb ta enesegi nimes kaks korda) raudne de naisliikumine tegi programmiküsimuse. Bjõrnson ise nende kohta: „Siin on Gran
Neil päevil pühitses oma 75. sünnipäeva
hepeal, kuid paisus siis uuesti ägedaks tahe, tõusvale intelligentsile omane vilgas Edaspidi pühendas B. palju tähelepanu po iieni kaljud ümber kujundatud inimkaraa tuntud
soome komponist ning dirigent Ar
turmtuleks. Meie kompanii lõiku langes um loomisrõõm ja kirikumeelse koda kõlblad sitiivse, loodusteadustega leppinud usuelu tereiks lasudes matvate varjudena oru mas Järnefelt.
bes 800 mürsku. Vist kavatses vaenlane ka imperatiivid. Olles sisemiselt varakult tead küsimustele, positivistlikule kasvatusele, abl kohal." Nende vastandeiks on sõbralikud,
Silmapaistva dirigendina on Armas Järne
rünnakut, k«id meie raskerelvade ägeda tu lik oma tõelises kutsumuses, debüteeris elureformile, üldse ühiskonnaelu tervenda leebed ja jumalakartlikud inimesed .Päike
le tõttu jäi kõik vai kseks. Meil kaotusi ei olnud Björnson ilukirjanikuna trükisõna kaudu misele. Neid sihte taotlevad kunstiliselt küll semäelt": suurte pehmete sinisilmadega pe felt tuntud ka väljapool Soome piire, kas
on külastanud
Naaberlõigus olid enamlased üritanud siiski alles 2b aastasena, selle eest aga kohe tugevad, kuid ikkagi ilmselt ka teatavaid remees, kes armastab oma tütart Synnövet ta arvukal! kontsertreisidel
kui ka teisi Euroopa maid. Soo
kompaniitngevost rünnakut, kuid ei pääse meistriteosega, mida endast kujutab ta talu praktilisi otstarbeid jälgivad romaanid .Li üle kõige maailmas, kuid vaikib, kni abi Saksamaad
me ooperi kauaaegse kapellmeistrina on
nud kaugemale meie traattöketest. Uued pojajutt „Synnöve Solbakken." Björnson! õpi pud üle liuna ja sadama", teedel" kaasa loeb piiblit. Bjõrnson puudutab jutus Järnefelt
ooperi kunstilist stiili,
mehed harjusid nüüd lõplikult rindemuuai ja rännuaastail, mil ta oli üliõpilane, aja (mõlemad ka eesti keeles) ja mitmed teised tuses ka pärilikkuse ja kasvatuse probleeme määratesmõjutanud
suuna Wagneri ooperite la
kaga.
kirjanik ja teatrijuht, mõjutas ta maailma tema jutud ja pikemad proosateosed. Oma vihjates, et üksnes valjuse ja peksuga on valetoomiseselle
läbi.
Pealelõunal ootas meid meeldiv üllatus. vaadet tugevasti taani eduline teoloog
loomingu tippsaavutis! andis Bjõrnson aga võimatu midagi parandada; sest Graniieni
Komponistina
on Järnefelt samuti tähe
Hulk meie mehi sai minna tahapoole patal rahvavalgustaja Grundtvig oma õpetusega kahejaolise ideedraamaga .Üle jõu". Selle perepoeg Thorbjörn parandab end alles siis, lepandav kunstiline
iaiksas soome muusika
joni staabi juurde, kus andis etendust üks ühiskondlikust vabadusest ja põhja rassi esimeses osas käsitled autor religioosseid kui ta kogeb isa armastust. Õrnana ja ar elus.
Soome ajakirjandus pühendab seepä
sõdureist koosnev eesti rindetrupp. Pool vaimseist võimetest. Veel kuulutas Grundt probleeme, leides, et absoluutne usunõue oa mastusväärsena kuid vajaduse korral küllalt rast tema
suurpäevale ka vastavat tähele
teist ilusat tundi viis eemale argipäevast vig Muinas-Skandinaavia kunagist vägevust, midagi, mis käib üle inimliku jõu. Teise osa ki iseseisvana ja kindtaselgreolisena, esineb panu.
jutustuse
peakuju
Synuöve,
see
paljudes
õigustas
elurõõmu
domineerimist
sünge
pes
peaküsimuseks on, kas on sotsiaalne õiglus
muusika valda. Huvitav, see on siiski naga
Meil on Järnefelt! teostest eriti tuntud
palsam, mis ravib inimhingi. Kogu karmus simismi üle, ülistas müstilist rahvusgeeniust teostatav ühiskonnas, milles kirjanik kaht kirjandustes esineva tubli talutütre algses ta imeõrn
„Hällilaul." Ka helilooja ven
ja toorus vajus tahapoole, jäi vaid unustus ja juhatas tegelikulegi massiharidustööle leb. Teos lõpeb siiski leplikes toonides, pro kuju, keda haarab sügav kiindumus just nad tegutsesid
kunstipõllul, Arvid kirjani
tes ekslev mina, tnis kõndis kusagil kaugel, rahvaülikoolide kaudu milliseid püüdlusi duktiivse töö kui inimkonda lepitava teguri metsiku Tfaorbjörni vastu. *Autor on jutus kuna, Eero maalikunstnikuna.
koos muusikaga Üngari pustades, Soome leiame ühel või teisel kujul ka tema norra ülistamisega. Veel oma viimses teoses, ko tusse põiminud autobiograafilisigi sugemeid,
«käärides, Rumeenia mägedes ninj kodu aatekaaslase loomingust. Qlles Ibseni järg möödias „Kui noor viin õitseb", on Bjõrn kujutades Syunöves euda ema ja ranges Madalmaade graafik ja etnoioog
maa nurmedel ja taludes. Ja ometi,°just sa lasena aastail 1857—59 Bergeni teatri juhiks, son endine optimist maailmakäigu arengu Sämundis oma isa. Teose võluvust suuren
70 aastane
mal aja), kai me kõike nautisime ja mõ aitas ta otsustavalt kaasa norra rahvusliku suhtes, ülistades pealekasvava nooruse uusi davad sellesse põimitud kaunid loodusekir
jeldused. Bjõrnson, kes oli „ääretute kir
nest paugust end eksitada ei lasknud, sai le teatrirenessansile, luues rea ajaloolisi ja elujõuallikaid.
Neil
päevil
toimus
tuntud madalmaade
üks meie mees surma ja teine haavata.. . saaga-draamasid. Paralleelselt neile kirjutas
Kuni elu lõpuni tegeles Bjõrnson aktiiv jelduste" vastane, annab loodust edasi graafiku ja etnoloogi Hijnand Otto Jan Nieu
inimhinge
meediumi
kaudu.
Selleks
meediu
Kahuri mürsk oli purustanud laskepesa. B. oma taiupojajntte (peale ülalmainitu veel selt ka poliitiliste küsimustega, nagu see
venkampi 70. sünnipäeva tähistamine. Nieu
Kahju kaaslasest.
„Arne", „Rõõmus poiss", „Kaluritüdruk" jt.) ongi otse endastmõistetavaks traditsiooniks miks ou nende inimeste, Kellest parajasti venkampi tööde hulgas on üheks tuntuimaks
Mõtled samas, kui suhteline on kogu „Need värsked, üldiselt realistlikud, kuid kõigH norra sunrkirjanikkudel. Ta oli üks juttu, meeleolud ja suhtumised.
snuremõõteline seinamaal „Benares Gangese
Kokkuvõttes tohiks selle külaidülli esita ääres*
ehi. Siinjuures tundsid ühed rõõmu ja va ikkagi tegelaskujusid nende tüüpilises nor tulisemaid Norra täieliku vabanemise eest
Müncheni saksa muuseumis.
heldust, seal seisti vastamisi surmaga,, Nii ralikknses parajal määral idealiseerivad, võitlejaid js omas sellisena oma sugurahva mine meie lehe veergudel olia ta rohkete
nn.
„pühapäevatalnpoegi"
kujutavad
jutud
on
sisuliste
ja
puht-kunstiliste
vooruste
tõttu
ees piiritut autoriteeti. Kui Rootsi alt lahku
«on see igalpool, kuid peaasi on, et me oma
panusega hoiame surma siin kinni, et ta Björnöoni loomingu parim osa, niihästi oma löömise puhul a. 1905 oli kaalumisel riigi küllaldaselt õigustatud praeguselgi turmali Knut Hamsuni auks asutamisel
kangele kodumaale ei pääseks laastama.
Norra Kirjanduse Uurimise Ins
kujude kui ka Norra looduse poeetilise ka korra küsimus, pooldas B. kuningriiki, ja sel tunnil. Bjõrnson ei tootnud iial ajaviite
.. .Öösel andis enamlane jälle marulist rakteristika tõttu. Björnsonil oli nendega ka Norrast saigi kuningriik. Vaatamata sellele, kirjandust, vaid püüdis pakkuda ülesehita
tituut
turmtuld. Mida see tähendab, teavad vaid oma kavatsus: usaldust tõsta norralastee et Bjõrnson oli Norra suur rahvuslik juht, vat ja hingeliselt korrastavat. „Head teod
Knut Hamsuni 85. sünnipäeva pidustuste
need, kes on ise selles viibinud. Kui paar talupoja terve loomuse vastu ja näidata poliitik, haruldaselt hea kõnemees jne., ja päästavad maailmal" oli tema usutunnistu lõpul
toimus Oslos pidulik aktus norra
tundi langeb pidevalt mürske, nii et kogu selle aine kõlvulisust kunstiliseks käsitle et ta ka oma kirjanduslikus tegevuses püü seks, mida ta kordas veel surmavoodilgi. muusikaga.
Aktusel peetud kõnes teatas
aeg surud end vaietnliselt ligi maad, siis miseks." (E. Raudsepp.) Nende talupojajuttu dis rahvast juhtida, manades esile rahva Eks vaja me kõik tema teostest hoovavat muuseas minister
Fuglesang peaministri
kaljukindlat elujalgust ülimal määral just
tajud tahtmatult ohvri suurust, mida siin de stiili kargus ja ilu on pärit rahvamuisten muinasaega, tõstes esile talupojaseisust ja olevikust
otsusest
asutada
Knut
Hamsuni auks Norra
kritiseerides
kaasaja
laostavaid
tendentse,
on
kodumaale tuuakse. Ja kuigi peaksid kas deist ja viimaste kunstipärasele! ümber
Kirjanduse
Uurimise
Instituut.
Rex
töötusist.
tema
teosed
kõik
kunstiliselt
tugevad,
mis
või närvid rebenema, me toome seda siiski,
.ikka ja alati, kai vaja.
Kohe kai vaenlane tule meie vastnpanu
positsioonilt tahapoole kandis, asus ta ka
rünnakule. Atakk oli siiski hädaohuta, vaid
Vaatamata surmale ja põrgule
paarkümmend meest lähenes automaatrel
vade tule toetusel. Hävitasime neist 78,
Meie kindlustusvägede rasked tõrjevõitlused Narva lahes
ülejäänud põgenesid. Värsked mehed muu
tusid aga lahingumeesteks, neile seigas, et
PK Mereväes. Õhtuse mere kohal hõl
Meie paatide lahingud Narva lahes on
-enamlane on alati tagasilõödav, kni ta
peaks tulema ka saarema massiga. Hingetu jud karge vine. Loojuva päikese helk hõõ närvepingutavad ja nõuavad igalt üksikult
laviin ei tee ometi midagi tahte vasta. gab veel ja värvib lainete vahuseid harju, ülimat pingutust. Aga nõnda kai raud karas
...Kaugemalt põhja poolt kostis täna ligi mis mänglevad meie valvepostide taga. tub tules, nii karastavad ka meie sõdurite
kolm tundi vahetut turmtuld. Kogu aeg Vaid silmapilguks vaatab ahtrist sõdur lee südamed ja muutuvad ikka karmimaks võit
kestis müdin, nagu oleks talnvanker sõitnud gitsevat valguse mängu. Te seisatud. Öhk luste läbi. Võitlejaid Narva lahes ei saa kii
nad seda on teeninad, pole
Üle logiseva punsilla või kaigastee. Seal pole puhas, ta haistab seda. Nüüd tuleb sil ta, nii nagu
sõnu selleks. Nõukogude pommilen
pidas üks teine eesti rügement kindlasti mad ja kõrvad lahti hoida, meremees võib väärilisi
ägedat lahingut. Kuid ta hoid s oma posit usaldada oma vaistu. „Peab omama parajas nukite rünnakud jäävad ära vaid öösel, kui
sioone, seda teavad mehed kindlasti. Hoidis pikkuses nina ja haistma vaenlast," Ütleb mitte kiirpaate ei tule või valgustuakehi
meie valvepaatide kohale ei heideta, mis
ja hoiab neid veelgi, nagu ka lõana pool paadimeeskonna maat. Madrus seisab sillal näitaksid
vaenlasele meie valvepaate. Tuleb
on püsinud me naabrid, samuti eestlased. ja jälgib läbi binokli vaatevälja. Järsku näi
valvel olla, sest vaenlane kasutab
Ka meil oli jälle tegemist, enamlaste tab ta parema käega eemale. Juba kõlab pidevalt
Vana kogemus N.-Liidus
võimalust meie üksuse üllatamiseks.
rünnakurühm löödi veriselt tagasi. Naaber alarmsireeni huilgamine. Nõukogude pom iga
lahingute vahel on meestel palju
„Ära karju nii koledasti, Woroshilov 1 Isake Ivan Hirmus peksis oma kindraleid
kompaniis oli vaenlasel rohkem edu, tal mi tuslennuki te parv lijgpb umbes 3000 m Üksikute
relvad puhastada ja reparatuurid. samuti ja meie käime trulsti ta jälgedest (Nõukogude Liidus tahetavat kodu autoriteeti
õnnestas meie vastupanapositsiooni sisse kaugusel läänepool meie vaatlejaist. Siis tööd,
Kord tuli isegi pliiti kasutada sepaahjuks.
seada taas jalale)
tangida. Kuid mitte kanaks, kompanii muudab sihti, püüdes hoiduda vastu päeva. See
nõuab kõigilt, komandandist madruseni
Esimene pommilennnkite laine läheneb
varade vasturünnak paiskas nad jälle tagasi.
juba paadile. Umbes 700 m kõrguselt söös kindlust ja visadust ning jõudude täit raken muusika (hpl.) 7.30 Ülevaade olukorrast 8.45
Siitpoolt ei mõisteta võitluses nalja.
Mida suuremad on nõudlused, seda päevauudised. 9.00 Päevaundiesd saksa kee
Täna langes mu sõber. Ma ei leia nagu tavad kuus vaenlase lennukit meie eelposti dust.
Praegu on tundf kus iga ees
leplikumalt
rakenduvad mehed vajalike üles les 9.10 Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus.
paadi
poole.
Pommid
laskuvad,
pardakahu
ennast, ikka häirib mind tühimik, mida ta
ti mees ja naine, kas relva
annete
täitmisele,
sest
nad
teavad,
et
riiv
reist
tulistatakse.
Vihaselt
suunatakse
paa
maha jättis. Ta ase punkris on tühi, naga
11.30 Eesti sõduritund: Kodu tervitab oma
ga või ilma, peab teadma
Narva
lahes
on
vajalik
meie
maaväe
tiiva
tidest
tõrjetuli
vaenlase
lennukelle.
Ikka
on kadunud ka ta alaline rõõmus taju. Kes
kaitsjaid. 12.15 Päevauudised. 12.30 Päeva
oma kohust.
küpsetab küll veel nii häid pannkooke nued lained lähenevad. Tüüri lähedal paadi kaitseks. Loome lahes jääb uks idasse sule uudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuusika
serva jnures langeb seeria pomme vette. tuks, ka siis kui bolševiko rünnakud sage (hpl.) 14.00 Päevauudised saksa keeles 14.10
naga tema seda alati uhkusega tegi?
nevad.
Saksa
meremees
tagab
seda
oma
elu
Istun pingile punkri ahju ette. Siin ar Killud vihisevad üle meeskonna ja paiska Ja julgusega.
Landesdienst Ostland. 14.15 Opereti maail
soomnskaitse vastu. Meeskond 7,5 juu
Viljapeks Soontagas ja Tah
mast. (hpl.) 14.45 Ülevaade olukorrast. 15.00
mastas ta alati õhtuti istuda, eietades juttu vad
Sõjakirjasaatja
res
on
osaliselt
raskelt
haavatud.
Ülemleit
või lauldes midagi. Alati jäikus tal tema
Väike
kontsert
(hpl.)
16.00
Maasika
pärast
kurannas alanud
Dr.
Willibald
Stöber
nant B. hüppab laadija kohale ja kutsub
piiramatust tagavarast, alati oli tal Öelda abiks
lõunaks (Ringhäälingu suur orkester Endel
ka teisi. Paadi ümber kerkivad vee
Ilusate
kuivade
ilmade tõttu võidi Soon
sõna Iga asja kohta. Naga oleks praegugi
Kalani juhatusel). Vaheajal kell 16.45 Päe
vauudised. 17.00 Päevauudised saksa keeles. tega paepealsetel ja Tahkuranna liivastel
veel siin ja ütleks lohutavalt: .Sõber, ära joad. Maat B. seisab sillal, tema käes on
kurvasta, ju see pidi nii olema." Ja sõda, aernd ja masintelegraaf. Tema rahule ja
18.00 „Kuretee mets", Juhan Jäigi jutustus. maadel rukkilõikusega alustada varem kui
ega see katki jää, tulevad uned, täidavad meelekindlusele võib komandant igal ajal
18.15
Väike vahemuasika (hpl.) 18.30 Aja teistes Pärnumaa osades. Viija vähese hakis
tühja koha, küllap näed. Kord aga, siis toetuda. Ootamata komandot paneb ta torn
kaja ja saatekava Ülevaade 19.16 Reichspro seismise järele on käsil nüüd juha ka pek
pakboordi. Tüüripoolses küljes sajab
leitakse jälle, et ma polnud tühi koht." järsku
gramm. 20.00 Pävaundised saksa keeles. sutööd. Tera väljaand on rahuldav.
Tunnen hästi ta vanemaid. Kujutan ette, pomme vette. 10., 20., 30. minutilisteg vahe PÜHAPÄEV, 20. AUGUST I»t4.
20.16
Saksa sõduri tund. Tantsuviise (hpl).
kui ta isa värisevi käsi saabuvat kirja loeb. aegade järele tulevad vaenlase lennukid ja 5.0 C Saade saksa sõjaväele. 6.38 Sadama 21.00 Päevauudised. 21.15 Igale midagi (hpi)
ründavad
5—6
masinalistes
rühmades
üksi
22.00 Päevauudised saksa kee1e5.22.15 Päeva MÜÜAKSE: Meesterahva hall sportülikond
Ema silmist veereb pisaraid, valusaid ja
kontsert (ttlek.) 7.08 Päevauudised saksa uudised soome keeles 22.30 Saatelõpp.
kibedaid emapisaraid. Kuld isa tõuseb siis kuid paate. 150 lennukit ründab lainete kau keeles.
keskm. kasvule Rmk. 200.—, meesterahva
7.10
Päevauudised.
7.30
Pillimees
püsti, asetab käe lohutavalt ema Olgadele pa miiniotsijaid. Pardarelvadega püüab vaen tele: Külviaeg tali vilja saagi kindlustajana
must ülikond keskm. kasvule Rmk. 150.—,
lane
madallennul!
meeskonda
tabada.
Selle
ja lausub vist niisama, kni vanaemagi poja
m. kalossid nr. 42 jalale Rmk. 20. ja naela
Lühi laager Toris edasi
(Agr.
Elmar
Haller.)
7.45
Hemmikumuusika
le
vaatamata
jääb
laev
kasutuskõlblikuks,
langemise korral: „Ta ohver polnud asjata.
8" ning 5" Rmk. I. kg. Teatada S. Meier'ile
8.45 Landesdienst Ostland. 9.88 Tun
lükatud
Ta langes meie kodade ja naiste eest." rikked parandatakse võitluse kestet, nii häs (kpl.)
Paide, Pärnu tn. 30—2.
tud
meistrite
kannid
meloodiad
(kpl.)
10.80
Kindlasti, elu pole seal perekonnas ka ti kui võimalik. Kaablite vigastuse tõtta lak Päevauudised saksa keeles. 10.18 Jumala
Eesti
Noorte
Peastaabi
korraldusel
pidi
vee) katki. Vanema poja naine kasvatab kavad töötamast mootoraerud, tuleb raken
aug. toimuma tütarlaätejuhtide lü MÜÜA JÄNESEID, hallid ja valged, ä Rmk.
teenistus Pühavaimu kirikust. Jutlustad öp. 22.—25.
kaht last ja need jätkavad kõike pooleli dada kästaerud. Kuna paat tugevasti pak Teodor
Toris. Uute korralduste tõttu, mis 10.— Paide, Uus tn. 42. E. Estra
Tallmeister. 11.30 Sümfooniline hilaager
boordi pöördub, ründab vaenlane uuesti.
jäänud.
määravad tööjõudude rakendamist mujal,
muusika,
(mgn.)
12.15
Päevanadised.
12.30
Käske
aerutajaile
ja
masinistidele
saab
an
Punkriuks kolksatab. Jälle tulevad nad
3. aug. KADUS Päinurme külas, Põllu tala
Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõnnamnu on lühilaager edasi lükatud.
tagasi vahipostilt puhkama. Lausub üks: da vaid telefoni teel ja osaliselt käsk j siga sika
väljalt 17 a. MÄRAHOBUNE. Tundemärgid:
14.80 Päevauudised saksa keeles.
Kergejõustiku meistrivõist
.Põhja poolt kostab ikka veel turmtuld. dega. Sellele vaatamata manööverdataksf 14.15(kpl.)
valkjaskõrb, parema tagumise jala kabja
Landesdienst
Ostland.
14.80
Lastele:
mitme
pommisarja
vahel.
Silmapilguks
jääb
Loodetavasti peavad nad vastu." Ei sõnagi
lused Viljandis
piire
valge, must jutt üle selja. Leidjat pa
siiski
komandandil
hing
kinni.
Ühe
pommi
«Nõiutud
Tuks",
Jnkan
Jäigi
muinasjutt.
rohkem, kaid kindlasti peavad nad vastu.
Tänavused Eesti meistrivõistlused lun teatada aadressil: Päinurme p.ag, Harald
Snure Armastuse nimel, mis neid seal hoiab. killad häirivad laskureid ja relvad ahtreis 14.50 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu
Soosalu.
lülitatakse välja. Vaenlase tõrjeks saab vaid suur orkester Paul Karpi jukatusel). 15.45 kergejõustikus peetakse eeloleval näda
SOjakirjasaatja Uno Andre.
kasutada üksikuid kahesentimeetrilisi. Näib «Isamaa". Arvid Järafelti samanimelisest lavahetusel, s.o. laupäeval ja pühapäe
raamatust. 16.00 Mida sõdurid soovivad (kpl)
KAOTATUD esmasp. 14. skp. teel Kolgist kuni
nagu vanguks paat hinge.
Juutide petfuseskandaal
Kuid see näib vaid nii. Ta tõmbab vaid Vaheajal kell 16.45 Päevauudised 17.80 Päe val Viljandis. Järjekorras on need kahe Mäekülani tumeroheline SELJAKOTT, mis
Argentiinas
hinge. Isegi kildudest haavatud jäävad rel vauudised saksa keeles. 18.00 Voldemar kümne-kuuendad meistervõistlused. Esi sisaldas lastega perekonnale kuuluvaid asju.
Madridist. 14. 8. (DNB). Argentiinas vade juure, seniks kui jätkub laskemoona. Pause ja fielmut Vaagi kirev saade «Ar mesed peeti 1918. a. Tallinnas ja sest Palume väga leidjat oma aadress lahkesti
äratas suurt tähelepanu suurpettus pärandi Allohvitser Horst B. on viimane 7,5 juures. mastuß kolmandast pilgust". Näitejuht Rai
saadik on neid järjekindlalt pee teatada või viia leitud kott (kas või tühjalt
maksu alal. Senise juurdluse andmetel tehti Esimesel rünnakul aaah ta killust haavata. vo Opsola. 19.00 Eesti söduritand: Koda ajast
sest see oli võõra oma) Mäeküla meie
tud
kas
Tallinuaß, Tartus, Pärnus, Narvas ki,
kindlaks, et juudi õlletöösturi-miljardäri O. Lem Vaatamata raskele jalakaavale võitleb ta tervitab oaaa kaitsjaid. 20.00 Päevauudised
reisse, või Paidesse. Vainu t. 14—1.
bergi pärijad maksid riigile ainult 9 miljonit edasi. Võitluste vaheajal laseb ta arstil oma saksa keeles. 20.15 Helisev ekraan (kpl.) või Viljandis, välja arvatud 1941. a.,
pesot pärandusmaksu, kuna neil oleks tulnud jala siduda. Jalg tuleb amputeerida.
21.08 Päevanadised. 21.15 Tuhat lõbusat mil nad sõjategevuse tõttu Eesti pinnal Vajatakse üht NAISTÖÖJÕUDU koristajana
maksta ümmarguselt 100 miljonit pesot (70
Haavatute abistamisest võtab osa sani nooti (kpl.) 22.80 Päevauudised aaksa keeles. pidamata jäid.
Paidesse. Lähemaid teateid saab Pärnu t.
miljonit riigimarka). .
30-2 kell 10 kuni 11. Töölevõtmine Paide
tar-külaline St. Sanitar-paun on purustatud, 22.15 Päevanadised soome keeles, (ülek.)
Inglise tsiviilelanikkonna
Tööameti kaudu.
pole sidemeid. Linadest ja signalrätikuist 22.30 Ja taas lõpeb kaunis päev (kpl.) 24.08
Saatelõpp.
kaotused
Proua Tshiangkaishek Brasiilias tuleb valmistada sidemeid. Pardarelvadega
ftokholmist, 16,8. (DNB). Briti MÜÜA 4-lamb. PATAREIVASTUVÕTJA, sis
Stokho 1 m i s t, 14. 8. (DNB). Nagu haavatakse sanitari peast ja kopsudest. Ta ESMASPÄEV, 21. August 1944.
5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päeva tsiviilelanikkonna kaotused juuli kaas ula seehitatud võrkanoodiga linnavoolule (Rmk.
Reuter teaiab, viibib proua Tshiangkaishek ei mõtle oma haavadele, vaid hoolitseb
praegu terviseparanduse eesmärgil Rio de Ja kamraadide eest, pommidesajule ja kuulira uudised. 6.38 Hommikukontsert (Ülek) 7.08 tusid 2441 surnule. 7107 isikut said sel 500.—). Kasutatav ka maal anoodpaiareiga.
hele vaatamata.
Päevanadised saksa keeles. 7.15 Hommiku- määral haavata, et vajasid ravimist haiglas. Paide, V.-Aia 84-1, kella 17—10.
nelro lähedases õhukuurordis Petropolises.

