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Päewaleht

1 kuu postiga 1 kroon 80 renti.

Toimetus ja talitusi Pikk tän. 2. Kontor avatud ärip.

2 kuud ,» 3 „ 10
3 kuud „ 4 ,» 25 ,

üle kolme kuu korraga tellides iga

järgneva kuu' eest 1 kr. 25 s.

Aadressi muutmine 25 s
Välimaale 4—5 kr, kuus.
Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 6 senti, teksti ees 14 senti
ja teksti sees 17 senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused
kuni Kr. 3 poole hinnaga. Kuulutuste koha valikut ei kindlusteta.
Kuulutusi võetakse vasta äripäevadel kl. 9—lB ja pjihapäevadel

M. 9—lB ja puhap. kl. 6—7 p. |. (kl. 18—19). Ärijubatuse kõne

tunnid 9—ll. Aadressi ..Päevaleht" Tallinn postkast 433.
Kodukeskjaam nr. 428-83.

kl. 6-7 p. I. (kl. 18—19).

Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kui
vastav postmark on lisandatud

Peatoimetaja H. TAMMER
Nr. 120

1 kuu postita 1 kroon 55 senti.

2 kuud M 3 „ 60 H
3 kuud „ 5 ~ ~ ~
Cle kolme kuu korraga tellides iga
järgneva kuu eest 1 kr. 50 s
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Tulelõõm Tallinna südalinnas

OMANIK

HUGO LOHMANN
TALLINN, PIKK T. 31

Pühapäeva varahommikul süttisid A. Tõnisson ja Ko torutööstuse hooned, õnnetus

ON NÜÜD ÜHENDATUD JA ASUVAD UUTES RUUMIDES

tekkis õliste kaltsude isesüttimisest. Hävisid hoone ülemine kord ja osa katust. -

Qavju f. 21

51/2 tundi võitlust tulega
Eile hommikul kella Yz7 ajal süttis põ
lema Tallinna südalinnas, Rüütli tänaval
nr. 28130 Aleksander Tõnisson ja Ko-le
kuiduv kahekordne kivist büroo- ning äri
hoone. Tules hävisid teisel korral asetsevad
bürooruumid osaliselt ühes sisseseadega ja
mitmesuguste dokumentidega. Tuli tungis
ka laoruumidesse, sünnitamata seal aga
suuremat kahju. Kustutustöödel kasutatud
vesi, valgudes hoone alumisele korrale, rik
kus osaliselt ladus olevaid puumaterjale.
Kahjusumma suuruse kohta puudub esialgu
ülevaade. Hoone oli kindlustatud 45.000
eest k.-s. „Eeks-Majasu. Kogu sisse
seade, samuti laos olevad kaubad, olid tule
ohu vastu kindlustamata. Tule tekkimise
põhjused on seni täpsemalt selgitamata. Ole
tatakse põrandapoonimise ja teiste õliste
ning tärpentiiniga immutatud lappide ise
süttimist.
Pühapäeva hommikul, veidi enne kella 567
teatati tuletõrjele, et vesivarustuse ja keskkütte
tööstuse A. Tõnisson ja Ko ruumidest, mis asetse
vad Rüütli tänaval vastu rootsi koguduse kirikut
ja toetuvad vastu Harjumäe kivimüüri, ajab
AKENDEST VÄLJA PAKSU SUITSU. , . '
Tuletõrje kohalejõudmisel selgus, et tuli oli võtnud
juba laia ulatuse, olles hoone sisemuses- leegitse
nud juba pikemat aega. Kuna kõik ruumid olid täi
detud paksu suitsuga ja ka akendest ning katuse
pragudest hoovas pakse suitsusambaid,. siis tule
pesale juurepääs akende kaudu osutus raskeks.
Lõhuti lahti hoone plekk-katus ja juhiti veejoad
leekidesse. Et ladudes leiduvad riiulid ja nendel
olevad kaubad takistasid veejoa võimsust, siis tuli
vedada voolikuid läbi tule tagapool- asetsevatesse
SISERUUMIDESSE, MIS OLID TULES.

i

Maja teisel korral on pikpd laoruumid, _ mis
suunduvad „Kik in de Köki" poole. Lao esimeses
osas leidunud mitmesugused vähema väärtusega
kaubad said tules kannatada. Leekidest jäid puu
tumata lao lõpuosas asetsevad fajanss-kausid, pe
sunõud, klosetipotid jne.

Kontoriruumides tegi aga tuli peagu puhta töö,

HÄVITADES DOKUMENTE, RAAMATUID JA
MÖÖBLEID.
Samuti hävis tules ettevõtte sisemiseks tarvidu

seks kasutatud telefonikeskjaam.

Nagu märgiti tuletõrjujate poolt, oli tuli pääs-

VASA
HUGO LOHMANN
TALLINN, VENE T. 8

(n KORRAL), TELEFONID 457-26, 441-98, 427-33

UUESTI MUUGIL

VEDEL ŠAMPOON.
S

• Sisaldab äsjaleiutatud ainet, mis takistab lubjaseebi teket.
• On kergesti väljaloputatav. Iga veega tarvitatav.
• Annab juustele ilusa loomuliku läike.
Proovige ja Teie Jääte selle šampooni alatiseks tarvitajaks.
Müügil: Tallinn Pikk 18, Tartu mnt. 2
Tartu Rüütli 10, Narva 20
A/S Prov. Z. Lill
Nõmme Pärnu 94, ning teistes rohukauplustes ja apteekides.

PIRITA
RANNASALONG
PÄRAST TULEKAHJU: osa hoone katust, on-hävinud, akendest on tunginud-välja leegid.
nud lahti arvatavasti juba öösel ja pikkamisi are
nedes jõudnud paisuda alles . suureks: hommikul.
Tule arenemist soodustasid siseruumide avatud
uksed, samuti ka lahtijäetud õhuaken. /
Tuli oli saanud nähtavasti alguse hoone alumi
selt korralt teisele korrale viiva trepi'alla'ehitatud
panipaigast, kuhu olid laupäeval pärast põrandate
poonimist paigutatud • poonimisel ->kasutatud '

I VAHASED JA TÄRPENTIINISED LAPID.
Siit arenedes haaras tuli oma võimusesse trepi' ja
süütas teise majakorra põrandad ning laudvoodri,
millega on kaetud vana linnamüüri seinad.

Ettevõtte omanik Aleksander Tõni s s on ei
viibinud tulekahju puhkemise ajal ise Tallinnas.
Tema jõudis Viljandist kohale alles tulekahju lõpu
poole. Kohal oli ettevõtte insener Hendrik Tõnis
son, kes tähendas, et tuletõrje hoolsa töö tagajär-

Leegid Petseri elektrijaamas

jel hoiti ära suuremaulatusliku kahju tekkimine.
Kuna bürooruumid said tugevasti kannatada ja Il
mnesid ülemise korra kõikide akende klaasid, siis

jäävad ettevõtte uksed mõneks-päevaks, kuni uuesti
kordaseadmiseni, suletuks.

Tule läbi tekitatud

'J
KAHJU EI VÕI KUJUNEDA SUUREKS,

kuna kaubad on jäänud enamuses tulest puutumata.

Kustutamistöist- võtsid osa linna kutseline tu
letõrje kahe, Pelgulinna jsk. ühe, alevi jsk. ühe
ja kesklinna tuletõrje, ühe mootorpritsiga. Kuna
tuli oli kesklinnas, kümmekond meetrit eemal Har
ju tänavast, siis anti alevi jaoskonnast tuletõrje
üldhäire.

Tulele pandi piir keskpäeval, pärast- seda, kui
kustutustööd olid kestnud rohkem kui viis ja pool
tundi. Tule tekkimise põhjuste kohta asus juurd

iijai äripäeval kella 11—1 e. 1.
Luksuslik Rootsi eine
Jtefgef

ä Kr. 2.50

1. Külm üleslõige
2. Valiku järele
KOHA orly tartarkast.
Spinat munaga
Munad Cocotes neerudega
Filee beefstcaks rõikaga
Vasikakotiet Pirita moodi
Seafilee värske salatiga
Vol-au-vent kanast.

kevadpäikest
pole mõtet vältida£
Tekkida-võivad
tedre
tähed kõrvaldab

A.-S EPHAG, TALLINN

iga päev Lõunad lßa psev

RAADIOAPARAATE

lust toimetama politsei.

Raske vigastus
kaasõpilasega jooksul kokku
põrgates

Tuli hävitas hoone mansardkorra.- Tuletõrje vältis suurema õnnetuse
Viljandi linna 2. algkooli õpilane _Hal
Laupäeval puhkes tuli Petseri linna elektri rohukuhi. Tuli hävitas 80 ha sookamarat. Põlesid
jaamas. Hävis hoone katuse- või kolmas - kord, ära ka ümberkaudseile talupidajaile kuulunud 6 jand Mägi jooksis koolis oma kaasõpila
kusjuures osa katust tuli tuletõrjujail maha raiuda. küüni. Tule tekkimise põhjuste selgitamiseks sega sedavõrd tugevasti vastamisi, et tal
Tulepesa asus katuse ja teise raajakorra vahel, alati juurdlust.
Samal päeval süttisid Peningi vallas Pikavere murdus rangluu. Poisike toimetati ravimi
mis oli täidetud saepuru ja samblaga, millega
kaitsti linna veevarustuse suuri veereservuaare heinamaa ja raba. Tules hävis 50 hekt. kulu ja ka sele haiglasse.
talvel külma vastu. Lühemaks ajaks katkes linnas narbikku ning 2 heinaküüni. Viimaste väärtust hin
natakse 200 kr. Tuli sai alguse uudismaa harijate
vool.
Neiu pussitati surnuks
Tuletõrje suutis ära hoida suurema õnnetuse, hooletusest.
kuna tule levides võinuksid rasked veepaagid alla
elektrijaama masinatele langeda ning kogu jaama
Jälle tikud lapse käes
Eile kella 6 ajal p. 1. pussitati Rapla aleviku
hävitada.
lähedal
Hageri v. ..Korjuse" talu hoovil sama talu
Kuna vähe aja eest toimetati elektrijaama raud
naisteenijat Alide Kivisilda, sünd. 1912. a. Pus
Kohtlas põles karjalaut
korstnast tahma välja põletamist, siis oletatakse
tule tekkimise põhjusena kas ülekuumendamist või
silöök tabas neidu elukardetavalt ja ta heitis mõne
Lisaks mitmele läinud nädalal kaevanduste piir aja pärast hinge.
mõne sädeme sattumist majakordade vahele.
Linnavalitsuse kahju võib hinnata 1000 kroonile. konnas tekkinud kahjutuledele, mis kõik alguse
Pussitajaks oli tundmata meesisik, kes põgenes
said tulega hooletult ümberkäinud poisikestelt, on
nüüd Kohtla vallas hukkunud tules A. Martini teopaigalt, jättes aga maha registreerimisnumbrit
Tules hävisid ait ja laut
talu uus karjalaut. Tulle jäi ka osa talu põllu kandva jalgratta. Selle asitõendi abil loodetakse
Kogu kahju umbes 400 krooni. Tuli
Laupäeva õhtul puhkes tuli Varbola v. Pajaka- tööriistu.
alguse poisikeste käest, kes olid lauda selgitada mõrvar.
Vestmaa külas A. Kuljusele kuuluvas „Jaani" sai
tikkudega mängides süüdanud heinad,
talus, kus hävisid ait ja laut koos seesolnud vallas lähedal
Surm tuli jaamas
kust tuli tuulise ilmaga kandus kirest! lähe
varaga. Kahju tõuseb omaniku hindamise järele dal
olevale laudale. Suuri vaevu suudeti laudast
92 kr.
Eile kell 16.15 leiti Tabivere raudteejaama välja
Tuli sai arvatavasti alguse aidast umbes 35 m välja tuua hobused ja teised kariloomad.
käigukohalt surnult Vassili Jefimi p. Kalle, 45 a.
eemal asetseva prügi- ja laastuhunniku põletami
Sonda raudteejaam tuleohus
vana.
sest. Tule juures oli kahjukannatanu 12-a. poeg,
kes jättis tule valveta. Hooned olid tule vastu
Laupäeva õhtul sattus tõsisesse tuleohtu Sonda
Kalle elutses alatiselt Tartumaal Kandina v., ta
kindlustatud 300 krooni eest.
jaama lähedal asuv raudteelaste kahekordne suur oli veidi aega enne surma Tabivere raudteejaama
elumaja, kus arvatavasti vigasest korstnst välja kubaaidast võtnud välja kaubasaadetise ja asetanud
8 küüni tuleroaks
lennanud säde põlema süütas pilpakatuse, õnneks
suudeti tulele õigeaegselt piir panna., Vastasel kor selle oma. vankrile. Siis läks ta väljakäigukobta,
Raasiku v. süttis põlema Vaase, Vaeküla ja ral võinuksid tuleohtu sattuda kõik ümbruskonna kus teda ootamatult tabas surm. Esialgsetel and
Kaiesoo asunduse talupidajate sooheinamaal kuiv elumajad ja ka raudteejaam.
metel on tegemist südamerabandusega. Laip saadeti
lahkamiseks
Tartu ülikooli kohtuliku-arstiteaduse
jäid. Näituse korraldamise eesmärgi kohta andis instituuti.
Kunsti rändnäitus avati
avamisel seletusi kunstnik K: Süval o, misjärele
avas näituse lühikese kõnega linnapea P. Suve.
Hulkuri surm Lustiveres
Pärnus
Maavalitsuse nimel soovis näitusele head korda
minekut maavanem J. Marksoo.
Lustivere piimaühingu pargist leiti laupäeval
Pärnus eile avatud kunsti-rändnäitus võtab oma
Esineb 47 autorit 110 tööga
tundmata
mehe laip, kelles kohalikud elanikud hil
väljapanekute alla peale koolimaja avara saali
Pühapäeval, 5. skp., kl. 12 ajal päeval avati veel ka kaks klassiruumi, üldse esineb näitusel 47 jeip tundsid ära Va 1 dmani nimelise isiku. Vald
Pärnus end. saksa eragümnaasiumi ruumides Krist autorit ümmarguselt 110 tööga. Esitatud on meie man, kes hulkus ümber ilma, et ta oleks kindlat
kunstiloomingu paremik nii maali, graa elukohta, oli suur alkohoolik. Laiba juures vägi
jan Raua nimelise Eesti kunstiaasta peakomitee kaasaegse
fika kui skulptuuri alal. Pärnus jääb näitus avatuks välistunnuseid ei leidunud, küll aga lehkas mees
üritusena korraldatav Eesti Kujut. Kunstnike Kesk kuni 13. skp., misjärele see viiakse teistesse pro
ühingu rändnäitus. Näituse avamistalitusele oli vintsilinnadesse, järjekorras Viljandi, Rakverre ja tugevasti viina järele. Laip toimetati lahkamisele.
Yaldmani eesnime ja vanadust ei teata.
Jbnudud kogukas hulk kohaliku seltskonna esinda- Narva.

£& ioiü".

EPHAG

Vilunud ja hea praktikaga
iiuaednik
võtab iluaedade, matmispaikade plaan, ja korral
dustöid vastu. Teeb igasuguseid terrasse, kivi
taimlaid ja plaatteid. Suvilate korrashoid üle
Eesti. Kirjad slt. ~36/3776".

parandab

'Tel

0

Dipf. raadioJneisier

ALEX.RÄHK
Tallinn Rei manni 28 (Tartu m nurk),-

HOOLETUS EES, TULI TAGA
RIDA METSAPÕLEMISI VIRUMAAL. TALUD TULEOHUS
Virumaal on kevadiste kuivade ilmadega olnud
rida metsatulekahjusid, mis on hävitanud hulga
varandusi. Eranditult on tulekahjude põhjuseks
ettevaatamatu käitumine tulega.

Avanduse vallas Pärtlivälja vahtkonnas süt
tis põlema riigimets. Tuli möllas umbes 25 ha suu
rusel pindalal, hävitades noort metsa, palgipuid
ning raismikupinda. Ka valmismaterjali, , kütte
puude näol, hävis. Umbkaudsete arvutuste jä
rele ulatub kahjusumma 1500 kr. Tuli puhkes metsa
tööliste ettevaatamatuse tagajärjel.

Paasvere v. Moora asunduses süttis laupäe
val põlema Jaan Naaritsa heinamaa võsastik, mida
põles umbes 4 ha. Tuli sai alguse Jaan Naaritsa
poja Elmar Naaritsa käest.
Suurem metsapõlemine oli laupäeval Virumaa
ja Järvamaa piirirajoones. Rakke vallas Jaola

küla juures süttis heinamaa ja segamets Jaan Ohno

(elukoht Kamariku külas) käest, kes oma uudis
maal põletas risu. Tuli levis ka Virumaale Vao v.
Nõmme küla põllupidajate heinamaale. Esmajärjes
põles'Joh. Jänesel sha metsa, selles aga .3—-4 ha
palgimetsa. Üldse laastas tuli umbes 30 ha metsa
pinda. Kahjukannatajaid on Vao, Rakke ja Va
jangu valdades viis, kogu kahju esialgsete hinda
miste järele 3000 kr.
Vasknarva valla piirides tekkis tulekahju
Narva jõe saarel, kus asetsevad talupidajate Taras
Ljun i n i ja Boris Vassiljevi maad. Tuli sai
alguse kohaliku elaniku Peeter Gladõševi hoo
letuse läbi, kes tegi saarel uudismaad ja põletas
seal hagu. Tõsisesse tuleohtu sattus kohaliku

elaniku Nikolai D j u k i elumaja, mis asetses metsa

põlemise lähedal, kuid õnneks oli peagu tuulevai
kus ja seetõttu hädaoht välditi. Tules hävis 8 ha
Ljunini ja 11 ha Vassiljevi noormetsa. Omanikud
hindavad kahju kokku 950 kr.
Alutaguse vallas tekkis tulekahju Meriküla
ja Puhkeva küla talupidajate noormetsas, ja lee
gid ähvardasid tungida Puhkeva küla esimeste ma
jadeni. Tõsisesse ohtu sattus kolm kuni neli talu,
mis asetsesid metsapõlemise läheduses. Suurte
pingutustega õnnestus taluelamuid päästa • tulest.

Tuli hävitas üldse 8 talupidajal noormetsa 15 ha
ulatuses. Kahju hinnatakse 600 kr. Millest tuli sai
alguse, on seni selgumata.

Pühapäeva lõunapaigu süttis Narva vallas Po
povka küla kogukonnas männimets, mida hävis 3
ha ulatuses.
Samal päeval kella 4 paigu tekkis teine tule
kahju Narva linna karjamaal. Kuna tuli ähvardas
levida Narva kalmistule, siis käsutati peale Narva
tuletõrje välja ka sõjaväelased, õhtuks suudeti tu
lele piir panna. Tui» tekkimise põhjused on tead
mata, kuid oletatakse hooletust.

Pühapäeval kell 3 p. 1. süttis Rakvere valla
hävis umbes 1 ha ulatuses. Tuleohtu sattus ka
50 m kaugusel asetsev Elviine Te 11 o talu. Kohali
kud elanikud ja Rakvere tuletõrje suutsid tulele
piiri panna. Tuli sai alguse 10-a. Endel Ambo
s e 11, kes oli maha visanud tuletiku.
Teine tulekahju puhkes Vao valla Loksa külas
Arnold Reinoldi talu kännustikus omaniku en
da käest. Kändude põletamiselt oli tuli levinud
Kullaaru mõisa maa-alal suur männimets, mis tules

põõsale.

Tarvastus hävis riigimetsa
Laupäeval kell pool 3 pärast lõunat süttis Tar
vastu metskonnas Villemuse vahtkonnas noor
männimets. Külmast rikutud noored puud sütti
sid otse plahvatavalt, ning peagi oli umbes 2-ha
metsamaa-ala leekides. Peatselt levis tuli palgi
metsa. Kõrvetavas kuumuses oli metsakustutamine

seotud suurte raskustega. Kuna näha oli, et koha
like jõududega tulest ei ole võimalik võitu saada,
kutsuti appi Mustla tuletõrje. Leekidele suudeti
piir panna alles õhtu eel, kui tules oli hävinud ja
rikutud riigimetsa 4-ha-lisel maa-alal. Metsaamet
nike hindamisel tõuseb riigi kahju üle 2000 krooni.
Tikust süttisid põhukuhjad
Taevere vallas Põhjaka külas Tõnise talu põllul
süttisid laupäeval enne lõunat 3 põhukuhja. Tuli
kustutati Taevere tuletõrje ja kohalike elanike
kaasabil, kusjuures põhukuhjad hävisid. Kustutus
töödest võttis osa 70 inimest. Taluomanik Karl
Köster hindab tekkinud kahju 100 kroonile. Tuli
oli lahti pääsenud Tõnise talu üürilise Johannes
Vog t i käest, kes paberossi süüdates põleva tule
tiku oli heitnud põhukuhjade lähedusse.
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Päevaleht

N. Liidu valitsuse

Eesti „õhuaugud"
ümberkorraldamine

Möödunud kuu teisel poolel teostati rah
vakomissaride nõukogu otsusega tähtis
muutus N. Liidu keskvalitsuses: 27 seni
iseseisvat rahvakomissariaati (meie mõis
tete kohaselt ministeeriumi) koondati
rahvakomissaride nõukogu (valitsuse) juu
res asuvateks 6 komiteeks.
N. Lüdu valitsuse organisatsiooniline
koosseis arenes viimastel aastatel õieti suure
ulatuslikuks. See sündis suunakindlalt ja
tahtlikult, Rahvakomissariaatide ehk mi
nisteeriumide, samuti siis ka rahvakomis
saride arv suurenes järjekindlalt. See näh
tus peaks olema mõistetav küll igaühele, kes
püüab endale vähegi ette kujutada sotsia
listliku korraga riiki ja selle riigi
võimu funktsioone: kui tavaline kodanlik
valitsus saab läbi tosina või siis paariküm
negi ministeeriumiga, siis ei jätku sellisest
keskasutuste hulgast sotsialistliku korraga
riigis, kus otseselt keskvõimu juhtida on
ka kogu riigi ja rahva majandus, ta koda
nike majanduslikud vahekorrad riigiga,
riigi enese vahekorrad kogu muu maailma
ga, toodang kõigil selle aladel, varustus,
toitlus, igapäevaste toiduainetega varusta
mine. On mõistetav, et niisuguses korras ei
jätku kogu sotsialistliku majanduse juhti
miseks ainult ühest või paarist majandus
ala ministeeriumist siin vajatakse märk
sa ulatuslikumaid ja ühtlasi erialalisemaid
organisatsioone.
-Kompartei 17. kongressil ütles Stalin
oma kõnes, et niüüd on antud N. Liidu ma
janduse arendamisele õige suund, edu jääb
aga selle otsustada, kuivõrd suudetakse or
ganiseerida tööd seatud sihtide saavutami
seks. «Majanduse igapäevase juhtimise
hõlbustamiseks ning et muuta seda juhtimist
konkreetsemaks ja operatiivsemaks, selleks
teostati rahvakomissariaatide ümberorgani
seerimine nende peenendamise suunas," ise
loomustab tolle organiseerimistöö esimest
järku „Pravda". Nii siis algaski rahvako
missariaatide ehk ministeeriumide peenen
damine mitmeks: rasketööstuse rahvakomis
sariaat jagati 6 iseseisvaks rahvakomissa
riaadiks, masinaehituse rahvakomissariaat
kolmeks, kergetööstuse r.-komissariaat ka
heks, toitainete tööstuse r.-komissariaat
kolmeks jne. 18. parteikongressil kõneles
Stalin, et vahepeal on endise 14 rahvako
missariaadi asemele loodud 34 rahvakomis
sariaati, ja et nende peenendamist jätka
takse veelgi. Ning tööstuslike rahvakomis
sariaatide rohkenemine jätkuski: jaotati
veeteede, samuti kütteainete rahvakomissa
riaadid, asutati uuena majaehituste rahva
komissariaat. Edasi: ühes hiljutise ümber
ktffraldußekä, mille juure tuleme hiljem,
loodi elektritööstuse ja elektrijaamade rah
vakomissariaadid," hing alles mõne päeva
eest teatas TASS veel kahe uue, paberi
tööstuse ja metsatööstuse, rahvakomissa
riaatide loomisest. Seega on N. Liidus
praegu üle 40 iseseisva minis
teeriumi ehk rahvakomissa
riaadi. Sellest arvust on ümmarguselt
% puhtmajanduslikud ja -tööstuslikud
nagu algul üteldud tingitud sotsialistli
kust riigikorrast.
N. Liidu ajakirjanduse teateil tõi see
tööstuslike rahvakomissariaatide peenenda
mine sotsialistliku tööstuse ja majanduse
juhtimisele ühelt poolt suurt kasu. Seda
. esmajoones seetõttu, et see on toonud kesk
asutused lähemale ettevõtteile, ja on tõst
nud tuhandeid uusi inimesi juhtivale tööle.
Sest kasvaval tööstusel ta tuhandete uute

vabrikute ja tehastega on tundunud vana
des valitsemisräamides liig kitsas. Seni ei
olnud endiste suurte ja pikatoimeliste rahva
komissariaatide käed ulatunud paljude ette
võteteni. Rahvakomissariaatide peenenda
mine aga on loonud tingimused „nende
muutmisele tõelisteks tootmis-tehnilisteks
alastaapideks" väljendab „Izvestija". '
Aga selgub, et see iseseisvate rahvako
missariaatide arvu suurenemine teisest kül
jest jälle kippus muutma N. Liidu rahva
komissaride nõukogu (meie mõttes valitsus?
koosseisu) liig rohkearvuliseks komiteeks,
milles pealegi enamus oli tööstuse üksikute
erialade spetsialistidest juhtide käes. Kesk
valitsuse enese aparatuur muutus seega liig
raskeks. Tõsi valitsuse juures töötas
eriline „Ekonomsovjet", majandusnõukogu,
mis oli mõnesuguseks keskuseks kõigile
neile tööstuslikele rahvakomissariaatidele.
Ent kui kujutella, et viimaseid on ikkagi üm
marguselt 30, siis on ka selge, et „Ekonom
, sovjetki", kuhu peale tööstuslike rahvako
missariaatide esindajate kuulus veel liik
meid mujalt majanduslikest keskasutustest,
oli keskseks organiks liig laialivalguv ja
liig suur arvuliselt. „Ekonomsovjet" käsi
tab liig suurt küsimuste ringi ning tal on
tegemist liig suure arvu rahvakomissarina
tidega ega või seepärast konkreetselt teada
majanduslike rahvakomissariaatide tegevu
sest, ei aegsasti selgitada nende vajadusi
ega kontrollida neile valitsuselt antud üles
annete täitmist," kirjutab „Pravda". See
pärast meil veel puudub tegelik majandus
kava ega ole kindlustatud selle teostamine.*'
Need olid nähtused, mis olid kutsutud
esile rahvakomissariaatide arvu rohkenemi
sest. Oli selge, et siin tuli leida mõni pää
setee.

See pääsetee on leitud alulmainitud
ümberkorraldusega N. Liidu keskvalitsu
ses : sarnase alaga tööstuslikud komissa
riaadid koondati komiteedeks. Seeläbi võtab
nüüd endise 27 erialalise rahvakomissari
asemel valitsuse koosolekust osa ainult 6
erikomiteede (nõukogu) esindajat, kuna iga
selline komitee kujutab endast täielikku
keskset organit, mille igaühe eesotsas sei
sab rahvakomissaride nõukogu esimehe
(peaministri) üks abidest. Nende viimaste,
peaministriabide, arv suureneb seega 9-le.
Ning need 9, koos teisealaliste, n. ü. harili
ke, rahvakomissaridega (näit. sise-, välis-,
haridus-, raha-, sõja- j. t. rahvakomissari
dega), siis moodustavad nüüdsest peale
tolle kõrgema ja kitsama valitsusinstaritsi,
mida mujal tunneme ministritenõukogu või
kabineti nimetuse all. Seega on siis teos
tunud uuesti mõnesugune keskvõimu kont
sentratsioon, kuna tööstuslikud erialalised
rahvakomissariaadid/- nagu -ei oleks- enam
üheväärsed teiste rahvakomissariaatidega
ja oleksid halduslikult asetatud umbes mi
nisteeriumide departemangude seisukohale.
6 tööstuslikku majanduskomiteed või
-nõukogu, n. ü. ministeeriumide ministee
riumi, on järgmised ja neile alluvad järg
mised senised iseseisvad rahvakomissa
riaadid :
1. Metallurgia- ja keemiakomitee, kelle
juhtimisele alluvad mustametallitööstuse,
värvilismetallitööstuse ja keemiatööstuse
rahvakomissariaadid ning sulfiitpiirituse
tööstuse ja hüdroliiüsilise tööstuse peavaht
sused r.-komissaride nõukogude juurest.
2. Masinaehituse komitee: raskemasinatöös
tuse, keskmismasinatööstuse, üldmasina
tööstuse ja elektritööstuse rahvakomissa
riaadid. 3. Riigikaitsetööstuse komitee:

[ ..Päevalehe" romaanivflUtluaelßß

Kannatage, kannatage, killl te saate kohe
jälle mett. Enne peame madalikult lahti saama,
sõnas mees kaladele, nagu saanuksid need
sellest aru.
Nehesoo läks käiwitas mootori. Sel mo
mendil. kui mootorile oli käik sisse lülitatud,
mõlemad lükkasid ka pootshaakidega põhjast.
Sump liikus aeglaselt... ja ujus peagi süga
was wees. Tasasel käigul sõitsid nad nüüd
sumba tawalisele seisukohale, kus lasti anlmr

lauhinnatud selklosromaaoM

sisse.

Elmar Õun

Kaks
võimalust
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Kuna Nehesoo midagi ei wastanud, siis
Anne läks waatama, mis ta seal ometigi teeb.
sest korkide lootmisega ei wöinud nii kaua aega
minna. Kajuti uksest sisse waadates titdruk
nägigi, et mees tõesti midagi käes hoidis ja
innustunult seda uuris.
Mis asi see on? päris tiidruk.
Eks tule ja waatal
Tiidruk läkski waatama. Mees hoidis käes
mingit pitsatl-moodi asja. Anne ci, mõistnud,
mida selles siis nii waatamiswäärset oli!
Huwitaw. et ma pole seda siin enne
näinud. Kas keegi on selle wahepeal siia unus
tanud wöi?..
Aga milleks seda pitsatit siis kasuta
takse?

See on wiinapudelite tempel. Tähendab,
nad tiksi ei wea salakaupa, maid nad williwad
seda ka pudeleisse sa saadawad riiaiwiina pä
he miiiigile. Kamal müte. Need sakjad siin on
päris peenikesed wennad.
Tiidruk ei jaganud mehe tegewusetust. Ta
iitlesKui tahame enne teiste wäljatulekut
lahti pääseda, siis peame kiiremad olema.
Täiesti õige. See tempel wiitis küll
aega, aga on selle-eest ka tähtis leidus.
Niiüd mindi korke proowima. Õnneks sobi
sid .need aukude ette hästi. Nagu olnuksid
nad aukude jaoks wöi augud nende jaoks loo
dud^

Sel ajal kui Rehesoo pumpas wee sumbast
wälja. Anne walas priimusest petrooleumi moo
tori paaki.
Kliimale jäänud kalad hüplesid sumbas, nii
Ü lumba põhi kõmises wastu.

Nad olid mõlemad askeldamisest wäsinud ja
istusid körwuti mootori kajutis rooli juures
olewal pingil.
Äkki haaras Nehesoo tüdruku ümbert ja
suudles teda.
14.

Anne jäi abitult ja ehmunult Rehesoole
otsa waatama.
Miks te teqite seda? sõnas ta siis.
Miks te teqite? kordas Nehesoo en
damisi seda küsimust, ja leidis siis selle äärmi
selt mõttetu. Nagu teadnuks ta seda isegi, miks
ta seda tegi, wöi nagu ei mõistnuks tüdruk
ise, miks mees oli teda suudelnud.
Nähtawasti tüdruk ei oodanudki sellele küsi
musele wastust, sest ta jatkas:
Peame jääma ainult headeks sõpradeks,
eks ju, härra Nehesoo?
Muidugi. kinnitas Nehesoo, na
gu kaks ametivenda.
Aga eesnime järgi wõiksime me küll
teineteist hüüda ja ehk sinatadagi. täiendas
tüdruk. 3a nagu eeskuju näidata tahtes tõu
sis ta ja ütles:
Sina, Mart, jääd siis siia. Mina iga
tahes püüan wahepeal külast inidagi kinni püü
da. On ju kohe kuulda, kui midagi iseäralik
ku peaks olema lendu lastud wöi luhtunud.
Nehesoo läks tüdrukut paadiga kaldale wii
ma fa seal lepiti kokku, et kui midagi huwita
wat oli awastatud. siis tüdruk pidi kella wiie
paiku kaldale tulema.
Sa walwad mind?
3ah. kinnitas Nehesoo ja hakkas
jumbale tagasi süüdina.
JJKsi paadis olles jäi Nehejoo mõtlema: prae-

Kui hommikul kell 11 toimetuse lauale
tuuakse verivärsked Soome lehtede hommi
kused väljaanded ja kui pärast lõunat nen
dele lisanduvad sama päeva Rootsi aja
lehtede numbrid, siis tunned, et midagi on
muutunud. Sest ammuks see oli, kui
soome lehtede Helsingist Tallinna jõudmi
seks kulus 15 päeva, mõnikord veel roh
kemgi, ja kui Stokholmigi posti saadi paari
nädalase hilinemisega.
Eestil on nüüd avarad ~õhuaugud", regu
laarne lennuühendus mitmes suunas:
Helsingi poole, Stokholmi poole ja homme
algab lennuühenduse pidamine Saksamaaga
Königsbergi kaudu, vahemaandumisega
naabrite pealinnas • Riias.
Samuti kui Helsingist pääseb teisele lii
nile ümber istudes Stokholmi, nõnda pääseb
ka Riia kaudu lennates Stokholmi ja Mosk
va, kuna Königsbergist on jälle võimalus
edasi lennata Berliini.' Nõnda on Tallinnast
Helsingi, Stokholmi, Moskva, Riiga, Königs
bergi, Berliini j, m. pääsmine, kui lennu
kite sõiduplaanid on ühtlustatud, ainult mõ
nede tundide küsimus.
Ja seda kibedal sõjaajal, mil nor
maalseist ühendusist' maailmas saab olla
vähe juttu!
lennukitööstuse, relvatööstuse, sõjavarustuse
ja laevatööstuse r.-komissariaadid. 4. Kütte
ja elektrimajanduse komitee: söe, nafta ja
elektrijaamade r.-komissariaadid ning kõi
kide liitriikide kütteainete rahvakomissa
riaadid. 5. Massiartiklite komitee: tekstiil
tööstuse, kergetööstuse, toiduainetetööstuse,
liha- ja piimatööstuse ning kalatööstuse rah
vakomissariaadid. 6. Põllumajanduse ja
saadustekogumise komitee: põllumajanduse,
sovhooside ja saadustekogumise rahvakomis
sariaadid. Komiteede loomise määruses on
need küll nimetatud nõukogudeks, kuid" selle
nimetuse rohkuse tõttu tekkivate arusaa
matuste vältimiseks on need siin nimetatud
komiteedeks nagu kõigis väliskeeltes.
Huvitavalt on üteldud määruses nende
komiteede funktsioonide kohta: ..Komiteede
funktsioonid on täiesti operatiivse iseloo
muga. Komiteed annavad neile alluvaile
rahvakomissariaatidele korraldusi, mis on
viimastele tingimata kohustavad. Komiteed
moodustavad enda juure sekretariaadid oma
otsuste ettevalmistamiseks ja teostamise
kontrollimiseks." Seega siis ei saa enam
ükski senine tööstuse ala rahvakomissariaat
oma juhi kaudu ei võta osa valitsuse koosole
kust ega üldse otse tema poole pöörata
vahepeal asub uus vaheinstants, ministee
riumide ministeerium komitee. ,
Kõik see ümberkorraldus teostub kol
manda viisaastaku •' teostamise tõhustami
seks; *„Kavade valmistamine ei tohi seista
ainult selles, et koostatakse virnad tabeleid
numbritega, olenematult kava teostamise
käigust. Kavad on meile vajalised vaid
selleks, et kontrollida, kuidas läheb meie
majanduslik töö. Kui aga kava. ei ole seotud
ta teostamise kontrollimisega, siis muutub
ta vaid paberitükiks, -lipakaks." Nii kõne
les rahvakomissaride nõukogu esimees Mo
lotov 18. parteikongressil. Nüüd avaldab
Nõukogude ajakirjandus üksmeelselt loo
tust, et uus ümberkorraldus N. Liidu kesk
valitsuses eneses aitab kaasa nii kavade val
mistamisele kui ka nende teostamise kont
rollile ja seega kogu, 3. viisaastaku elluvii
misele. Selle peaelementideks aga on tarbe
kaupade toodangu suur tõstmine, töövilja
kuse suurenemine ja toodangu maksumuse
alandamine. EJa.
gu tundusid talle naised päris kummalistena.
Kui sa ei teinud neist wälja, olid nad paha
sed. tegid sa wälja. olid ka pahased! Mees
lõi käega, tema ei saanud praegu millestki
aru.
Tuttawat tantsulugu wilistades seadis ta
oma riided kuiwama ja läks siis alla kajutisse
magama.

Tal polnud aimugi, kui kaua ta sedasi 01l
uinunud, kui äkki ärkas hliildest:
Härra Nehesoo. kes ometigi KesKpäewal
tohib magada! Te kaotate nii poole oma ilu
sast elust!

Nehesoo esimesel hetkel kohkus ja kobas
mütsi järele, mille, leidnud, otsekohe pani pähe.
Alles teisel hetkel tundis ta kajuti uksel seis
jas ja hüüdjas ära Aasa Pendi, ja siis nagu
iseendast tuli ka wastus huulile:
Öösel simman, päewal magamine! See
on ju tänapäewa nooruse hüüdklri.
Päris õige. naeris Aasa nõustudes
kaasa. Aaa nüüd peate küll magamise lõpe
tama ja mind tulema teenima.
Meeleldi, meeleldi, preili Aasa. Nii ke
na tütarlast nagu teid teenin ma ülima hea
meelega.

Tulnud kajutist wälja. silmas ta kohe ka
juti lael oma ülikonda. Vahepeal selginenud
taewast nähtawale ilmunud päike oli selle juba
päris kuiwaks kuiwatanud.
Mu wanad riided. sõnas ta süüd
lasena, krahmas need sülle ja wiskas alla ka
jutisse. Teinud seda. lisandas:
Pesin neid ajawiiteks ja panin siis kui
wama.

Miks te siis neid nii karmilt kohtlete?
naeris Aasa.
Nad ei wäärig," õrnemat ega wiisakamat
kohtlemist.

Teie meelest ehk ei wääri seda naisedki?
Noh, ega ma ometi wüi oma wanu
riideid naistega würrelda! Wöi kuigi, siis teie
olete ikkagi erand.
Minge nüüd! püüdis tüdruk töise
meelitust tagasi tõrjuda, kuid ta häälest kõlas
liig selgesti, kui nõus ta on selle wahetegemi
!eg°.

See on meie tuliuue lennuseltsi „Ago"
teene. Peab andma au selle lennuseltsi asu
tamismõtte algatajaile, seltsi sünnitajaile ja
tema praeguse tegevuse arendajaile. Selles
ei kahtle vist keegi, et lennuliinide loomine
praegusel ajal ei lähe üle öö ja et peab
omama tubli portsjoni organisatoorseid või
meid seesuguste liinide käimapanemiseks.
Igatahes on Tallinn muutumas teataval
määral rahvusvaheliste lennuühenduste kes
kuseks.
Uue „õhuaugu" peaproovil
Nende ridade kirjutaja tegi laupäeval
kaasa järjekordse „õhuaugu" Tallinn—
Riia—Königsberg avamise peaproovi.
Libedamini ei saa tänapäeval minna ükski
reis. Tallinna lennuväljalt Riiga lendami
seks, umbes 340-km teekonna katmiseks,
kulus täpselt 1 tund ja 20 min. Tagasilennul
lennuk käis vahepeal ka Königsbergis
ära kaeti see vahemaa veel mõne minuti
võrra lähema ajaga. Kuna oli tuulevaikne,
pilvitu päev, siis võib-olla, et halvema ilma
korral selleks kulub veidi rohkem aega, kuid
tegemist saab olla ikka ainult mõningate
minutitega.
Läti on meie jaoks nüüd ainus välisriik,
kuhu saab sõita „vana korra" järele. Ei
ole rohkem vaja kui isikutunnistust, mis on
varustatud näopildiga. Kes aga omab välis
passi, peab omama lisaks veel erilise välja
sõiduloa. Oleksime ehk lennanud Riiast kau
gemalegi, uue lennuliini lõpupunktini, aga
need formaliteedid, need oleksid siis
kindlasti võtnud mitu korda rohkem aega
kui lend Riiga ja tagasi.
Kevadine Eesti, vaadatuna 1000 m
kõrguselt
„Ago" sõitis minnes 1000 m, tagasi tul
les, 750 m kõrgusel. Kõrgus oleneb mitme
sugustest ilmastikuoludest.
On muidugi välja uuritud, missuguses
kõrguses on kõige soodsam, kõige vähem
jõudu kulutav sõita, kui on niisugune tuul,
niisugune õhurõhk, niisugune temperatuur
või niisugune või teissugune klimaatiline tin
gimus. Ja lennutee on selle juures noolsirge:
Tallinnast Käru peale, sealt käänak pare
male Pärnu peale, Pärnust vasakult mööda
piki rannikut üle Häädemeeste, Orajõe, Hei
naste kohal üle Eesti-Läti piiri, kus peab
laskuma vähimalt 500 m kõrgusele, et piiri
valvega ei tuleks arusaamatusi, siis üle Liivi
lahe nurga ja mõne minuti pärast lennuk
maandub Riia lennuväljal.
Päike valgustab nagu kõige jõulisema
prožektoriga maad. „Ago" aknast avaneb
huvitavaid „allavaateid". Võid konstatee
rida ülearune kord, et harimata maad on
meil veel ülikülluses. Võsa- ja metsaheinar
maad, need tööjõu neelajad kibedal' heinatöö
ajal, laiutavad • nii Harju-, Järva- kui ka
Pärnumaal. Sood jä rabad on muidugi veel
kangemad hoidma maaplarakaid enda all.
Aga sealsamas märkad ka rõõmustavaid
pilte: kilomeetritepikkused magistraalkraa
vid läbistavad heledalt läikivate, sagedasti
noolsirgete niitidena madalaid maid, soid
ja rahu. Ja uudismaa väljad magistraalide
läheduses tõmbavad kõlbmatuid padrikuid
oma haardesse, samm-sammult, põld-põllult.
Magistraalkraav läheb eel, võsade ja padri
kute laastamine järel. Traktor teeb truult
oma tööd. Eks preemiad ja uudismaa hea
saak etenda selle juures oma ergutavat osa.
Pärnumaal paaris paigas võis näha, kuidas
uudismaid on nõnda üles haritud, nagu oleks
tsirkliga jooned ette tõmmatud.
Et tänavune kevad on hilinenud, et maa
januneb sooja vihma järele, seda tunned ka
1000 m kõrguselt alla vaadates. Kaasikud

alles päris hallid, ei kuski rohelist karja
ega heinamaad. Midagi selle sarnast polnud
märgata ka Läti pinnal, kuigi seal kevade
arvatakse paari nädala võrra ees olevat.
PõHud olid nii siin- kui ka sealpool piin
tuhakarva hallid.
Vihmaõnhistus on tänavu tõepoolest
napp. Ilmatargad ennustavad koguni kui
vade ilmade jätkumist, kuigi eile näit. Tal
linnas oli ilm juba üsna „vihma karva".
See teeb maamehe meele muidugi mureli
kuks. Eile saabunud soojalaine üksi veel
ei aita, peab saama ka tublit vihma. (Aga
maamehe kevadmuredest ei tohi vist palju
juttu teha, sest siis võib mõnel linna kividel
tammuval ametivennal „U. Eesti" juures
hing täis karata ja ta peab sule kätte võtma
ning sind hakkama manama, süüdistama ja
selgeks tegema, kui tore on ometi elu, kui
muretu ja rõõmus. Ja kui ta muidu ei saa,
siis pöörab su mõtteavaldused pea peale,
insinueerib ka parajal viisil, lõppeks õpe
tab sulle rinnahäälega vabadussõjaaegset
kangelasmeeltki nagu oleks ta ise vabadus
sõjas teab milliseid vägitükke toime pannud.
Riputab siis sule varna, sest on päeva
töö" teinud.
' Kuid lõpetame selle kõrvalekaldumise
klambrite vahel.)
Lundki on siin-seal veel näha ja nii
hästi Tallinna reidil ja ümbruskonna lahe
soppides kui ka Pärnu ja Liivi lahes leidub
veel rohkesti jääd. Aga ta on siiski juba
üsna „lapiline", nii et ta viimsed päevad
peaksid olema lähedal.

Tulemise! ütlesite, et peaksin teid teeni
ma? Seisan nüüd teie kasutuses, malmis iga
teie soowi täitma.
Õnneks wõi kahjuks. on mul seekord
ainult õige pisike soow.
Ta see oleks?
Tahaksin, et annaksite oma sumbast
mulle kõige suurema angerja. Olen nimelt suur
suitsutatud angerja tahtja. Onu rääkis, et Samb
la Mihkel pidi täna kala hakkama suitsutama.
Mõtlesin, et lasen tal endale ka ühe suure ja
hästi rammusa angerja suitsutada. Ta on siin
ümbruses kõige parem meister sel alal.
Wöi nii? Siis wüin ehk minagi sinna
kalu wiia suitsutada?
Muidugi, ütles tüdruk.
Teenistuswalmilt wöttis mees kajuti najalt
sumba nooda ja hakkas sumbast angerjaid püüd
ma. Noota jäänud kalad wingardasid nagu us
sid. Tüdruk müristas end ja sõnas:
Kui jubedad! Mina küll ei julgeks
neid puudutada.
Harjute ära. wastas Nehesoo rahuli
kult ja üht hästi jämedat angerjat wälja wüt
tes ta jätkas:
Kas sellest aitab? Waewalt seal leidub
suuremat? küsis ta kala käes hoides.
Kuidas te ometigi seda wingerdawat
ja libedat ussi saate nii kindlalt käes hoida?
edwistas tüdruk fa pööras näo teisale.
See on omaette kunst, laske ma õpe
tan seda teilegi.
Ei, ei! tõrjus tüdruk. Ma ei
wöiks seda milgi juhul. Lööge kala parem ui
maseks, nii ei saa ma teda ju kuhugi wiia!
Nehesoo lõi kala mitu korda wastu sumba
serwa nii. et weri pritsis.
Küll teie. härra Nehesoo, wöite toores
olla!
Mees waatas päris imestunult tüdrukule.
Ta ütelnuks meeleldi, et kas see pole siis too
res, kui tema ahwatleb inimese tapalawale, kuid
sai weel sõna sabast kinni. Weel et olnud aeg
käes selle ütlemiseks, weel tuli oodata.
Nehesoo tõi kajutist paberit ja pakkis kala
hoolikalt sisse. Kuid tütarlapsel ei näinud ole-

lüftt äraminekuga kiiret. Ta waatas Kaia
pakki koguni seesuguse ükskõiksusega, nagu po
lekõki ta selle pärast siia tulnud. Et see kala
soowimine oli olnud ainult siiatulemise ette

Riia ..uudiseid"
Viiest tunnist Riias on muidugi vähe
selleks, et saada ülevaadet naabrite päeva
probleemidest. Aga linnulennult siiski.
Ametivend jutustab ooperikohviku nurga
laua juures, kuidas Läti kohta kiputavat
nüüd levitama mitmesuguseid poliitilisi
..uudiseid". Et kuidas Riias elatavat üle
sügavaid muudatusi ja kuidas neid olevat
tulemas veelgi. ' Tarvitseb ainult sündida
vahetus mõnel ministritoolil, kohe on sosi
naid liikvel. Õige küll, eks ulatunud neid
otsaga Tallinnagi. , Aga mis seal imestada, mõne agentuurr
esindaja ..uudiste tegemise" janu pani alles
neil päevil Tallinnastki pajatama sule var
rest välja imetud asju. Selles mõttes on
meil Riiaga ühiseid muresid. Kellelgi kuski
lõikab nagu kreissaega, kui näeb, et me siin
keset kõige kibedamat võitlusteaega elame
nagu vanajumala selja taga. Sellep' siis
püütakse meile külge pookida maadlemist
teab milliste ..äärmiste elementidega" või
mõeldakse välja ..sisemisi raskusi".
; Kui • luulelennule vaba -voli anda, küllap
siis juba „üudiseid" sünnib., . *
Kui jutt kaldus päevamuredele, siis üks
Riia sõpradest palus järgmisel külaskäigul
kostiks tuua mõned kilod heeringaid. Sel
lest soolasepoolisest olevat Lätis nappus.
Ja hea oakohv, oleks kohvisõpradele samuti
meelepäraseks külakostiks. Kuid Läti soola
lõhe võib siiski hea eduga heeringat asen
dada ja Schwarzi juures antud kohV ei
maitsnud põrmugi halvem kui sama kraam
Tallinnas.
Et Riia eraautoomanikud bensiini üpris
piiratud arvul saavad, siis muudab see na
tuke tänavapilti autoliiklemine on vähe
nenud. Aga trammid ja omnibused liigu
vad vanas vaimus edasi ja veavad tagasi
hoidliku tasu eest ka autqomanikke. Vabu
ruume, ja kortereid on rohkemal arvul saa
daval kui harilikult ümberasunute silma
torkavad jäljed. Mnd.

käändeks.

Mõlemad noored inimesed jäidki lobisema.
Ainult et Nehesoo ei wabanenud kuidagi tun
dost, et teine oli nüüd oma ohwri üle kahju
rüömutsemas. Kuid ta wihutl ei wiinud juttu
laupäevaõhtusele simmanile. Ta waikis selle
olematuks. Et poiss sellest Aasa sinna mitte
tulemisest wälja ei teinud, siis tüdrukul oli sol
leks meelgi wähem põhjust. Ta Koguni ütles:
Härra Rehesoo. olete humitam mees.
Ja missugune mees ei muutuks narriks, kui
kena ja noor tütarlaps talle meelitusi ütleb!
Sama lugu kordus Nehesoogagi. Ta meele
paha hajus meel rutem Kui lumi kuumal pliidi
raual. Ta naeratas meelitatult ja sõnas:
Ainult siinne elu on weidi igawamöitu.
Tahaks niisugust humitawat ja seiklusrikast na
gu oli piirituselaewal.
Ei tea. kust Nehesoo wüttis julguse ja rääkis
pikki lugusid seiklustest piiritusclaemadel. Ta
tegi seda sellise soramuse ja andumusega, et Aasa
kuulas hinge kinni hoides. Nii pönemad olid
need lood. Mis sellest, et nende lugude algupä
randid olid laiali paisatud mitmete autorite loo
minguisse, kriminaal- ja seiklusromaanesse. Aga
nähtamasti oli tüdruk kas mähe wõi üldse
mitte lugenud seesuguseid romaane, seepärast olid

need temale algupärandid.
Nad olid wahepeal läinud alla kajutisse.
sT" m",a Icinn' c* on humitam
elada. Ole siin oma kajutis nagu mustlane oma
laagris. Mci nii tahaksin kaswõi terme sume
seesuguse laemaga mööda meresid ringi kolada.
unistas tüdruk. Ja nende mülemawaheline
kõnelus muutuski nüüd üha leebemaks ja unisLamamaks. Juba oli Rehesoo leidnud müimaluse
raakida armastusest esimesest silmapilgust ja teist
lelletaolistki. '
Tüdruk kuulas sedagi sama õhinaga. Ainult
et nuud olid tal siunad poolsuletud. Ta waikis
km mees teda suudles. Wõi nagu oleks siis
üldse saanudki rääkida! Kuid ta waikis kil
jemgi, kui jäänuks rääkida.

Esmaspäeval. 6. mall 1940
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Pinevus Vahemere basseinis suureneb

Liitriikide ofensiiv kutsub esile Itaalia kiire ja kindla vastuaktsiooni. Genfi leht
annab mõista, et Itaalia praegune hoiak soodustavat Saksamaad. Türgi koondab
vägesid oma Euroopa piirile
Itaalias 8 miljonit tääki võitlusvalmis
Rooma, 5. 5. (ETA) (DNB) Itaalia on otsustanud vastu astuda ja tagasi tõr
juda iga ähvarduse, ükskõik kust see ka tuleks, kirjutab Gayda „Giornale dTtalias"
Inglise-Prantsuse laevastike tugevdamise puhul Vahemeres. Itaalia rahvas ei tea veel
täies ulatuses neid erilisi põhjusi, mis on viinud Inglismaa ja Prantsumaa ühisele otsu
sele tugevdada oma sõjalaevastikku Vahemeres. Ent on kindel, et Itaalia rahvas jääb
täiesti rahulikuks. Kui aga see Inglise-Prantsuse merejõudude ebaharilik ja salapärane
liikumine kujutab endast mingit ofensiivset ettevõtet, siis kutsub see esile Itaalia kiire
ja kindla vastuaktsioone
Sofia, 5. 5. (ETA) (DNB) Türgiväeosade tugev koondamine Türgi Eu
roopa-piirile on tekitanud Bulgaaria pealinnas ärevust. Sofia poliitilistes ringkondades
iseloomustatakse Türgi sõjaväelisi abinõusid tõsiasjana, mille tõsidust ei saa alahinnata.
Bulgaaria hoiak ei andvat selleks mingisugust põhjust. Türgi vägede koondumine seis
vat ilmselt seoses Briti aktiivsusega Vahemere idaosas. Sofias arvatakse, et Türgi ole
vat talitanud Briti mõjutusel.
Genf, 5. 5. (ETA) (DNB) Mussolini ja USA
Rooma suursaadiku hiljutise läbirääkimise kohta

vetes olnud mingeid kodu- või välismaa, sõjalae
vade ebatavalisi liikumisi. Siinsete vastutavate

autoriseeritud ringkonnist Pariisis: Mittesõdimise

puutub Greekasse, muutunud Briti ja Prantsuse
tagatiste andmisest saadik möödunud kevadel ja

• seletatakse, nagu teatab ajaleht „Suisse", Prantsuse

ajutine positsioon ühes soodsa eelsuhtumisega ühe

sõdiva riigi kasuks, millisel seni Itaalia asus, ei
ole mingi juriidiline positsioon.
Lääneriigid lasid Itaalial seni kasu saa
da oma neutraliteedi hoiakust,
mis võimaldas Itaalial teostada kaubandust nii Ing
lismaaga ja Prantsusmaaga kui ka Saksamaaga ja
kõigi teiste erapooletute riikidega. Ent on selge, et
see hoiak, mis Prantsusmaa ja Inglis
maa on võtnud Itaalia suhtes, ei lase
* end kaua enam õigustada,
kui olukord, mis on loodud Itaalia mittesõdimise
tagajärjel, peaks soodustama ainult Saksamaa kai
laletungikavatsusi, kirjutab leht.

Rooma, 5. 5. (ETA) (DNB) Kuna läänerii
kide ajakirjanduses on toonitatud Itaalia haavata
vust rünnakutega merelt, avaldab „Tevere" Itaalia
kaardi, millel on esile tõstetud Itaalia kaitsevöönd.
Selle vööndi soodustavad Itaalia laevastik, õhujõud

ja sõjavägi. Leht
-. lükkab ümber väited, nagu oleks Itaalia
>' haavatav
ja toob esile järgmised asjaolud: 1) Aadria meri,
mille väljakäike valitseb Itaalia, on' täiesti riivis
tatud. 2) 121 Itaalia allveelaeva peavad valvet
Liguuria rannikust kuni Aadria mere sissekäiguni.
Türreeni meri on sisemeri, mida täies ulatuses kont

rollivad Itaalia õhujõud oma ümberringi asuvaist
toetuspunktidest. 3) Joonia ja Tilrreeni meredes,
mis seisavad üksteisega ühenduses Messina väina
kaudu, asuvad peale allveelaevade veel 6 kapitaal
laeva, 33 ristlejat, 118 hävitajat ja 62 torpeedo
paati. 4) Vaenlase merejõud on Pantelleria toetus
punkti tagajärjel jagatud Vahemeres, kahte ossa.
5) . Täiuslik rannakaitse . kaitseb kogu Itaalia ran
nikut. Lõppeks on 8 miljonit tääki Itaalias võitlus
valmis, kirjutab leht.
Greeka ei võta tarvitusele
erilisi abinõusid
Ateena, 5. 5. (ETA) (Reuter) Greeka ei ole
võtnud tarvitusele erilisi sõjalisi abinõusid viimaste
sündmuste puhul Euroopas. Samuti ei ole Greeka

Greeka-Itaalia sõprusdeklaratsioonidest saadik möö
dunud sügisel.

Ettevaatusabinõusid Belgradis
Belgrad, 5. 5. (ETA) (Reuter) Jugoslaavia

õhukaitseamet avaldas laupäeval ringhäälingu kau

du Belgradi majaomanikele üleskutse, et nad võ
taksid tarvitusele teatavaid esialgseid ettevaatus
abinõusid. Praeguse korterite vahetamise ajajärgu
puhul hoiatati kergestisüttivate materjalide kaasa
võtmise eest uutesse korteritesse, ühtlasi üleskut
ses soovitati kõigile, kelledel ei ole tingimata va
jaline elada Belgradis, võtta endale korterid mu
jal. Üleskutse võeti elanike poolt- vastu rahulikult

grammide järele on Hani jõe ülemjooksul, Hankoust
loode pool, oodata suuremat lahingut strateegiliste

linnade Siangjangi ja Fantshengi pärast. Nimelt on

jaapanlased alustanud uut edasitungi Sise-Hiinas6e,

Hankoust loode poole. Hiina õhujõud on rünna
nud jaapanlaste baasi Tshungtsiangis, süüdates põle

ma laskemoona- ja tagavaraladusid. Kuuldavasti
Hiina väeosad vastavad jaapanlaste edasitungile

marsiga ida poole piki Jangtse põhjapoolset kallast,
kavatsedes nähtavasti jaapanlaste tagalat.

Maailma põhjapoolseimal sõjarindel. puia oma posllslo
Briti saadik Bulgaaria kuninga
Juures
Sofia, 5. 5. (ETA) (Reuter) Kuningas Boris
võttis laupäeval vastu Briti suursaadiku Türgis
Knatchbull-Hugesseni. Viimane oli saabunud So
fiasse, et eraviisiliselt külastada siinset Briti saa
dikut Rendelit.

Inglismaal nõutakse rahvuslikku valitsust
Peab loodama tõeline sõjakabinett

Palve rahu eest

Churchill ei saa valitsuse juhiks
London, 5. 5/(ETA) Reuteri parlamentlik kor

respondent, käsitledes eelolevaid vaidlusi alamkojas
teisipäeval ja kolmapäeval Norra sündmuste üle, kir

jutab muuseas: On esile kerkinud kaks uut asja

olu, mis tugevdavad valitsuse positsiooni. Esiteks on

John Simoni seletus reedel, et valitsuses ei olnud

lahkhelisid Norra küsimuses, hajutanud valitsuse ar

vustajate arvamise, mille järele kõik oleks olnud
korras Trondheimis, kui Churchill! ja mereväe tege
vust ei oleks kitsendatud peaministri ja suurema
osa valitsuse poolt. Järelikult taandub väljavaade
Churchill! muutumisest uue sõjapoliitika või isegi
uue valitsuse juhiks. Teiseks on parlamendi liik
mete keskel maad võtmas veendumus, et ainsaks
põhjuseks, miks liitlased polnud Skandinaavias enne

sakslasi, oli liitlaste austus Skandinaavia erapoole

tusepoliitika vastu Soome sõja kestel ja pärast seda. .

Kui tuuakse ette täpsemaid üksikasju valitsuse ras

kusist, siis alamkoda piirdub tõenäoliselt hoiatusega,

et edaspidi tuleb võtta tarvitusele küllaldasemaid

ettevaatusabinõusid. Praegusel silmapilgul näib see

olevat kaks päeva kestvate vaidluste kõige tõenäo
siiski muutuda, kui vastasrinna erakonnad ilmuta

lisem' tulemus: Valitsuse poliitiline positsioon võiks'
vad tahet valitsusega ühinemiseks.

Norras tungimas sakslases eöast põhja poole
Lugupeetud daamid!

Namsose ja Grongi piirkonnas asuvate Norra vägede juhataja alistus tingimus

Vaibad tuleb enne suvitamaminekut
korralikult

teta. Lennuväljal Andalsnesist kagu pool leiti 20 Briti põlenud lennukit. - Lasti

puhastada Ja parandada.
Seda teeb asjatundlikult
VAIBATÖÖSTUS „0 R I E N T"

põhja Uks end. Poola hävitaja

Köleri 16—1, tel. 322-02.

Rootsile pole esitatud nooti
Stokholm, 5. 5. (ETA) (DNB) Rootsi tele
graafiagentuur avaldab järgmise ametliku teate:
Proua Tabouis on avaldanud „Oeuvre'is" artikli,

mille järele Saksamaa olevat esitanud Rootsile ühes
noodis väga kaugeleminevaid nõudmisi, mis puudu
tavat muuseas Rootsi kaupade saatmist Saksamaale

kuni sõja lõpuni, ja seda peamiselt krediidi peale,
kui ka Saksa tööliste ja tehnikute tegevust Root
sis, nimelt rauamaagi kaevandustes ja transport

Uputati „Yorki"-klassi kuuluv ristleja
Berliin, 5. 5. (ETA) (DNB) Sõjajõudude ülemjuhatus teatab: Tugevad vaenlase
väeosad on lennukite toetusel korduvalt rünnanud meie positsioone Narvikist põhja
pool. Need rünnakud tõrjuti koostöös meie võitluslennukitega tagasi. Siteinkjerist
meie väed on tungimas edasi põhja poole. Namsos ja Grong vallutati. Selles piirkon
nas asuvate Norra vägede juhataja on tingimusteta alistunud. Les
iaskogi lennuväljal. Andalsnesist kagu pool, leiti 20 Briti põlenud lennukit. Rörose ja
Trysili piirkonnas on käimas puhastusaktsioon. Õhujõud uputasid Namsose kohal 3.
mail, nagu juba teatatud, ühe Inglise lahingulaeva, ühe raskeristleja ja ühe suure trans
portlaeva ja 4. mail kaks vaenlase kaubalaeva. Narviki kohal uputati üks endine
Poola hävitaja.

asjanduses, Stokholmi autoriteetselt poolt seletatak

se, et puudub igasugune alus teatel, mille järele

Ei ole uputatud Briti
lahingulaeva ja ristlejat
London. 5. 5. (ETA) (Reuter)
Briti admiraliteet teatab: Saksa väide,
nagu oleks uputatud üks Briti lahingu
laev ja üks ristleja Yorki-klassist ope
ratsioonides Namsose kohal, ei vasta
tõele.

Saksamaa olevat esitanud Rootsile eelpoolnimetatud
sisulise noodi.

Hegre kindlus alistus

Soome-Saksa kaubaleping
laiendamisele
Helsingi, 5. 5. (ETA) (DNB) Saksa riigipanga

Berliin, 5. 5. (ETA) (DNB) Saksa
mägiväeosade poolt ümberpiiratud Norra
mäekindlus Hegre alistus täna koos 15 oh
vitseri ja 160 mehega.

nõuniku Ludvigi ja saadiku Schnurre külaskäigu pu

hul andis Saksa saadik Helsingis vastuvõtu, millest

peale Saksa-Soome kaubanduskoja liikmete võtsid
osa ka mitmed Soome importöörid.
Esimestel läbirääkimistel Soome valitsusringkon

dadega otsustati, et lähemal ajal alustatakse Berlii
nis läbirääkimisi Saksa-Soome kaubalepingu laienda
miseks.

Itaalia kroonprintsipaar külastab
paavsti
Vatikan, 5. 5. (ETA) (Reuter) Kuna Itaalia
kuningapaar külastas möödunud detsembrikuu lõ
pul paavsti, siis Itaalia kroonprints ja kroonprint

sess külastavad Püha Isa tuleval esmaspäeval. Seda

külaskäiku, mida ei peeta puht vormiliku iseloomu
ga külaskäiguks,- oodatakse suure huviga.

Kokkulepe Tientsini küsimuses
Tokio, 5. 5. (ETA) (Reuter) Siinsel Briti
suursaadikul Craigiel oli eile läbirääkimine Jaapani
välisministri abi Taniga. Läbrääkimine kestis kaks
tundi.. „„Nitši-Nitši šimbuni" teatel on seejuures
saavutatud alus kokkuleppeks Tientsini küsimuse
asjas, eriti aga korra säilitamise ja hõbeda küsi
mustes. Lõpuks leht lisab, et mainitud küsimuste
kohta kirjutatakse vormilikult alla memorandu
mile Suur-Britannia, Prantsusmaa ja Jaapani poolt.

Esimesed Inglise sõjavangid.
Ootamatul rünnakul Ltllehammerile Saksa sõdurid
saavutasid esimese kontakti Briti sõjajõududega
Norras. Pildil näeme sakslaste poolt neis võitlusis
.vangi võetud inglasi. Ülesvõte on tehtud varsti
pärast vangide võtmist, 23. aprillil.

selle sõna täielikumas mõttes tööerakond
lase sir Archibald Sinclairi, liberaalide jä
Lloyd George'i osavõtul.

kontrolli.

lased panevad ägedasti vastu Jaapani vägedele, kes.

osas, nimelt Tsungtso mägede ja Kollase jõe va
hel, on peetud äge lahing, kus mõlemad pooled on
saanud väga raskeid kaotusi. Mainitud piirkonnad
on nüüd jaapanlastest täielikult puhastatud.
Tšungking, 5. 5. (ETA) (Reuter) Hiina tele

Rooma. 5. 5. (ETA) (Reuter)
Välisminister krahv Ciano ajalehe
..Telegrafo" direktor Ansalda ütles
oma raadiokõnes Itaalia vägedele täna
muuseas: Napoleoni katset
tungida Inglismaale korra
takse selles sõjas kindlasti
ja peatselt Saksamaa poolt.
Kunagi varem ei ole olukorrad, milles
võideldakse praegust sõda. olnud nii
soodsad ründajale. Kunagi varem ei
ole tehnilised abinõud, mida omab
Inglismaa vastane kontinendil, olnud
nii täielikud.

L o n d o n, 5. 5. (ETA) (Reuter) Garvin
kirjutab „Observeris": Nüüd ja kohe meie
London, 5. 5. (ETA) (Reuter) Paavst jutlus peame ärkama selle sõja raudsetele tõde
ja mõistliku nõuandena praegustes olukordades.
tas täna pühalikul messil, mis toimus Siena Püha dele ja vaatama neile vastu kahekordse
Katarina kuulutamise puhul üheks Itaalia kaitse tahtega ja pingutustega. Meie nõuame kõi
USA-s kardetakse vaenulikkuse
pühakuks. Paavsti jutlus anti edasi Itaalia ring gepealt kaht asja: Esiteks ülimat pingu
häälingu poolt ja selles ta ütles muuseas: Tund on tust üleolekuks õhus. Võttes arvesse Briti
puhkemist Vahemeres
tulnud kõigile itaallastele, et- paluda rahu eest ja Prantsuse kohustuste laialdast ulatust,
New York, 5. 5. (ETA) (Reuter) USA reisi nende päevade raskuste keskel.
nõuab liitlaste ülesanne mitte vähem kui
auriku „Washingtoni" sõit Itaaliasse viibis laupäe
val kahe tunni võrra, et laev võiks pardale võtta
üleolekut
õhus suhtega 2:1. Teiseks meie
Hispaania soovib säilitada
veel kolm postikotti Washingtonist. Ametnikud se
nõuame
väikest
sõjakabinetti, kes oleks va
letasid, et need sisaldavad ..tähtsat posti". Laeva
erapooletust
ba ministeeriumide rutiinist, kes pühen
ärasõiduga viivitati ootamatu telefonikõne taga
järjel seni teadmata allikast Washingtonis. Reisi
kogu oma energia sõja kõrgemaks
St. Jean de Lnz, 5. 5. (ETA) (Reuter) His daks
auriku kapten Manning teatas, et ta on saanud sa
juhtimiseks.
Garvin lisab, et pole mingit
lajasi korraldusi, milledest ta peab kinni pidama paania siseminister rõhutab oma memorandumis liikumist Chamberlaini kui peaministri vas
juhul, kui Vahemeres puhkevad vaenulikkused ajal,
Hispaania konsulile St. Jean de Luzis (Prantsus tu isiklikult. Tema kohustuseks on rohkem
mil aurik on teel.
maal), et Hispaania soovib säilitada erapooletust. muretseda aktiivsema valitsuse ja tõhusa
Washington, 5. 5. (ETA) (Reuter) Washing
tonis jälgitakse teravaima tähelepanuga poliitilise Memorandumis lükatakse kategooriliselt ümber tea ma süsteemi eest sõjaplaanide arendamisel
seisukorra arenemist Euroopas pärast liitlaste tagasi
tavad kuuldused, nagu oleks Saksa sõjalennukid,
tõmbumist Lõuna-Norrast. Mõnedes ringkondades mis lendasid üle Edela-Prantsusmaa, startinud His ja sõjapidamisel. Peab loodama tõeline
avaldatakse kartust, et liitlaste tagasitõmbumine paaniast. Memorandumis lisatakse: Meie valitsuse sõjakabinett, mis koosneks üksikuist sobi
võiks kiirendada Jaapani aktsiooni Holiandi-Indias. huvides on nurja ajada iga katset, mille esemärgiks vaist meestest, kes pühendavad kogu oma
See omakorda võiks kaasa tõmmata Ühendriike. Mai
aja ja energia vaenlase kavatsuste läbinä
nitud võimalus kuuldavasti on põhjustanud rahutust
on Prantsuse-Hispaania suhete halvendamine
gemisele ja aktsioonile.
Washingtoni ringkonnis. ... , ,
seda enam, et olulised põhjused, - mis on -tingitud
meie geograafilisest asendist, sunnivad Hispaaniat
Oma nädalamärkmetes Garvin kirjutab:
Julgeoleku abinõud Constantžas
jääma erapõoletuks praeguses Euroopa konfliktis. Meie nõuame uut rahvuslikku valitsust
Constantza, 5. 5. (ETA) (DNB)
sadamavõimud on võtnud tarvitusele uusi julgeoleku
abinõusid. Kõik sadamas asuvad laevad peavad
plakatitega näitama, milliseid töid parajasti laeval
SAKSA SÕJATEADE
teostatakse. Soovimatuil isikuil ei lubata tulla
sadamapiirkonda. Selleks teostatakse valju isiku

püüavad hiinlasi nende positsioonidest välja

lüüa. Lahing on jätkumas. Šansi provintsi lõunaosas
hiinl. on tagasi võitnud Linghuani. Šansi prov. edela

korratakse

ringkondade arvates ei ole seisukord, niivõrd kui see

Vihased võitlused Hiinas
Hiinlased mitmed linnad tagasi
võtnud
/šungking, 5. 3. (ETA) (Havas) Hiina
agentuur Central News teatab, et ühe Hiina amet
liku seletuse järele on kõikidel frontidel
käimas vihased võitlused. Kiangsi fron
di] hiinlased võitsid 29. aprillil uuesti tagasi
Tšingani, Fenghsini ja Mantsangi linnad, mis on
ka praegu nende käes. Jangtse jõe lõunaosas hiin

Napoleoni katset

Prantsusmaa demobiliseerib
47- ja 48-aastased
Pariis, 5.5. (ETA) (Reuter) Prantsuse valit
sus otsustas „Intransigeant'i" teatel demobilisee
rida 47 ja 48 aasta vanused sõdurid. Lehe teatel

kõik need sõdurid saabuvad oma perekondade juure
juba suvistepühadeks.

Saksa sõjateade kõneleb „Yorki"-klassl kuuluva Briti ristleja uputa
miceet Mainitud klassi ristlejad on suured 8250 tonni, kuna meeskond on 600-liikmeline. Pildil:
* ristleja „York".
Üks meie lennuk oli kütteainete puudusel sun
nitud hädamaanduma. Arvukad kerged mereväe
üksused on 9. aprillist saadik olnud tegevuses väe

miga ja oli sunnitud kohe katkestama tulistamise.
Tuleb arvestada selle laeva hävimisega. Teine hä

Norrasse. Võitluses vaenlase allveelaevade vastu

tonnise transportlaeva keskkohta. Laev vajus põh
ja. Lõpuks meie õhujõud sundisid ühe kaubalaeva
heitma ankrusse Trondheimi kohale. Saksa õhu
jõud on tekitanud kaotusi ka vaenlase merejõudu
dele, mis asuvad ankrus Narviki kohal. Nii on

transportide ja varustuslaevade kindlustamisel teel
on

9. aprillist saadik hävitatud 23 allveelaeva.
Vaatamata meie allveelaevade laiaulatuslikule kasu

tamisele Norra aktsioonis, jatkati ka aprillis edu
kalt kaubandussõda Inglismaa vastu. Nüüd on
uputatud kokku umbes 2.300.000 brt. vaen
lase kaubalaevu
ja temale kasulikus teenistuses seisvaid erapoole
tuid kaubalaevu. Norra okupeeritud sektoreis tu
gevdati rannakaitset uute kerge-, keskmis- ja raske
kaliibriliste patareide ülesseadmisega.

Berliin, 5. 5. (ETA) (DNB) Namsosest tagasi

tõmbumisel on inglased kannud veel mõningaid ras

keid kaotusi Saksa õhujõudude rünnakute tagajär
jel. Reedel sai üks raskeristleja „Yorki"-klassist
suurekaliibrilise pommiga tabamuse ja süttis põle
ma. Pärast mitmeid plahvatusi

sõjalaev vajus 30 minuti jooksul põhja.
Üks hävitaja sai tabamuse keskmisekaliibrilise pom-

vitaja sai raskesti vigastada pommidest. Teiselt poolt
keskmisekaiiibriline pomm langes ühe suure 12.000-

üks lahinguristleja saanud kahjustada
pommidest
ja tema kahurid on muudetud osaliselt võitlusvõime

tuks. Ühel ristlejal on tekitatud tulikahjm Üks
transportlaev on saanud keskmisekaliibrilise pom

miga täistabamuse. ,

Stokholm, 5. 5. (ETA) (Havas) Saksa moto
riseeritud patrullid tungisid Namsosesse ja Bang
sundi. Rootsi ajakirjanikud Rootsi-Norra piiril, kes
jälgivad operatsioone Namsose sektoris, arvavad, et

Trondheimi piirkonnas on lõppenud suured
operatsioonid.
österi oru piirkonnas on käimas partisanide sõda.

B e r 1 i i n, 5. 5. (ETA) DNB fronditeadei
Briti ja Prantsuse väeosade laevadele laadi
mine Namsoses ei ole vastupidi Briti tea
detele õnnestunud täies ulatuses. Luure on
selgitanud, et Briti ja Prantsuse väeosi on
Namsose ruumist mööda mägiteid kiiresti
tagasi tõmbumas põhja poole. Saksa õhu
jõudude kiire sekkalöömine on seega tun
duvalt häirinud Briti vägede laadimist lae
vadele. Namsose piirkonnas on üks Norra
väeosa tingimusteta alistunud ja võtab
nüüd juba osa korraldustöödest. Narviki
piirkonnas on viimastel päevadel olnud
korduvalt võitlusi Briti väeosade ja Saksa
eelpostide vahel. Vaenlase väeosi toetasid
seejuures mere j õud, kes oma kahuritega se
gavad vahele võitlusse või vähemalt kind
lustavad väeosade julgeolekut. Rünnakute
tagasitõrjumisele rakendati ka Saksa võit
luslennukeid, mis tekitasid kaotusi nii
vaenlase mere jõududele kui ka vägedele.
Lõuna- ja Kesk-Norras on nüüd käimas
veel ainult puhastusoperatsioone.
Põgenikud Norrast
London, 5. 5. (ETA) (Reuter) Kolm Norra
laeva saabus -Põhja-Shotimaa sadamaisse, tuues kaa

sa Norra ja Briti põgenikke. Nende hulgas on ka
naisi ja lapsi.
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Marsilaul

Esmaspäeval, 6. mail 1940
„Mis? Ta on kadunud!"

Nüüd algavad varsti koolinoorte sõjalised
Õppused. ~Sõduris" juhiti sel puhul tähele
pamu, et oleks vaja sobivamaid marsilauüe, mi
da meesõppurid võiksid laulda marssides
õppeväljakule või sealt ära tuiles.
Tõesti oleks see kena näha ja kuulda, kui
mitusada prisket ja päevitanud poissi marsib
mööda vägeva marsilauluga. See paneks jalad
kergemini käima ka pealtkuulajad. Aga mis
teha, kui ei ole marsilaule. Mõned laulukesed
ju on, aga need ei suuda kaasa kiskuda ega
vaimustada noori. Laul kõlab nagu sunnitult
ja katkeb varsti.
Aga mis siis teha, et saada häid marsi
laule? Ei muud midagi kui luuletajad istugu
kirjutuslaua ääre, loogu laulu sõnad, ja heli
loojad komponeerigu viis juure. Me kuuleme
ju nii keerulisi ja kunstipäraseid helindeid oma
komponistide loomingust, et ei ole nii usutav,
et nad ei tuleks toime lihtsa marsilaulu viisi
loomisega. Ja luuletusi ilmub ka nii raskeid
ja keerulisi, et annab pead murda, enne kui
laulu mõttest aru saad. Lihtsa marsilaulu kir
jutamine peaks tunnustatud kirjanikel olema
nii-ütelda käkitöö. Lugu on aga nii, et meie
tunnustatud kirjanikud ja heliloojad ei taha
nähtavasti selliste pisiasjadega tegemist teha.
Isegi algajad noored luuletajad tormavad oma
loominguga otsekohe kõrgustesse, kuhu mass
ei ulata neile järele vaatama.
Koorijuhtidega rääkides kuuleme, et puu
dust ei ole üksi marsilauludest, vaid ka lihtsa
maist koorilauludest, mis sobiksid algavaile
kooridele. Uusi viise, tõsi kiili, luuakse vahete
vahel ja nendega on rahvas tutvunud ka raa
dio kaudu või kontsertidel, aga üsna harva
hakkab kõrvadesse uudisviise, mis ergutavad
hinge ja sunnivad kuulama. Uudislaulud või
vad ju olla kunstikses mõttes esmajärgulised,
aga nad jätavad massi külmaks.
Väike näide. Taevaminemispäeval kuul
sin raadiost laule ühe meie helilooja loomin
gust. Neid laulis tuntud lauljanna ja oli päris
kena kuulata. Aga siis laulis keegi kandle saa
tel lihtsat laulu „Ma tahaksin kodus olla", ja
üteldagu mis-tahes, see lihtne laul tõi süda
messe mitu korda rohkem soojust kui eel
mainitud kunstimõõdulised laulud. Ja kui
küsitleda nüüd neid tuhandeid kuulujaid, kes
juhtusid sel tunnil raadioaparaadi juures ole
ma, siis olen ma täiesti veendunud, et üheksa
kümmend üheksa protsenti neist jagavad minu
muljeid.
Muidugi naeratab mõni muusikasuurus
siinkohal põlglikult ja ütleb, et mis sinna pa
rata, kui inimese maitse on nii arenemata.
Muusikalist maitset tuleb kasvataja j. n. e.
Aga teiste maade raadiosaadetes kuuleme
me ka lihtsaid, aga sütitavaid marsilaule.
Soomes kirjutas Sillanpää marsilaulu sõnad,
loodi kiires korras viis ja varsti kõlas marsi
laul kogu maal. Tuleb ka meil luua laule laul
miseks. Kui kõrge kunstiväärtusega laulud ja
ja noodid seisavad kuski riiulil, siis ei ole neist
mingit kasu. Laulusõber. .

Ülikooli teateid

Eesti meremehi sõjakeerises

Eksamitäbtpäevl maikuus

LENNUKITE PILVED KOPENHAAGENI KOHAL. LAINED KANNAVAD KALDALE SÕJALAEVADEL
HUKKUNUD MEREMEESTE LAIPU. MIINILE SATTUNUD LÄTI AURIK ..GUNDEGALT" PÄÄSTE
TAKSE KAUPU
Laupäeval saabus kodumaale Eesti aurik,
mis möödunud aasta novembris kaaperdati
ja 4 kuud viibis sõjavangis. Saanud lõppeks
vabaks takistasid tagasisõitu rasked jää
olud ja viimati veel Skandinaavia sündmu
sed. Kokku oli laev kodumaast eemal ja
seisis tegevuseta ligi pool aastat, mistõttu
meeskond ja nende omaksed auriku Tallinna
saabudes tundsid suurt rõõmu.
Laeva 1. tüürimehega mugavas kajutis juteldes
Ja head Daani õlut .maitstes, selgus, et
seekordne sõjavangis viibimine oli sel
laeval juba teiskordne.
Esmakordselt kaaperdatud aurik oktoobris, kuid siis
lastud ta ruttu vabaks. Ent tookordne kaaperdamine

olnud siiski palju hädaohtlikum viimasest, kuna
lennukilt avatud laevale kuulipildujatuli.

„OHme tol korral Balti mere lõunaosas," alustas

varajasest kevadpäikesest pruuniks põlenud mere
mees oma juttu, „kui meile lähenes ühe välisriigi
yahilaev. Olime muidugi sunnitud masinad stop
pama Ja varsti oli pardal priisimeeskond. Edasi
jätkus sõit juba nende poolt määratud kursil.
Peagu samal ajal ilmus
nähtavale lennuk.
Tiireldes meie laeva ümber, püüti sealt ilmselt
midagi visata pardale. See ei õnnestunud. Küll
aga sulpsatas midagi laeva kõrvale merre. Oli
selge, et lennukijuht tahab midagi meile teatada,
mispärast asusime otsima allnvisatud eset. See ei
olnud ka kuigi raske, kuna tähisena ujus merepin
nal punane lipuke ja see paistis kaugele, õngitse
sime selle „pommi" siis välja ja eks oligi seal käsk

sõita otsekohe läheduses viibivate vahilaevade juure.
Muuseas on mul omapärane „pomm" ka alles."

Kõikide kajutisviibijate uudishimu oli nüüd suur,

kuid juba hetk hiljem võisime seda rahuldada, kuna
tüürimees ulatas ..pommi" meile vaatamiseks. See

peamiselt kartulitest ja juurviljast, mida oli küll

saada piiramatult, kuid • kui sa pole taimetoitlane,

osutub
see siiski väheseks, ükskõik kui palju ka
sööd.

Kiiigi meie laeval mingit konterbant! ei olnud
ja kõik kaubad olid määratud erapooletule maale,
venis vangipõlv õige pikaks.
Ja kui lõppeks saime loa sadamast lahkuda, takis
tas meid seda tegemast raske jää. Paratamatult
pidime veel ootama. Aprilli keskel muutus olukord
merel juba veidi kergemaks ja otsustasime välja
sõiü, kuid siis meid jälle ei lubatud. Paar päeva
hiljem selgus, et Saksa on okupeerinud Daani ja
tunginud Norrasse.

Kopenhäagenis oli olukord peagu üsna rahulik.
Kui arvata välja,, et Unnas on liikumas rohkesti

Saksa sõjaväelasi ja politseinikke, pole õieti midagi

muutunud. Daaglasi pole administratsiooni tööst
kõrvaldatud. Küll t( imub aga kogu
asjaajamine sakslaste kontrolli ja järele
valve all.
Toidu- ja tarbeaineid on Kopenhaagenis saada
külluses. Tšekisüsteemi alla on seni viidud vaid
suhkur ning kohv.
öösel annab aga sõjaolukord end enam tunda,
kuna kogu maa on täiesti pimendatud. Kopenhaa
geni elanikud kannavad seetõttu öösel tänavale il
mudes varaka ümber laia valget sidet, et üksteist
paremini näha ja mitte pimeduses kokku põrgata.
Inglise Innnukeid Kopenhaagni kohal näha ei
olnud. Küli ületasid aga mitmeid kordi linna
Saksa tugevad õhuväeiiksused,
suundudes Norra poole, ühel hommikul ma isegi
arvasin, et linna põmmitatakse, kuna kõrvu kostis

kohutav' mürin," mis meid äratas unest. Laevalaele
tormates aga selgus, ifet fmelst lendas järjekordselt

koosnes 4 osast. Oial umbes poole meetri pik
kune -punane riiderida ja selle küljes valge kotike,

toos, kuna selle all oli liivaga täidetud väike kotike.

Plekist toos nähtavasti oli selleks, et „pomm"
püsiks vee peal, kuna liivakotike oli raskuseks, et
tuul eset ei kannaks eemale märgist.
„Aga miks teid siis lennukilt tulistati?" tõttame

Kopenhaageni sadamast väljapääs on praegu
väga raske, kuna meri sadamast veidi eemal on
miiniohtlik. Nädalat paar tagasi hukkus seetõttu
2 Saksa laeva, 1 Daani laev ja Läti aurik „Gun
dega", mis ka meile teatavasti pidi tooma kaupa
sid. Hinnates olukorra hädaohtlikkust, sakslased
pärast seda keelasid suurematel laevadel lahkuda Ko
penhaageni sadamast. Ühtlasi osuti

miiniväljade täpse asukoha selgitamisele
ning kahjutukstegemisele. Kohapeal arvati, et mii
nid on pandud Inglise lennukite poolt. Väiksemad
laevad saavad Kopenhaagenist lahkumiseks kasutada
teist teed, mistõttu nende väljumisele takistusi ei
tehtud.'

Läti aurik „Gundega" hukkumise koht on võrd
lemisi madal. Seetõttu ei saa laev vajuda vee alla
ja .kõik ta pardal olnud kaubad loodetakse päästa.
Mõnikümmend tonni dekllaadunglst ongi juba 'too

dud Kopenhaageni sadamasse ja päästetööd, mida

teostavad Daani laevad, jätkuvad. Võimalik, et lõ
puks suudetakse pukseerida sadamasse ka aurik
ise. Kogu püästetöö oleneb aga suuresti ilmasti
kust ja vrakk, sattudes tormi kätte, võib kergesti
puruneda. •
Rohkesti on

lained kannud randa meremeeste laipu.
Need on merelahingutes ja lennukipommldega
hukutatud sõjalaevade uppunud meeskonnaliikmed.
Peagu, iga päev traalitakse neid merest, ja kuigi
viimastel päevadel ei ole enam laipu leitud eriti
palju, ilmub neid kordkorralt ikka ja jälle uuesti

nähtavale.

Laevade liiklemine siinpool Daani väinasid on
väga väike. Kui enne sõda peagu igal miilil võis
kohata mõnda aurikut, siis nüüd ei olnud näha
ühtki. Samuti puuduvad' täiesti patrulleerivad
vahilaevad. Meri on nagu surnud.

Naisorganisatsioonid hakkavad korraldama turistikodusid ja pansione
Pühapäeval kell 11 toimus kodumajandusinsti

Uueks E. Naisliidu ettevõtteks on turis
tidekodude
pansionide korraldamine,
mille avas esinaine pr. Marie Reis i k. PUstitõus- , kuna lahkunudjasakslastega
pansione likvi
misepa mälestati surma läbi lahkunud kauaaegset deerus. Selleks on E. Naisliithulk
astunud kontakti
edasi rahuldama oma uudishimu.
juhatuse liiget pr. dr. Emroa Lasbergi. Koosoleku ! turismi keskkorraldusega. * Esimesena
hakkab sel
„Priisimeeskond laeval seletas, ct vahilaevade juhatusse valiti J. Päts, A. Kuperjanov, H. Kaber,
tegutsema Narva Naisseltsi korraldusel Perjatsi
juure pole enam mingit mõtet sõita, kuna nemad . sekretariaat! Reet Valdvere, E. Kask ja M. Huik. alal
Vaivara turistidekodu.
E. Naisliidu tegevuse aruandest, mille esitas pr.
Just sealt on tulnud ja laev nii-kui-nii on juba teel
kodumajanduslikust tegevusest andis
kontrollsadamasse. Lennukijuht muidugi ei olnud J. Päts, selgus, et liidu üritused olid suunatud pea aruE.pr.Naisliidu
J. Steinmann, kusjuures kodumajanduslikul,
sellest teadlik ja nähes, ct me tema käsu järele miselt piirimaade ja töülisringkondade organiseeri kondukasvatuslikul
jn tervishoidlikel aladel on töö
ei toimi, vaid jatkame sõitu endise kursiga, hakkas misele. Selle tagajärjel tõusis
tatud ka väljnspoolt liidu liikmeskonda. Möödunud
meid
liidu liikmete arv 86-lt 90 organisatsioo- ' aastal on korraldatud 204 loengut 10.302 osavõtjaga,
ja kursusi 171 3843 osavõtjaga, tlksiknõuannet
kuulipildujast tulistama.
niie, ligikaudu 10.000 üksikliikmega. j liidu
nõuandjate kaudu on kasutatud 260 korral
Õnneks kuulid ei tabanud ja lõppeks sai vist len Tähtsamaks möödunud aasta tööalaks oli hoogtöö 694 tundi. Mitmel pool on erilist rõhku pandud
nukijuht olukorrast aru ning eemaldus.
aasta „imik ja väikelaps" läbiviimine. Oma liikmes koduabilistcle kodundus- ja täienduskursuste korral
Teiskordsel kaaperdamisel sellist vahejuhtumit organisatsioonide, nagu Tall. KNNü, juure asutati damisele. 1. okt. alates töötab E. Naisliidu juures
ei olnud. KUU venis aga pikale meie vangipõlv ja õppetöökoda töötuile naistele. E. Naisliit on esita aiandusnõuandja, kelle abi on kasutatud tihti.
kui inimene kuski on sunnitult, siis pole tal kunagi nud märgukirja sotsiaalministeeriumile lastehaigla
Tagasi valiti E. Naisliidu juhatusse: E. Kask,
hea. Raske oli harjuda ka võõra toiduga, kuna asutamiseks ja kohtuministeeriumile naisvanglatesse R. Valdvere, F Susi, S. Veiler, H. Tamm, dr. Vald
rasvaineid saime võrdlemisi vähe. Söök koosnes naispersonaali ametisse seadmiseks.
ro Tallinnast ja väljaspool! O. Perens Kuressaarest,

V
r

tuudi ruumes Eesti Naisliidu korraline peakoosolek,

mistamisele ja läbiviimisele ta pidi pühendama palju

Keisrinna favoriit

energiat. Peale selle, vaatamata tõsiasjale, et kii
resti vananev krahv Panin nimeliselt ikka veel kor
raldas välissuhteid, oli riigi välispoliitika juhtimine
tegelikult väga suurel määral siirdunud Potjomkin!

kätesse. Ja muidugi, oli ka veel keisrikoda oma lak
Potiomkin, tema elu ja aeg
27

Inglise daami muljeid
' Olgu tähendatud, et enamllse revolutsiooni aas
tal, 1817, Hersonll oli üle 100.000 elaniku, Sevasto
polil 75.000 ümber, Jekaterinoslavil 300.000 ja Niko

lajevil 200,000. Need linnad, kus tänapäevani on
säilinud mõned Potjomkini poolt püstitatud ehitu
sed, kasvasid kiiresti ja olid varsti enam kui õigus
tanud nii oma strateegilise kui ka oma majandus
liku ja kultuurilise otstarve. Kuid isegi Potjomkini
eluaja] või aastail otseselt pärast tema surma need

linnad nagu ka üldse lõunaprovintsid olid saavu

sellele on, et siin läinud aastal lasti vette laev
üheksakümne kahuriga...

Eelpoolnimetatud avalikud hooned kauni kiri
kuga ja hulga eramajadega on ehitatud peenest
valgest lubjakivist, mis murrust välja tuues on peh
me, kuid hiljem kõveneb õhu mõjul, selline on meil
Peterburis Uks maja GatSina palee läheduses. Kõik

teised majad on puust, kuna materjal olevat, nagu
kõneldakse, toodud kohale Valge-Venest Dnjepri
jõge pidi... Veetsin talve ühes neist värskelt ehi
tatud majadest, ilma et oleksin tunnud vähimatki
niiskust... Elanike arv linnas, merimehed ja sõdu

tanud arenguastme, mis oli iseendast monumendiks
tema kaugcnägelikkusele ja loovale geeniusele. Oota
matu tõendus tema tööle sellest küljest leidub veet

rid juure arvatud, võib olla 10.000 inimese ümber."

levas raamatus, mis kirjutatud mrs Maria Guthrie,
Potjomkini kaasaegse ja ilmsesti eelarvamusteta

dega, kirikute, koolide ja ülikoolidega, mõjukate

Oma soovi juures, muuta lõunaprovintsid õits
vaks maaks aedadega, viljapuu-istandustega, parki
suurte linnadega ja moodsate tööstuskeskustega, kau

inglise daami poolt, kes juhtus külastama Venemaad

nite küladega ja maaliliste farmidega tihedalt

sajandi lõpul, See mrs Guthrie reisis läbi piirkonna,
mis võlgnes kõike Potjomkiniie, ja inglanna nägi
oma silmadega suure ehitustöö tulemusi, mis Pot
jomkin oli teostanud imetlusväärselt lühikese aja
jooksul ja raskuste peale vaatamata. Nii kirjutades
Nikolajevi linnast, mida ta nägi ainult viis aastat

asustatud, kuid siiski küllalt ruumikad igaühele

pärast selle asutamist, mrs Guthrie ütleb: „Tänavad
on tähelepanuväärselt pikad, tiad ja sirged, kaheksa
neist lõikavad õiges nurgas ja võivad sisaldada 600

valitsevast huvist ekstravagantsuse suunas, jääb siis
ki hämmastavaks ja näitab, et ka kõige ebareaalse
mad unistused võivad ajajooksul tõeks saada.

maja ümber, peale selle on 200 suvemaja ja muld
onni eeslinnades, kus asuvad meremehed, sõdurid
jne. Linnas on mõnedki kaunid hooned, nagu ad
miraliteet, pikk rida kauplusi, töökodasid jne., mis
kuuluvad kõik sinna juure, asetsedes piki Inguli kal
last, vesi- ja kuivdoklga, lühidalt kõigi vajalike hoo
netega, et ehitada ja varustada sõjalaevu esmajärgu
listest suurtest kuni väikeste paatideni: tõenduseks

Potjomkinil võis puududa proportsioonjtunne. Ta
võis ka ilmutada nõudlikkust, mis ei olnud õigusta
tud praktiliste võimalustega, nagu need talle sel alal

pidid olema teada. Kuid tulemus, ka vigu ja eksi
arvestusi möönates, mis osalt olid tingitud tol ajal

Uks kõvemini töötavaid mehi...
Potjomkini suur töö lõunaprovintsides näib veel
gi tähelepanuväärsem, kui teame, et see oli ainult
osa tema tegevusest ja et ühtaegu sellega tal tuli
töötada hulga teiste sama tähtsate probleemide la

hendamisel. .Lisaks sõjaväe reformidele oli teisigi
elulisi muudatusi mitmetel aladel, milliste etteval-

(cum laude).

Magister philosophiae kraadi diplom otsustati
anda juuditeaduse alal Kalmann Hirschman
nile, kes on esitanud magistritöö: „Das grosse
Synedrion". ,
Vabastati ametist omal palvel Valdar Parve\
looma-sisehaiguste noorema-assistendi kohalt.

Spordiarste on vaja
Kaks doktori väitekirja kaitsmist
Tartus
-Tartu ülikoolis oli laupäeval kaks
doktori promotsiooni. Kell IAIQ hommikul kait
ses oma doktori väitekirja dr. mcd. astme saami
seks ülikooli naistekliiniku noorem assistent Ernst
Säga, kelle väitekirja teemaks oli „Vcremuutu
sest vähktöbiseil raadiumfravi puhul". Muu hulgas
püstitas autor oma toos juhtlause: „Vähktõbiste
registreerimine Eestis tuleb teha sunduslikuks ja
raadiumiravi vühktõbiseile tuleb korraldada tasuta,

10.000 üksikliiget E. Naisliidul

kus

sees olevat olnud käsk.
Keskmise osa moodustas kiluämbrisuurune plekist

üle terve pilv Saksa lennukeid, tekitades otse põrgu
lärmi.

Matemaatik a-loodusteaduskonnas:
prof. A. Humal 16. ja 31, prof. H. Jaakson 15. ja
23., prof. H. Kaho taimeauatoomia 27. ja taime
füsioloogia 28., prof. K. Kirde 18. ja 25., prof.
T. Lippmaa üldbotaanika 9.. botaanika süstemaa
tika 7., geobotaanika 10., prof. A. Paris 7., prof.
H. Perlitz 17. ja 27., prof. J. Piiper 14. ja 30.,
dots. J. Aul 16.. prof. T. Rootsmäe 16. ja 30.,
prof. G. Rägo 18. ja 25., prof. J. Sarv 10. ja 17.,
prof. A. Tammekann 3., prof. L. Tiganik 9. ja 22.,
prof. J. Vilip 11., 17. ja 27., prof. Ä. õpik 8. mail.
Põllumajandusteaduskonnas: prof. H.
Kaho 28., prof. K. Kirde 18. ja 25., prof. T. Lipp
maa 7., prof. A. Paris 7. ja 21., dots. J. Aul 16.,
prof. L. Tiganik 9. ja 22., prof. J. Vilip 10. ja 29.,
prof. Ä. öipk 8.; arstiteaduskonna üli
õpilasile: prof. T. Lippmaa süstemaatiline bo
taanika 14., üldbotaanika 8. ja 9., prof. Ä. Paris
7. ja 21., dots. J. Aul 16., prof. L. Tiganik 9. ja
22., prof. J. Vilip 9.. 16., 27. ja 30., prof. A.
õpik 8. mail; loomaarstiteaduskonnas:
prof. T. Lippmaa 7., prof. A. Paris 7., dots. J.
Au! 16., prof. L. Tiganik 9. ja 22., prof. J. Vilip
10. ja 29. ning majandusteaduskonnas:
prof. A. Humal 10., 11., 15., 20., 24. ja 25., prof.
J. Vilip 10. ja 29. mail.
Ülikooli lõpetasid: põllumajandusteaduskonna
metsaosakonnas Albert Mil k, usuteaduskonnas
Rudolf Troost ning filosoofia-teaduskonnas
Johannes Libo (cum laude) ja Eerik Parlo

kamatute intriigidega, olid Potjomkin! rohked ja sa

geli keerukad armulood, mis nüüd ammugi enam
ci piirdunud viie kauni õetütrega, lõpuks oli komplit
seeritud ja raske küsimus ta isiklikest suhetest keis
rinnaga.

Kõige sellega kätes Potjomkin pidi olema üks
kõvemini töötavaid mehi, mitte ainult Venes, vaid
isegi kogu Euroopas, ja on raske leida mingit õigus
tust tema arvustajate ja mahategijate väitele nagu

olnuks ta laisk ja hooletu. Tema seisukohta keisri
kojas ja ta mitmekülgset tegevust neil aastail kir
jeldavad eriti hästi kaks väga tähelepanelikku vaat

lejat. Aastast 1775 kuni 1780 oli rüütel de Corbe
ron Prantsuse asjadeajajaks Peterburis, ja pidas päe

vikut kirjade kujul hulgale fiktiivseile adressaa
tidele milles ta annab väga huvitava pildi elust
Venemaal. Se] andekal ja energilisel Prantsuse dip
lomaadil tuli muidugi sageli teha tegemist Potjomki

nign. kellest päevikus on õige palju juttu. Kuid
veelgi suuremat tähtsust omistab Potjomkinile oma

kirjades ja ettekannees Corberoni hiilgav võistleja
James Harris pärastine Malmesbury krahv kes
oli Briti saadikuks Peterburis 1778. kuni 1783. a.
Harrise läbirääkimised Potjomkiniga moodustavad

ühe huvitavama peatüki Inglise-Vene suhetes ja
olid täis võimalusi, millised võinuksid muuta kogu
moodsa ajaloo käigu, kui selle suure Briti diplo
maadi püüetel olnuks edu, mida tema ja ta valitsus
nii palavalt soovisid.

Diplomaatlik mäng
Siin tuleb pidada meeles, et Venemaa rahvus

vaheline positsioon, vaatamata ta paljudele sõdadele

ja sisemistele raskustele, oli kõvenemas sajandi al

gusest peale peagu katkestamatult, ja nüüd Kata
riina ajal Venemaa oli tõusnud seisukohale, mida

isegi kõige skeptilisem ja tsüünilisem välisriikide va
litsejaist, nimelt Friedrich Suur, ei saanud jätta tun-

austamata. Pika aja kestel oli ta avaldanud suurt
mõju Venemaa välispoliitikale ja et seda säilitada,

oli ta valmis Katariinat kõigiti meelitama; kuid tema
kahepaikne mäng Katariina valitsuse esimese kahe
teistkümne aasta kestes ja eriti Türgi sõja ajal, olid
kaotanud Katariina huvi selle reetliku Saksa liitlase

vastu, keda ta nüüd põlgas ja vihkas. Katariina
poolehoid oli lõplikult kaldunud Preisi hoovilt Aust
ria hoovile, ja ta oli väga pahane, et ta 1777. a.

olude tõttu oli sunnitud mitte ainult uuendama oma
liitu vihatud „Fredericusega", vaid pidi heitma kogu

oma diplomaatia raskuse tema poolele Preisi kon
fliktis Austriaga Baieri pärast. Tänu Katariina va
hendusele tüli lahendati lõplikult 1779. a. TeSeni
rahukongressil, ja see oli ka viimane teene, mille
Katariina preislastelc osutas. Pärast seda ta läks
täielikult üle Austria poolele, arendades suurt isik

kusjuures ravi tulemuste kontrollimine tuleks kor
raldada seadusandlisel teel. Spordiarsti ameti sis
seseadmine on vajaline sportlaste ja spordi huvi
des."
Pärast edukat väitekirja kaitsmist tunnistas
dekaan promovendi vastavate pidulikkustega dr.
mcd. kraadi vääriliseks.
Kell 12 päeval kaitses oma väitekirja filosoo
fia teaduskonna avalikul koosolekul Narva lin
naarhivaar ja muuseumi juht. mag. Arnold
Soom dr. pliil, astme saamiseks. Väitekirja tee
maks oli „Venc transiitkaubanduse probleem ja
Eesti linnad 1G3G—1656." Pärast edukat kaitsmist
filosoofia teaduskonna dekaan prof. H. Moora
tegi teatavaks, et dr. diploomi väljaandmine tuleb
otsustamisele filosoofia teaduskonna-kogu järg
misel koosolekul.

A. Randmaa Võsult, A. Rumvolt Türilt, Ida Kütti
Pctserist. Olga Pommer Mustveest ja A. Anton
Antslast.
Koosolekul otsustati astuda sihtasutuse Koduse-

Kasvatuse Instituudi liikmeks ja maksta sinna alus
varana sisse kr. 600.—. Tõsteti üles emade- ja

lastekaitse seaduse maksmapaneku küsimus ja peeti
tarviliseks vastava palvega pöörduda valitsuse poole.

jaile Peterburis. Prantsusmaa oli nii kindel oma
mõjus Venemaale, et ta ci kaaiutlenudki, kas liit on
soovitav või vajaline. Mida ta vajas, olid ühelt
poolt kaubandussuhted ja teiseltpooit Preisi mõju
õõnestamine. Selle eesmärgi saavutamiseks ta dip
lomaadid pidid „võitma favoriidi Potjomkini poole
hoiu", töötama vastu krahv Panini notoorsele Preisi

liidu eelistamisele ja aitama Austriat vahendada
Peterburis Friedrich Suure mõju; nad pidid ühtlasi
venelastele selgeks tegema, kui kahjulikud on Ing
lismaale antud kaubanduslikud soodustused.

James Harrise saadud juhtnöörid olid hoopis eri

neva iseloomuga. Katariina valitsuse algaastail Briti

saadik lord Cathcart oli teinud palju kasulikku tööd

tihedama poliitilise ja kaubandusliku lühenemise suu

oli tihedaim koostöö ja lõpuks liit. Kuid vaheajal

nas nende kahe maa vahel ja küsimus võimalikust
liidust hakkas omandama tõsist tähelepanu mõle
mal poolel. Kuid mitmesugustel põhjustel see tuli

avalikus või salajases sõjaseisukorras. Nende võit

re, kuid kogemusilt rikka James Harrise, Inglismaa
lootis, et ta rohke vaev ses suunas viimaks võib
hakata vilja kandma.

likku sõprust keiser Josef Teisega, mille tulemuseks

Prantsusmaa, Suur-Britannia, Rootsi ja teised riigid
võistlesid kõik keisrinna armulise tähelepanu pärast,
ja paljud välisdiplomaadid Peterburis olid üksteisega

luses Venemaa poolehoiu ja toetuse pärast ei olnud

ükski meetod liig halb, šantaaž, korruptsioon ja
spionaaž olid harilikeks relvadeks. Diplomaadid
pöördusid ühe hoovirühmituse juurest teise juure,

püüdes ära kasutada Orlovide, Tšernõševite ja teiste
mõjuvõimu oma huvide toetamiseks, ja samast vaa
tekohast, nagu juba nägime, hindasid nad ka muuda
tusi Katariina alkoovis. Kuld kaks tähtsaimat meest
ka nende diplomaatide vaatekohalt olid kahtlemata

Panin ja Potjomkin.
Järelepärimine, mille Inglismaa sir Robert Gun
ningi kaiidu esitas Venemaa vahelesegamise kohta

..Tema Majesteedi eksiteele juhitud alamate asjus
Ameerikas" iseendast tekitab huvitava küsimuse,
mis võinuks juhtuda, kui Katariina selle ettepane
kuga oleks nõustunud. Kuid sündmused, mis järg

nesid sellele tähelepanuväärsele diplomaatlikule fn
termezzole, olid veelgi hämmastavamad nii oma ise
loomu kui ka kaugeleulatuvate tagajärgede tõttu. Sest

hind, mida Inglismaa oli valmis maksma Katariina

poolt saadava toetuse eest, sisaldas muuseas tähtsa
Briti territooriumi eraldamise Venemaa kasuks. Näib
et vihases rahvusvahelises võitluses, mis oli käimas
Venemaa sõpruse pärast, Inglismaa oli otsustanud

teisi võistlejaid välja lüüa ükskõik milliste o!"
hinnaga.

Prantsusmaa soovid
On huvitav võrrelda juhtnööre, mis olid muud
ühel ja samal ajal Prantsuse kui ka Briti esinda-

edasi lükata. Nüüd, määrates saadikuks aastaiit noo

Saadik James Harris
Sündinud 1746. aastal lugupeetud Greeka õpet

lase pojana, omandanud hariduse Winchesteris, Ox

fordis ja Leydenls, Harris oli juba teeninud oma
iJamaad Madridis Briti asjadeajajana ja 1772. a.
kuni 1776. a. saadikuna Berliinis, kui ta 32-aasta

sena nimetati tüisvoliliscks saadikuks Peterburi hoovi
juure väga laialdase võimupiiriga ja pika volikirjaga.

Niipea kui ta oli jõudnud Vene pealinna, sai ta lord
Suffolkilt pika kirja, milles Briti välisminister andis
ülevaate kogu rahvusvahelisest olukorrast, eriti sil
mas pidades Suur-Britannia ja Venemaa seisukohti.

Kirjas üteldi, et „nüüd on saabunud aeg taas üles
võtta Ideed nende kahe riigi liidust". Lõpuks lord
Suffolk kirjutas: „Kõigi küsimuste kohta, mida Teile
siin üksikasjaliselt esitasin, pean Tema Majesteedi
käsul teatama, et võite kasutada meetodeid, mis
Teie kogemused töös ja St. Peterburis Teile osaks
saanud vastuvõtt Teid panevad eelistama, et võik
site tundma õppida selle hoovi vaateid praegusele
Euroopa olukorrale ja avastada, kuivõrd on Vene
maa keisrinnal ja tema ministritel tegelikku huvi
ofensiivse ja defensiivse liidu moodustamiseks Suur-

Britannioga. Kui Venemaa nüüd on kurt Hidupak
kumistele, meie riigi praeguse hoiaku ja mõlema
maa erilise olukorra juures, siis ma ei näe ette sood
samat võimalust, millal meie vahel võidaks moodus
tada liitu."

Esmaspäeval, 6. mail 1940
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LIITLASED TEATAVAD
Operatsioonid Norras jätkuvad
Norra peakorter on nüüd Põhja-Norras. Ümberpaigutamise operatsioonid, kus pannakse mängu kõik
liitlaste jõud, jätkuvat vahejuhtumiteta
Norra ja Saksa ülemjuhatuste vahel pole sõlmitud vaherahu
London, 5, 5. (ETA) (Reuter) Sõja
ministeerium teatab: Narvikist ei ole tea
tada midagi tähtsat. Operatsioonid jätku
vad. Vaenlase õhutegevus Narviki piirkon
nas on olnud vähene.
Stokh o 1 m. 5.5. (ETA) (Reuter) Nor
ra telegraafiagentuur teatab, et Norra pea
korter on nüüd Põhja-Norras et Norra
mobilisatsioon iääb kehtima.
Pariis, 5. 5. (ETA) (Havas) Seisukord Norras:

NORRA VÄLIS- JA SÕJAMINISTER
LONDONIS
Arutatakse küsimust, kuidas Norra võiks paremini abi saada.
Välisminister Koht sõidab ka Pariisi

Täna hommikul seletati Prantsuse hästiinformeeritud
sõjaväclisist ringkonnist, et ümbergrupeerumise ope
ratsioonid, kusjuures pannakse mängu; kõik liitlaste

jõud, jätkuvad Norras vahejuhtumiteta. Rõhuta
takse, et

Norra ja Saksa ülemjuhatuste vahel pole
sõlmitud mingit vaherahu.
Kui Kesk-Norras mõned Norra üksused olid sunni
tud relvi maha panema, siis on olnud tegemist iso
leeritud rühmadega, kellel oli kadunud igasugune
vastupanuvõimalus. Narviki piirkonnas areneb sei
sukord soodsalt, vaatamata maastikulistele raskus
tele ja atmosfäärilistele tingimustele. Teatatakse,

parimini saada abi. Siit ma lähen Pariisi, kuid
sealt ma sõidan jälle koju võitlema. Kirjeldades
sündmusi enne Saksa aktsiooni, Koht ütles: Mõle
mad sõdivad pooled on korduvalt süüdistanud Nor
rat liiga valjus erapooletuses. See on parimaks
tõenduseks, et meie erapooletus oli tõesti erapoo

5. (ETA) (Reuter) Norra
välisminister Koht ja kaitseminister Ljung
berg saabusid Norrast ühte Shoti sadamasse
kuuldavasti Briti sõjalaeva pardal. Nende
sõit hoiti saladuses ja sellest teatati alles
pärast ministrite saabumist Londoni. Briti
saadik Dormer oli Norra valitsust saatnud
sellest ajast saadik, kui see lahkus Oslost.
Londoni vaksalis oli neid valitsuse nimel
vastu võtmas sir John Monck.
Välisminister Koht esines täna õhtul Londonis

Norras oli kavatsetud ette. Lääneriigid on Norra
vabastamise teinud oma auasjaks ja nad viivad
selle läbi, lõpetas Norra välisminister.
London, 5. 5. (ETA) (Reuter) Norra välismi SÕda Norras lumine maastik, suits silmapiiril ja Saksa sõdurid tavaline pilt võitlusist, mis
i nüüd arenevad Norras.
nister Koht ja kaitseminister Ljungberg pidasid
täna Norra saadikuga nõupidamisi saatkonnas, mis
kestsid mitu tundi. Kuuldavasti Norra ministrid

päevaks arutama küsimust, kuidas Norra võiks

malikult ka teisi Briti ministreid.

letu. Koht avaldas arvamist, et Saksamaa aktsioon

raadiokõnega. Ta ütles, et ta jääb Londoni mõneks

külastavad homme välisminister lord Halifaxi ja või

et eile ilmus üks Lõuna-Norra baasidest tulnud Sak

sa pommilennuk esmakordselt Narviki piirkonda ja
pommitas väikest asulat Narvikist põhja pool.

dustavad kaks rühma, asetsevad Narviki ümbruses,

toetudes rannikule. Nende positsioonid olid ' upäe
val tõsiste pommitamiste objektiks liitlaste maapa

Esimene üksus, umbes 1.000 meest, on paigutatud

piki Rootsi viivat raudteed, kusjuures nende käes

tareide ja laevastiku suurte kahurite poolt.

10,6 miljardit marka

Tartu-Tallinn males 32,5:27,5

kahjutasu

Tartus on rida iillatusmehi. Tallinlased esinesid nõrgalt

Soome evakueerituile. Suuri
kohustusi langenute pere
kondade ja invaliidide toetamise
näol

Tallinna ja Tartu vahel
peeti eile päeval Tartus, Va
nemuise kontsertsaalis male
mats 60 laual. Võistlus lõppes
üllatuslikult Tartu võiduga,
punktide vahekorraga 32,5:27,5

Tartu eduks.

Helsingi, 5. 5. (ETA) (DNB) ,;Uusu
Suomi" kirjutab: Riigi rahanduse raske
olukorra puhul tuleb küsida, kas maa suu
dab taluda sõja hiigelsuuri väljaminekuid
ja ülesehitustöö kulusid ilma Soome mar
ga devalveerimiseta. Lehe teatel hindab
komitee, kelle ülesandeks on välja arvesta
da evakueeritute kahjusid, viimastele rii
gi poolt makstavat kahjutasusummat 10,6
miljardile margale. Lisaks on riigile lange
nud suuri kohustusi sõjas langenute pere
kondade ja invaliidide toetamise näol. Väl
jaminekuid riigi eelarves tulevat seepärast
tõenäoliselt tuleval aastal kahekordistada.

Tallinna meeskond sõitis

välja täis endaväärtuse tunnet

ja vaid mõned üksikud hoiata
vad hääled leidsid, et asi võib
I Vjninna ka viltu. Pettumus oli
' suur, kui varsti pä
rast esimest paarkümmend
partiid Tartu asus juhtimisele
ja xäilitas selle kuni lõpuni.
Tartu võit näitas, et Tallinnal
tuleb end tõsiselt kokku võtta,

et järgneval juhul väärikalt
revanžeerida.

Tallinna võistlejad olid ri
vistatud tugevusjärjekorras,
Tartu maletajad seevastu ri
vistuti tugevusjärjekorras ai
nult kuni 16. lauani ja üle
jäänud 45 meest mängisid koh

tadel, mille neile loos ette
määras. Nii tuli, et Tallinna,
üsna viimsel mehel oli vastaseks tugev malekahur ja
kõrgel laual seisval mehel võrdlemisi vähevilunud

Moskva-Jugoslaavia

Malctajatevägi võistlushoos.

vastane.

Matsi algus oli Tallinnale lootust andev, nii nagu
see teisiti ollagi ei võinud. Jälgides punktide seisu
oli: 4,5:2,5 Tallinna kasuks, edasi 10,5:9,5 Tallinna
heaks ja siis varsti asus Tartu juhtima 11,5:10,5.
Edasised punktideseisud olid (kogu aeg ikka Tartu
eduks): 10,5:12,5, 11:14, 14:17, 16,5:20,5, 17:22

Tartul juba 5-punktiline edu 18:26 (Tartul 8
punkti edu; polnud juba enam kahtlust, et Tartu
võidab matsi).
Pärast seda, 'kui Tartu oli juba saavutanud
8-punktilise ülekaalu ja näis juba karta olevat
Tartu masendavat võitu, hakkasid Tallinna maletajad

näitama energiat: tallinlased võitsid järjekorras 4
partiid ja viisid seisu 22:27 peale. Ent oli juba
hilja päästa kaotust.
Tartu esimesel laual võistlev mag. F. Kibber
mann viigiga meister Friedemanni vastu viis Tartu
punktide kogusumma 30 punktile, millega oli Tar
tule kindlustatud vähemalt matsi viik. Pärast seda
kui meistri kand. Rud. Pruun oli hüljanud oma
vastase Jõe viigipakkumised ja lõpuks isegi kaotas,
oli selge Tartu võit, sest Tartul oli juba 31 punkti

60 võimalikust. Lõppseis jäi 32,5 punkti 27,5 punkti
vastu Tartu eduks.

»
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läbirääkimised

demann võitis-kaotas Gobovitšilc. Ojarl võitis Klel
ni, Päsoke viigistas 12-aastase kooliõpilase Rand
viiriga, Il tuste viigistas Lepikuga, Elango võitis
Pravdini, Ploom viigistas Rügaga, Kässer võitis

viivad diplomaatlike suhete
jaluleseadmiseks
Moskva, 5. 5. (ETA) (DNB) Nagu informee
ritud poolt kuuldub, on Jugoslaavia majandusdele
gatsiooni läbirääkimised N. Liidu väliskomissariaa
di juhtidega täies hoos. Läbirääkimiste aineks on

Orava jne.

Esimesed 8 lauda Tallinna poolel ei seisnud üles

ande kõrgusel, sest olles ametlikult vähemalt klass

kõrgemal vastasest, oleks pidanud igal korral võit
ma Tallinna mees. Selle asemel, et Tallinna elijt
klass mängis 3:5 enda kahjuks, oleks tulemus või
nud väga hästi olla 6:2 eliitklassi kasuks mille
ga olekski olnud käes Tallinna võit 30,5:29,5. Pea
teene Tallinna kaotuses on siiski Tallinna sahal:

N.-Liidu-Jugoslaavia kaubandus- ja' majandusleping,

kliiringlcpe ja lepe N. Liidu kaubandusesinduse tu

levase seisukoha kohta Jugoslaavias. N. Liidu poolt
võtab läbirääkimisist osa ka väliskaubanduse rahva

17 viimast meest saavutasid, ainult 3,5 punkti!

komissar Mikojan. Arvatakse, et nimetatud le
pingute sõlmimist ei tule kaua oodata. Samal ajal
näib, et mõlemad pooled tunnustavad võimalust
pidada majandusläbirääkimisi eeltaktiks poliitili
siks läbirääkimisiks, mis võivad viia korrapäraste
diplomaatlike suhete jaluleseadmiseni Moskva ja

Igal juhul malehuvi ei kannata Tallinna kaotuse
läbi, asi muutub sportlikult huvitavamaks, kui ei
ole ette juba selge, kes võidab.

Prof. H. Kruus
Eesti Kirjanduse Seltsi uueks esimeheks
Eesti Kirjanduse Seltsi laupäevasel juhatuse
koosolekul jagas seltsi uus juhatus oma ametid.
Seltsi uueks esimeheks valiti prof. H. Kruus,
kuna senine esimees kirjanik F. Tuglas keeldus

Belgradi vahel.

Helsingi sadam avatakse
Helsingi, 5. 5. (ETA) (DNB) Helsingi sadam
avaneb laevasõidule arvatavasti selle nädala kesk
paiga. Sellel on praegu eriline tähtsus, sest Turu

tervislikel põhjusil ja ewna töö huvides esimees ole

sadam ei suuda vastu võtta kõiki laevu.

mast.

Esimestel laudadel olid tulemused: (esimesena
on mainitud Tallinna maletaja): m. Friedemannvii
gistas Kibbermanniga, m. Türn viigistas Uulbergl
ga, m. kand. Rud. Pruun tahtest tingimata võita,
kaotas Jõele, m. kand. Rich. Pruun viigistas V.

Leedust saabus põllutöölisi

on sillad ja paljud tunnelid. 2.000 meest, kes moo

Saksa väed koosnevat viimaste teadete jä
rele umbes 3.000 mehest.

600 inimest, kelle hulgas 26 last. Naisi vähe. Enamuses Poola
põgenikud. Järgmine ešelon saabub enne pühi
Valga, 5. 5. Täna hommikul kella paigu
Riietatud olid saabujad kõik silmapaistvalt hästi.
saabus raudteel Valka esimene ešelon Leedu põllu
Seejuures
rohkesti sõjaväerõivaid sineleid ja
töölistega. Valdavas enamuses olid saabunud valla
kuubi. Nagu kuuldub, on saabujaist mitmed endi
lised, perekondi on teiste hulgas ainult kümmekond ja
sed taluomanikud ja perepojad. Ka on nende seas
lapsi 26. Kokku tuli 602 leedulast. Seekordsete haritlasi.
saabujate hulgas oli naistöölisi vähe, kusjuures
Leedu põllutöölisi saadeti osalt juba täna oma
mbestööliste protsent ulatub 70%-le.
töökohtadesse . Võru-, Pärnu- ja Viljandimaale.
Välispõllutüöliste pere on koosseisult õige kirju.
Teine ešelonrong Leedust tulevate põllutööliste
Rahvuselt on enamuses poolakad, kes möödunud sügi
ga
jõuab Valka kuuldavasti veel enne suvistepühi.
sest sõja eest kõgenesid Leetu. Seetõttu nende viima
Siis saabub umbes 600 töölist, kes on määratud ja
seks asukohaks oli Vilniuse maakond, kust nad ka gamisele esijoones Valga konventide vahel.
värvati. Enamuses kodakondsusetud, kuna nad mit
Kogusummas tuuakse Leedust Eestisse tänavu
mesugused põhjusil pole veel saanud Leedu koda 2000 põllutöölist, kes tahetakse kohale tuua kõik
kondsust.
selle kuu jooksul.

Turbatoodang mitmekordistamisele
Labidaturba tootmisest ja säilitamisest
Ins. L. Kangro esines kõnega labidaturba
Puudulikkude juurepääsuteede tõttu ei ole pal
tootmisest ja säilitamisest, milles kõneleja ütles judel ühingutel veel võimalik turvast rabast muul
muuseas:
ajal kätte saada kui ainult talvel, millal raba on
Tänavu on ette näha, et labidaturba toodangut kinni külmanud, ja sellest tingituna saabki turvas
mitmekordistatakse teiste puuduvate kütteainete kokku pandud rabas, kust ta alles talvel ära vee
tagavarade asendamiseks.

Labidaturba tootmist tuleb alata raba kuive
mast kohast, kas magistraalkraavi või siis karjeeri
kraavi juurest.

Karjeerist väljavisatud turbapätsid kantakse
kas kätel, puust kanderaamil või käruga kuivatus
väljale, kuhu pätsid harilikult asetatakse kuivama
5 või enam pätsiliste tuulerõukudena. Mõne aja
kuivamise järele laotakse pätsid 25- ja veel hiljem
50-pätsilistesse tuulerõukudesse.

Labidaturba tootmisel tuleb peamiselt selle eest

hoolitseda, et turvas saaks võimalikult kuiv.
Meie klimaatilistes tingimustes on võimalik va
bas õhus turvast kuivatada ainult lühikest aega
soojematel kuudel (mai, juuni ja juuli) ning seepä
rast peaksid labidaturba tootjad, peamiselt turba
ühingud, turba tootmist korraldama nii, et soovitud

turba kvantum oleks tingimata juba jaanipäevaks

välja lõigatud.

Et labidaturvas omab suure niiskuse sisse ime
misvõime, siis võib sageli tähele panna, et sooja
del kuudel hästi kuivatatud turvas ebaõige hoid
mise tagajärjel on endasse uuesti ülemäära niiskust
kogunud. Sellest tingituna nõuab kuiva labidaturba

hoidmine suurt hoolt, mida hoitagu rabas turbalõi
kuse koha juure ehitatud küünides või aunades.

takse.

Kasutusele tulev turvas on seda väärtuslikum,
mida kuivem ta on. Kuidas oleks otstarbekohasem
turvast hoida nii, et selle kuivatamisel saadud mi
nimaalne lõppniiskus jääks kuni .turba.„kasutusele
võtmiseni enam-vähem püsivaks, selleks mõningad
näpunäited.

Kuiva turvast ei tohi mingil tingimusel jätta
isoleerimatuna raba pinnale lahtiselt hunnikutesse
seisma, sest vastasel korral muutuks kuiv turvas
peagi sademete ja raba-pinnast pätsidesse vee imbu

mise tagajärjel liigselt märjaks ning kuivatamise
vaev oleks täiesti asjata olnud.
Otstarbekohane on turvast alal hoida küünides.
Enne, kui kuiva turvast küüni laduda, tuleb tingi
mata küüni põhi katta 10—15 sm paksuse ühtlase
hao-kihiga. See kiht isoleerib alumised turbapätsid
rabapinnast, mille tõttu pole karta, et rabapinnast
imbuks niiskust alumistesse turbapätsidcsse.

Küüni laotud turba kuivamisprotsess toimub
tuule mõjul ka küünis olles edasi, sest tuul, tungi
des luukide kaudu küüni sisemusse, eemaldab sealt

pätsi ümbritseva niiske õhu. Kui aga tuule ligipääs
on takistatud, laudadega löödud seinte puhul, siis
seda järelkuivamisprotsessi ei teostu ja turvas
muutub kinnises ruumis õhuniiskuse sisseimemise
tõttu märjaks.

Turba küüni ladumisel on soovitav kuivemad
turbapätsid asetada küüni keskele ja samuti ka
põhjale ligemale ning märjemad pätsid välissein
tele ja ülemistele kihtidele, sest seal on järelkuiva
mine intensiivsem kui alumistes ja keskmistes kih

Viimaseid telegramme täna hommikul

Vooremaaga, Sappberg viigistas Kergega, Raja vee

viigistas Šiloviga, Rosenfeld viigistas Staubiga,
Laasi viigistas Rootsiga, Kärdi võitis Lõhki, Roo
tare võitis Vene, Veldemaa võitis Oldekopi, A. Frie-

tides.

Uoyd George

LIITLASED EI NÄINUD

Kui ei ole kas majanduslikul või mõnel muul
põhjusel võimalik küüni ehitada, siis võib turvast
hoida ka edukalt n.-n. aunades.

ETTE SAKSA SAMMU
.Õhubaaside puudumine oli liitlaste tagasitõmbumise põhjuseks.
Liitlaste vägede varustuse ja relvastuse maalesaatmist takistati
tõsiselt
London, 6. 5. (ETA) Reuteri teatel on nüüd

võimaljk kirjeldada täpsemalt ekspeditsiooni Lõuna-

Norrasse: Loo eellugu ulatub aega enne Soome sõ
da, mil oli ilmne, et Saksamaa oli muutumas üha
rahutumaks rauamaagi saamise pärast Rootsist.
Kavatsetud ekspeditsioonikorpus Soome, mis koos

nes umbes 100.000 mehest, ei olnud veel tegelikult

laiali saadetud, kui algas sakslaste aktsioon Nor
ras. Kuid mõned väeosad, nende hulgas õhutõrje
üksused, olid saadetud Prantsusmaale. Loodeti, et
osutub võimalikuks ette jõuda igasugusele Saksa
aktsioonile Norra ja Rootsi vastu, okupeerides täht
samad sadamad, nagu Bergen, Trondheim, Stavan

Norra sõdur ja vabatahtlik
seisavad valvepostil »,kuski Norras".

ger ja Narvik. Kuid see võis olla mõel
dav ainult siis, kui Norra oleks nõud
nud meie abi. Arvestati, et Saksamaa võib
minna Oslosse ja Bergeni, ja okupeerida lõunapool
sed õhubaasid. Kuid üldiselt ei mõeldud, et Sak
samaa võiks alustada operatsioone Trondheimist
põhja poole. Ent
vastane teotses välgukiirusega ja oku
peeris Bergeni, Narviki ja Stavangeri.
Liitlasil ei olnud õnnestunud ette
näha Saksa sammu, kuid oli ilmne, et midagi
tuli teha norralaste julgustamiseks. Samuti oli üli
mal määral soovitav, et meie saaksime endi kätte
Narviki enne Saksa jõudude konsolideerumist. Nor
ra koheseks abistamiseks olid kõige kättesaadava
mad territoriaalarmee üksused. Territoriaalarmce
lased, kes kuulusid 49. diviisi, moodustasid meie
eelväe esimestel maabumistel ja nende kohuseks
oli moodustada sillapäid, millede kaudu oleksid
võinud minna Norrasse rohkem treneeritud ja ko
genud väed. Territoriaalarmeelased maabusid
vastupanu leidmata. Neid ei pommitatud isegi.

Brigaadiülem Phillips tungis edasi, kuid sakslased,
kes kasutasid oma laevu Trondheimi fjordis, rün
dasid teda tiivalt ja
lõikasid ära mõned meie kangemale
tunginud väeosad.
Siiski võitlesid territoriaalarmeelased hästi ja oku
peerisid katvad positsioonid, millede taga Prant
suse väed võisid maanduda. Meie väed, kes maa
busid Andalsnesis brigaadiülema Morgani juhatu
sel, ei leidnud esialgu ees suuri raskusi. Norra
lastelt saadi tungiv abipalve ja vägesid saadeti
Lillehammeri. Kui brigaadiülem Morgan oli abis
tamas norralasi, saabusid regulaarsed väed kindral

Pageti juhatusel, kes samuti astusid ühendusse
norralasiga. Kaks nädalat need väed võitlesid üle
kaalukate vastase jõudude vastu. Kui lõpuks peeti
vajalikuks evakueerida Kesk-Norra, siis nad pet

sid täielikult sakslasi ja teostasid tagasitõmbumise

kaotusteta. Meie vägesid takistati tõsiselt varus
tuse ja relvastuse maale toimetamisel. Niipea kui
meie laevad saabusid fjordidesse,

pommitati neid lakkamatult Saksa len
nukite poolt.
Oli vältimatu, et mõned materjalid hävitati. Näi
teks lasti osa prantslaste varustust
ja sõjamoona õhku varsti pärast
nende maale toimetamist Namsoses.
Üksainus õhuhaas Kesk-Norras, kust liitlased olek
sid võinud opereerida hävituslennukitega, oleks
muutnud asjade seisukorda, õhubaaside puu
dus oli kahtlemata, liitlaste tagasi
tõmbumise põhjuseks. Lõuna-Norras või
delnud liitlaste vägede arv oli tunduvalt väiksem
kui seda üldiselt kujuteldi.

ründab valitsust
Norrasse saadetud kiiresti kokku
lapitud ekspeditsioonivägi
London, 6. 5. (ETA) (Reuter) Lloyd George
ründab „Swtday PictoriaPis" valitsuse talitusviisi
sõjas. Norra fiasko, kirjutab Lloyd George, on
üheks sellesarnaseks uskumatu saamatute katsete»
seerias. Meie oleksime pidanud arvestama sakslaste

kiiret vastulööki meie otsusele panna miine Norra
territoriaalvetesse. Kui Saksa vastulöök tuli, meie
olime täiesti ettevalmistamatud selle nurjaajami
sel». Meie saatsime Norrasse kiiresti
kokkulapitud ekspeditsiooni väe, kel
lel puudus vajaline varustus. Tagajär
jed olid vältimatud. Lloyd George jatkab: See on
võimetuse haletsemisväärne lugu. Rahvas on val

Aunade ehitamisel on samuti tahtis, et turba
pätsid soleeritaks 10—15 sm paksuse hao
kihiga rabapinnast.

Turbapätside ladumisel aunadesse tuleb alu
mised kihid ja südamik laduda kuivematest pätsi
dest ning ülemised ja välimised märjematest.
Valmisaunad tuleb pealt tingimata katta, et
kaitsta pealispinda sademete eest. Katteks on soo
vitatav kasutada lahtist kahe poolega katust.

Ebatavalist...
Vasikas sündis sisikonnaga seljal. Vaoküla valla

Võlgese talu pidaja Lang sai äsja omapärase ülla
tuse osaliseks, kuna ta karja parimaid lehmi sün
nitas ebaloomuliku vasika, kelle kõik siseorganid
olid kasvanud neerude kohalt kehast välja seljale
ning saba oli koguni all jalgade vahel. Vasikas
osutus eluvõimetuks. •

mis igale ohvrile, kuid ta ei suuda saavutada võite,

kui kõrgem juhatus ei ole mitte ai
nult puudulik, vaid ka nõrk ja mõtle
matu. Ei või olla kahtlust seisukorra äärmises
tõsiduses. Kabinetil ei ole õnnestunud midagi tõ
siselt ette võtta. Nüüd on parlamendi asi võtta see

olukord kohe käsile. Kui parlament ei tee seda,
siis on ta süüdi rahva reetmises. Sõja juhtimine
tuleb drastiliselt ümber korraldada nii organisat
siooniliselt kui ka isikuliselt.
Norrast põgenetakse
Stokholm, 6. 5. (ETA) (DNB) „Aftonbladet"
teatab, et Gäddede juures voolab üle piiri Norra
põgenikke. Osa neist jääb Gäddedesse, kuna üle
jäänud toimetatakse Strömsundi ja östersundi, kus
Punane Rist võtab nad oma hoole alla. Suurima
põgenike grupina on laupäeval tulnud üle piiri 25
autot põgenikega.

Inglaste pommitamise jälgi Trondheimis.
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SClassitoterii teadaanne„

Omakaitse suur-aktsioon algab

s
HOMME «OMAKAITSE SIHTKAPITALI" KOMITEE ESIMENE KOOSOLEK. KOMITEESSE KUULUB 49
ISIKUT AMETKOHA JÄRELE JA 41 SUUREMA ORGANISATSIOONI ESINDAJAT
Omakaitse sihtkapitali komitee esimene
koosolek peetakse teisipäeval, 7. mail, kell
12 kaitseliidu Tallinna maleva ruumes.
Koosoleku kutsed on kõigile liikmetele väl
ja saadetud.
Omakaitse sihtkapitali komitee liikme
teks on kõik endised allveelaevastiku siht
kapitali komitee liikmed, kuid peale nende
veel rida uusi ametisikuid ja organisatsioo
ne seega on sellele ideelisele organisat
sioonile
tõmmatud kaasa laiad rahvahulgad.
Komitee koosseisu kuulub 49 isikut
ametikoha järgi ja 41 suurema organisat
siooni esindajat.
Nii on pdutud komitee liikmeteks: praeguse
kaitseliidu eelkäija ..Omakaitse" organiseerija
kontradmiral J. P i t k a, kaitseliidu ülem, Kaitseliidu

peastaabi ülem, veeteedetalituse dir., raudteede

talituse dir., maavanemad, linnapead ja linna vane
mad ning sõjaministeeriumi, majandusministeeriumi,
sõjavägede staabi, ratsionaliseerimise komitee, põllu
töökoja, kaubandus-tööstuskoja, tööliskoja, õpetajate
koja, majaomanikkude koja, kodumajanduskoja, Tal
linna pankade ühingu, Vabaduse Risti vendade ühen
duse keskjuhatuse, vabariigi ohvitseride keskkogu,

õpilaskonna, Tallinna tehnikaülikooli üliõpilaskonna,
vabariigi allohvitseride keskkogu, Eesti ajakirjanike
' liidu, tuletõrjeliidu, haridusministeeriumi noorsoo ja
vabahariduse osakonna, naiskodukaitse keskjuhatuse,
Eesti naisliidu, Eesti maanaiste keskseltsi, ühistege

liste naisringide kesktoimkonna. Eesti tarvitajate
keskühisuse, üleriikliku kaupmeeste seltside kesk
liidu, Eestimaa vabrikantide ühisuse, ülemaalise
maanoorte ühenduse, noorkotkaste, kodutütarde,
Eesti skautide maleva peastaabi, Eesti ühistegelise

valitakse komitee liikmete hulgast üheks aastaks 3liikmeline revisjonikomisjon.

Peale peakoosolekut algab sihtkapitali juhatus
kohe üleriigiliselt toimkondade, abitoimkondade ja

tahetakse esmajoones koguda vanametalle,
paberit, kaltse, konte ja kummit

liidu, kartuliühingute liidu, Eesti laevaomanikkude

gu, riigi- ja omavalitsusteeni jäte keskliidu, kindlus

kastide kordaseadmine, siis oleks soovitav, et linna

port", Eesti lihaekspordi ühingu ja linnusaaduste
tootjate ja mtiügiühingute keskliidu „Eesti Muna

tavad jäätmete kogumiskastid, kuhu majaelanikud

tusseltside ühingu, piimaühingute keskliidu „Võieks

eksport" esindajad. -

Nagu komitee koosseisust näha, on sinna palutud
ka kõik maavanemad, linnapead ja -vanemad, kes ko
dukorra järele kutsutakse veel üleriigiliselt organisee
ritavate toimkondade ja toimkondade juhatuste esi
' meesteks. Organisatsioonidel on õigus volitada oma
esindajat komitee koosseisu kolmeks kalendriaastaks.

Komitee esimese koosoleku päevakorras on: in

formatsioon ..Omakaitse sihtkapitali" asutamise koh
ta,' valimised põhikirja järele, tegevuskava, eelarve

ja kodukorra kinnitamine. Valimisele kuuluvad: 1)
komitee esimees, 2 abiesimeest, sekretär ja abisek
' retär 3 aastaks, 2) sihtkapitali juhatus, esimees, 2
eraettevõtete ametnikkude koja, Tartu ülikooli iili- abiesimeest ja 5 liiget kõik üheks aastaks. Samuti

võitude väljamaksmine

kogumispunktide kaudu jäätmete kogumisega.
Nagu juba varem teatatud,

seega neid jäätmeid, mis meie tööstustele praegu
kõige vajalikumad.

ühisuse, Eesti laevajuhatajate seltsi, Välis-Eesti ühin

Riigi 10. klassiloterii II klassi

algab keskmüügikohas 7. mail
ja teistes müügikohtades 8. mail

Kuna linnades on praegu käsil hoovide ja prügi

majades seataks prügikastide asemele jaotustega vas

Piletite vahetamine

oma jäätmed paigutaksid juba sorteeritult, s. t. metal
lid eraldi, kaltsud, kondid ja paber jne. igaüks eraldi
jaotusesse. Jäätmete äravedu kogumiskastidest kor
raldavad kohalikkude toimkondade juhatused.

algab samal ajal ja kestab 23. maini

Jäätmete kogumise aktsioonile peaksid eitama

kaasa kõik organisatsioonid ja

Riigi rahaliste loteriide direktor

eriti suurt abi loodetakse sellele üritusele
noorsoo ja perenaiste organisatsioonidelt.
Kuna sissetulek jäätmete realiseerimisest läheb
üldkasulikuks otstarbeks, meie vabatahtlikule sõja
väelisele organisatsioonile kaitseliidule tanki
tõrje relvade soetamiseks, avaneb siin kõigil koda

Öökülmad lakkasid

. nikel võimalus riigikaitsele kaasaaitamiseks ilma ot
seste kulutusteta.

Hoog- ja äikesevihma võimalusi
Praegu oodatakse vihma nii maal kui ka linnas.

HARKUS TULEB TULETÕRJE BRIGAADIPÄEV

Omavalitsus on demo

Harjumaa tuletõrje tegevus arvudes

kraatliku riigi algrakuke
Tartu Linnateenljate Ühingu
juubelipäevad
Tartu Linnateenijate Ühing pühitses laupäeval

oma 20. aastapäeva. Sel puhul korraldati laupäeva

õhtul kell 8 linnavolikogu saalis raekojas pidulik
aktus, millest rohkesti linnateenijaid ja kutsutud
külalisi osa võttis. Aktuse avas Tartu Linnateeni
jate Ühingu esimees F. Kruus, märkides muuhul
gas, et Tartu Linnateenijate Ühing on esimesi selle
sarnaseid ühinguid Eestis ja seega linnateenijate

organisatsioonide keskel pioneerorganisatsiooniks.

Ta tervitas kõiki aktusest osavõtjaid, eriti aga vä
lisminister prof. A. Piipu, kes teatavasti on ka
Tartu linnavolinik.

Nõmme naistuletõrjujad oma mootorpritsiga ja paraadmarsil.
Eile peeti Nõmmel kino Endla ruumides Harju
maa tuletõrje-brlgaadi tuletõrjeüksuste pealikute
nõupidamine, millest oodatud 300 asemel võttis osa
ainult umbes 100 pealikut, eesotsas brigaadipealiku

A. Sorgi ja divisjonipealikutega. Nõupidamisel
viibis ka Tallinna-Harju prefekt N. Rei m o ja
Nõmme politseikomissar E. Jaansoo. Pealikute
Kokkutulekut takistas maal alanud kiire põllutöö.
'Avasõnas märkis pealik A. Sörk, et brigaadi

1652 meest, 286 naist ja 37 noort, ühes staabi
koosseisuga ulatub tegevtuletõrjujate arv 1898 isi
kuni.

Jõel ahtme-Raasiku divisjoni piirkon
nas oli 5 tulekahju ja 13 metsapõlemist. Varustu
seks on 13 mootor- ja 55 käsipritsi. ning 36 hüdro

. pulti. Tegevtuletõrjujate arv on 2477, kusjuures uusi

tuletõrjujaid tuleb järjest juure.
Keila divisjoni piirkonnas oli 16" tuleõn
netust, nendest 1 suur, 2 keskmist ja
läinudaastase tegevusega nii välja Õppe kui ka tege
liku tuletõrjetöö subtes Võib jääda kõigiti rahule.- 6 "Vaiksemat- tulekahju ja 7 metsapõle
mist. Kustutustöödel said kergeid vigastusi kaks
Ka oli üksuste välteline koostöö laitmatu.
Divisjoni-pealikute aruannetest nähtub, et tuletõrjujat. Divisjon on varustatud 6 mootor
Nõmme divisjoni piirkonnas oli läinud ja 46 käsipritsiga, ning 44 hüdropuldiga. Voolikuid
aastal üldse 28 tulekahju, nendest suuremaid 7, on 4260 m. Tuletõrjujaid on divisjonis 1948. Aasta
väiksemaid 9, tahmapõlemisi 3 ja metsatulekahju kestes on asutatud 5 uut veevõtukohta. Divisjoni
sid 9. Põhjuseta alarmeeriti tuletõrje 16 korda. Väl pealik rõhutas, et kõik aasta kestes juhtunud
jaspoole piirkonda sooritati väljasõite 3 Sauele, tuleõnnetused olid tingitud inimeste ettevaatama
Kernu ja Keila. Divisjonile muretseti aasta jooksul tusest.
Rapla divisjoni piirkonnas oli aasta kestes
juure moodne autoprits, 2 mootorpritsi, 100 gaasi
torbikut, 10 gaaslklndlat ülikonda ja 1000 meetrit 3 vähemat tuleõnnetust ja väljaspoole piirkonda sõi
voolikuid.
tis tuletõrje välja 2 korda. Divisjonil on 1 auto-,
Linnaümbruse divisjoni piirkonnas oli 30 5 mootor- ja 63 käsipritsi. Liikmeskonda kuulub
tulekahju 14 suurt ja 16 väiksemat. Kustutus 1870 meest ja 183 naist.
Harjumaa tuletõrje brigaadipäev otsustati sel
töödel käis 545 meest ja 48 naist 38 pritsiga. Met
sapölemisi käis kustutamas 324 meest ja 17 naist aastal pidada 11. augustil Harkus.
Pärast nõupidamist toimus Nõmme linna turu
11 pritsiga. Divisjon on varustatud 4 mootor- ja
60 käsipritsiga ning 92 hüdropuidiga. Tuletõrje kä platsil Nõmme divisjoni manööver, kus eriti tub
sutuses on 3 autot. Divisjoni koosseisu kuulub lilt esinesid Nõmme naistuletõrjujad.
Narvas avati haigla
Uued haiglad ka Rakverre ja Järvamaale

Narva, 5. 5. Täna kell %3 p. 1. toimus Narva
linna uue haigla avamine, millest vabariigi valit
suse esindajana võttis osa sotsiaalminister O.
Kask. Minister saabus Narva koos tervishoiu
valitsuse inspektori Reintaliga. Kohale saa
busid ka Viru maavanem ja Rakvere linnapea.
Jaamas võtsid külalisi vastu Narva linnapea
Hansing, sõjaväe ringkonna ülem koi. Koern,
prefekt Ruus j. t.
Avatalituse vaimuliku talituse mõlema usu
kombe kohaselt pidasid õpetaja E. Kiviste ja
preester S. Raud.' Sellejärele avas aktuse
linnapea J. Hansing, kes andis ülevaate Narva
linna haiglate olukorrast ja uue haigla ehita
misest. Uus haigla koos sisustusega on läinud
maksma 150.000 kr., millest vabariigi valitsus on

annud toetusena 110.000 kr.
Sellejärele esines kõnega sotsiaalminister O. Kask,

Üteldes, et avamlspäev pole märkimisväärne
mitte üksi Narva linnale ja Virumaale, vald kogu
Eestile. Kreenholmi suure haigla kasutamisele
võtmisega on jõutud suur samm edasi rahva

tervishoiu alal. Narva haiglaküsimus kerkis
vabariigi valitsuses päevakorrale juba mõni aasta
tgasl. Algul oli kavatsus ehitada Narva täiesti
uus haigla, millest aga loobuti. Kuna Virumaa
põlevkivitööstused tunduvalt on laienenud, tekkis
vajadus soetada suurem haigla, mis rahuldaks ka
kaevandusrajooni. Nüüd on Narvas suurimaid,
avaramaid ja õhurikkamaid haiglaid Eestis.
Minister märkis veel, et Rakvere ja Järvamaa
haiglaküsimus tuleb lahendamisele veel eel
oleval sügisel. Ühtlasi tervitas kõneleja Narva
linna vabariigi presidendi, peaministri ja valitsuse
poolt. Oli saabunud rohkesti telegramme, teiste
seas siseminister A. Jürimalt, linnade
liidult j. t.
Lõppsõna ütles Narva linnapea, läkitades ühtlasi

Narva linna ja koosolijate nimel tervitustelegram
mi vabariigi presidendile.
Aktusele oli kogunenud inimesi 1000 ümber.
Avatalituse lõppedes tutvus minister Narva hoole
kande asutustega ja lahkus täna õhtuse rongiga.

saamiseks ja niiskuse suurenemiseks. Tartu üli
kooli sünoptik J. Kukk käesoleva nädala ilmas
tikku meile ennustades, märkis, et tugev kõrgrõhk

kond, mis võimutseb juba aprilli teisest* poolest ala

tes Põhja-Euroopas ja seega ka Balti riikides, on

hakanud aeglaselt taanduma ja suunduma ida poole.

Selle kõrgrõhkkonna mõjul valitsesid meil veel läi
nudki nädalal kuivad ja päikesepaistelised ilmad.
Nädala keskpaiga tuulte nõrgenedes paisus päi

kese mõju nii tunduvalt, et 1. mail tekkis ilmastikus

pööre ja kohati päevane temperatuur tõusis juba

üle 15 kraadi piiride. Soojenemine on juba niikauge
le arenenud, et ööl vastu pühapäeva ka öine tempe

ratuur kõikjal tõusis üle nulli ja kohati isegi kuni
7 kraadini, öise temperatuuri tõusu on märgata pi
devalt, ja võib ütelda, et esialgu näivad

öökülmad täiesti kadunud olevat.

Muidugi üksikuil harvadel juhtumitel võib veel ehk

edaspidi öökülma ette tulla.

Et tsüklonaalne tegevus Lõuna- ja Lääne-Euroo
pas ning Atlandil püsib endiselt elavana, siis on
loota käesoleval nädalal üldiselt niiskuse suure
nemist. On loota, et madalrõhkkonnad hakkavad
nihkuma ja laienema senisest rohkem ka põhja poo
le, kusjuures nad ühtlasi peaksid riivama ka Lääne
meremaid. Selle tagajärjel, võibolla juba tänasest
alates, on meil loota pilvituse suurenemist ning üht
lasi hoog- ja äikesevihmade tekkimist
ja sagenemist. Seejuures päevane tempera
tuur võib paari kraadi võrra langeda, kuid öine
temperatuur veelgi tõusta. Lausvihma esi
algu ei ole ette näha.
Mis puutub tuultesse, siis need näivad eelseis
val nädalal kõvenevat. Merel võivad nad paisuda
kohati kõvadeks juba teisipäeval. Tuuled puhuvad
esialgu idakaartest pöördumisega lõuna poole.

Pärast orkestriettekannet sai aktusekõneks sõna
C. R. Jakobsonile mälestusmärk
välisminister prof. A. Piip, kes rõhutas, et oma
valitsus on iga demokraatliku riigi algrakuke. Oma
valitsuste suurte ülesannete täitnline sõltub esijoo
Rahvusliku suurmehe mälestuse jäädvustamine on jäänud unarussef
nes küllalt vilunud ning asjatundlikest ja oma üles
annetele andunud omavalitsuste teenijaskonn&st.
Viljandi, 5. 5. Täna peeti Viljandi põllu tähendades, et seltsi juhatus on korduvalt kaalu
Järgnevalt peatus minister ligemalt meie praeguse meeste seltsi korraline peakoosolek, kus läbirääki nud C. R. Jakobsoni mälestuse jäädvustamist, seni
miste all tõsteti üles meie rahvusliku suurmehe aga ei ole suudetud otsustada mälestusmärgi asu
poliitilise ja majandusliku olukorra juures.
C. B. Jakobsoni mälestuse jäädvusta
Välisministri kõne võeti vastu kiiduavaldustega.
koha küsimust. On avaldatud arvamist, et monu
Tervitusi ütlesid ühingule kõigepealt Tartu linna mise küsimus. Sel puhul võttis sõna kindral ment tuleks püstitada kas Viljandi kesklinnas aset
pea dr. E. Sinka, siis Eesti Omavalitsus teenijate Lii
J. Soo ts, kes ütles, et iseseisvuse-aastate kestel sevasse lasteparki või Viljandi haridusseltsi koolide
du nimel E. Mark, Tallinna Linnaametnike Ühingu on meil püstitatud mälestusmärke paljudele nime õuele. Põllumeeste seltsi juure on loodud C. R.
südamlikud tervitused andis edasi esimees E. Si katele minevikusuurustele, kuid C. E. Jakobsoni Jakobsoni mälestusmärgi fond, kuhu on seni kogu
bul. Tervitusi ütles ka Eakvere Linnateenijate mälestuse jäädvustamine on jäänud kuidagi una nenud* 500 kr.
Ühingu esindaja ja lõpuks Tartu linna revisjoni russe. Meie seltskonnal oleks ülim aeg lunastada
Lõpuks asuti seisukohale, et mälestusmärk peaks
komisjoni esimees V. Tamm a n. Eohkesti oli saa seda võlga. Sama küsimust käsitas põllumeeste püstitatama Viljandisse juba lähemal ajal, mis suu
bunud tervitusi ka kirjateel, teiste seas Tallinna seltsi esimees Viljandi maavanem M. Hansen, nas otsustati jatkata eeltöid.
ülemlinnapealt A. Tõnissonilt. Aktus lõppes»
;ühingu'«biesimehe K. Peda lõppsõnadega ja hüm
niga. >. >
ERKKI REIJONEN
Valamo mungad asutavad uue
Uus loodusteaduse doktor
kloostri
Ta oli Soome esimeseks
Soovivad mõnd saart Saima järves.
saadikuks Eestis
Valamo klooster jäi teatavasti Soome-Vene sõja
Mag. A. Vaga kaitseb oma
piirkonda ja mungad pidid otsima enestele uue
doktoriväitekirja
Erkki R e i j o n e n kodu. Nad evakueerusid Soome sisemaale, ja kord
sündis 1869 a. Nur teatati isegi nende soovist siirduda Petseri kloost
Matemaatika-loodus
meksel, Soomes. Pärast risse. „Suomen Sosialidemokraatti" toob jutuaja
teaduskonnakogu avali
ülikooli lõpetamist lii mise senise kloostriülema Haritoniga, kes oli
kul promotsioonikomis
tus ta selle soome noor sõitnud neil päevil Helsingisse, et pidada seal
j on! koosolekul 8. mail
sooringkonnaga, mis ametivõimudega läbirääkimisi uue kloostri asuta
kell 12 päeval ülikooli
oli kogunenud tolle mise üle.
aulas kaitseb botaanika
Kloostriülem Hariton tähendas, et munkadel ei
aegse „Päivülehti"
instituudi instruktor
(nüüd ..Helsingin Sa ole olnud kavatsust Soomest lahkuda. Petseri
assistent mag. zool. Au
nomat") ümber ja mis kloostri poolt olevat küll esitatud pakkumine sin
gust Vaga oma dok
moodustas noorsoome na asumise kohta, samasuguseid pakkumisi on
tori-väitekirj a teemal:
erakonna. „Päivälehti" tulnud Lätist ja Leedust, kuid mungad soovivad
„Fütotsönoloogia põhi
toimetajaks oli ta a. jääda Soome, mis neile on aastakümnete kestes
küsimusi". Ametlikeks
1891—98, siirdudes pä saanud uueks kodumaaks. Nad loodavad, et Soo
oponentideks on profes
rast seda majandusala me valitsus võiks neile määrata paiga, kuhu nad
sorid T. Lippmaa, J.
le, Soome Rahvuspanga
omaltpoolt püstitavad uue Valamo. Meelsaimini
Piiper ja A. Tamme
Tampere kontori juha asuksid nad kuhugi eraldatud saarele Saima jär
kann.
tajaks ja hiljem Tarn- ves, kus leidub küllaldaselt viljelemis- ja met
Uus loodusteaduse
puuvillatehaste teenistusse, kus ta töötas ku samaad. Nad tähendavad, et kui neile antakse
doktor A. Vaga on sün- pere
1916. aastani. Pärast seda tegutses ta veel paa võimalus asutada uus Valamo, on see välismaalgi
dinud 15. märtsil 1893. ni
ris
ärilises ettevõttes. Soome iseseisvuse järele heaks tunnistuseks Soome vabameelsusest ja sal
a. Kehras Harjumaal. a. 1919
määrati Erkki Reijonen Soome livusest võõrausuliste suhtes.
Lõpetas gümnaasiumi Tallinnas 1913. a. Sama aasta
Valamom munki on kokku 240 hinge, neist
saadikuks
Tallinna, kus ta vana Eesti
sügisel astus Tartu ülikooli füüsika matemaatika keele ja Eesti olude
tundjana töötas kuni 1923. a. 75% üle 60 eluaasta. Evakueerimise kestes oli
teaduskonna loodusteaduse osakonda. Lõpetas üli Tallinnast viidi Reijonen
Soome välisministee surnud neli munka. Oma kloostri tähtsamad aar
kooli magistri-kraadiga 1923. a. Kuni 1931. aas riumi teenistusse, kuhu üle
ta jäi kuni pensionile mi ded, raamatukogu ja arhiivi haruldused on mun
tani töötas A. Vaga keskkooliõpetajana Tartus ja nekuni. Oma otsese töö kõrval
Reijonen kuu gad suutnud sõja eest päästa.
sellest ajast alates on ta assistendiks Tartu ülikooli lus liikmena kui ka esimehenamag.
paljude organisat
botaanika-instituudis. On avaldanud mõned botaa sioonide juhatusse. Noorusest saadik
harrastas ta is naise eksimusest ja surmast ligemalt. Läbielatud
nika õpperaamatud keskkoolidele.
rahva- ja keeleteaduslikke uurimusi, avaldades mit
sõjakoledused ühelt poolt ja kodus kuuldud pahad
meid töid neil aladel.
lood teiselt poolt rõhuvad Andrest raske masendava
Vaja kiirendada oraste kasvu koormana. Varsti lahkub ta oma onu ja laste juu
rest mujale korterisse, suutmata rahu leida omaste
Toimetusele saadetud kirjandus
Taimekaitseteade laupäeval, 4. mail 1940. a.
juures. Nii on ta hingeelu hävitatud. Andrese elu
Marie Under: ~Kogutud teosed II". Hind broš. kurbmängu ja selle ringkonna kannatusi, kelledega
Taliorased on vaatamata erakordselt külmale ja
4,25, köites kr. 5,25. 0.-ii. „Noor-Eesti Kir tema kokku puutub, kujutatakse romaanis tihedalt
pikale talvele kõikjal talitanud hästi. Olgugi, et kr.
ja haaravalt. Teose sisu häälestab terav protest
Tartus, 1940. a.
orased läinud sügisel jäid üldiselt nõrgaks, on nad jastus"
Marie Underi ..Kogutud teoste" teise köite sõja vastu, mis on toonud nii palju viletsust, häda
lume alt väljudes kõikjal heas seisukorras. Kahju moodustavad
luuletused kogudest „Veri valla", „Pä
ja kannatust inimestele, tehes kõigepealt õnnetuks
likult on orastele mõjunud aga Lõuna-Eestis kohati risosa" ja ..Hääl
Kõik Marie Underi luule need, kes sõjas kaitsekraavides peavad vaevlema,
viimased öökülmad ja kuivad tuulised ilmad, kuiva tused on sügavaltvarujst".
isikupärased, suure tundejõuga ja
ja ka need, kes kodus on. Romaanis kujutatakse
tades ülemised lehed ja kõrgematel kohtadel isegi nad on oma väljendusliku
plastilisusega
ja
tähele
leskede ja vaeslaste, petetute ja petjate kahtlusi,
juured. Nisuorased, kui nõrgemad, kannatavad kui panekute ning tunnetusliku teravusega igaüks küps kannatusi
ja viha kõige masendavamates värvides.
vuse all enam kui rukkiorased. Oraste kasvu kii meistriteos, esindades seega meie kõigi aegade luu
Teost,
tähistab
algusest lõpuni antimilitaristlik põhi
rendamiseks tuleb anda lämmastikuväetist vasta
paremikku.
toon, ' mis mõjub seda jõulisemalt, et ka praegu
valt orase tugevusele, rukkile 100—150 kg lubi leloomingu
Hilja Vaitonen: „Opetaja Metskass". Kirjastus elame sõja helkide ja vastuhelkide miljöös.
ammoonsalpeetrit või lubisalpeetrit ha kohta, ni ..Turist".
keelest tõlkinud Lembit Riisen. 176
T. Lippmaa: üldine botaanika. Tartu, 1940. Aka
sule 150—200 kg lubiammoonsalpeetrit või lubi lk., hind Soome
deemilise Kooperatiivi kirjastus. Eesti Teaduste Aka
1 kroon.
salpeetrit ha kohta. Lämmastikväetist on soovitav
teosega vallutab H. Vaitonen jälle deemia juures oleva ülikoolide õpperaamatute komis
külida kahes osas, alguses 50—60 kg lubiammoon meieKäesoleva
südameid, nagu harilikult oma üht joni väljaanne, nr. 1. 358 lk, 407 joonist, hind 4 kr.
salpeetrit ha kohta ja hiljem veel 100—150 kg suse, lugejate
Raamat sisaldab üldise botaanika kursuse, nagu
huumorikülluse ja sündmustiku mitmekesidu
lubisalpeetrit ha-le.
sega. Teose sangariks on noor väikesekasvuline seda loetakse Tartu ülikoolis, ja vastavalt ühe
Kuna tänavu mullapinna niiskuse tagavarad on õpetajatütar, kelle sündimisega käesoleva sajandi semestri loengute arvule, jaguneb 40 peatükiks.
piiratud, võetagu kohe ette põldude ühistamine või
alul teos algabki. Huviga jälgib lugeja noore ..mets Võõrkeelsetest samalaadsetest õpperaamatutest eri
äestamine, kus seda seni ei ole veel tehtud.
kassi" edaspidist elukäiku, tema sündmusterikast neb ta materjali originaalse jaotusega. Toodud ma

Plommimata nahad toovad
protokolli
Politsei leidis Rakverest kroomnahavabrikust 10C.

metsloomanahka, millel puudusid plommid

eie kujutab vastvalminud tankitõkkeid Saksa lumevalli ees

Eelseisval nädalal on mõnevõrra väljavaateid vihma

Politsei poolt Rakveres 1. Eesti kroomnahavab
rikus teostatud kontrollimisel selgus, et vabrikusse
oli parkimiseks ja ümbertöötamiseks vastu võetud
106 kasuliku jahilooma nahka, millel puudusid vas
tavates seadustes ja määrustes ettenähtud plom
mid. Osa nähku oli juba ümbertöötatud kas karus
või kroömnahaks. Nahad olid kokku toodud üle
riigi mitmest kohast, nagu Rakverest, Tapalt, Tal
linnast, Põltsamaalt, Viljandist, Haapsalust, Pilist
verest, Äksist, Rõngust jne. Neil pidanuks olema
küljes laskmiskoha metsaülema poolt väljaantud
plommid, mida saab võtta hiljemalt 9 päeva pärast
ühe või teise jahilooma lubatud laskmisaja amet
likku lõppu. Nüüd aga alustas politsei juurdlust
vabrikuomaniku ja vastuvõtukohtade pidajate vas
tutusele võtmiseks plommimata nahkade hoidmises
jt ümbertöötamise».

lapsepõlve ja kooliiga kuni iilikoolipingile jõudmiseni.
Need seigad ja vembud muutuvad elavaiks kirjaniku

ladusas sules. See südamlik soojus, millega kirja
nik meie ..metskassi" kohtleb tema Õnnes ja õnne
tustes, sunnib lugejaidki teost huviga lõpuni jäl
gima.

Joh. Silvet: Ingüse-eesti sõnaraamat. VI vihk.
Rouen tariff. Lk. 881—1040. Eesti Kirjanduse
Selts, Tartu. 1940.

See sõnaraamat ei ole mitte ainult meie parim
ja täiuslikem, vaid ta on oma sõnadc-tngavara ja
täpsete eestikeelsete vastete poolest täielikum kui

nii mõnigi hea välismail ilmunud samalaadne ja
samasuurunt sõnaraamat.

August Jakobson: Lumi sulab. Romaan. Hind
kr. 5,25, köites paremal paberil kr. 6,45, 0.-ü.
„Noor-Eesti Kirjastus" Tartus 1940.
„Lunii sulab" on kolmas romaan sarjast ..Iga

vcsed eestlased". Tegevusajaks on tähistatud aastad
1916 ja 1917. Peategelasena esineb Andres Kubelik
rikaste Kubelikkude kehv ja vaene sugulane, lihtne

tööline. Teose tegevus algab sellega, et Andres
sõidab rindelt koju puhkusele. Ta teab juba oma

naise surmast, kes oli mehe äraolles abielutruudust
murdnud. Koju jõudnud ja tulnud oma onu dr. Hans

Kubeliku juure, kus elab ka tema kolm last, kuuleb

terjal ei ole jaotatud iseseisvateks morfoloogia, ana
toomia, füsioloogia ja süstemaatika kursusteks, vaid

kõik andmed neilt aladelt, niipalju kui neid peab
pakkuma üldise botaanika kursus, püütakse tuua
seoses üksteisega. Peale sissejuhatava osa alustatak

se taimile kõige iseloomulikuma põhiorganiga
lehega, mis võimaldab käsitella tüüpilise taimeraku
ehitust ja lehes toimuvaid füsioloogilisi protsesse.
Niisama käsitellakse ka teiste põhiorganite, varre,

juure puhul käsikäes nende morfoloogiaga ja anatoo
miaga ka neis toimuvaid elulisi protsesse. Järgnevad

peatükid õitest, seemnetest ja viljadest ning selle
järele süstemaatika põhimõistetest. Eostaimedest
tuuakse iga hõimkonna tüüpilise esindaja abil üle

vaade nende elutsüklitest, kuna õistaimedest antakse
ühe- ja kaheiduleheste tähtsamate sugukondade ise
loomustus. Raamatu lõpposa moodustavad peatükid
taimede muutlikkusest, pärilikkusest ja evolutsioonilt

ning taimeühiskondadest. Raamatu tarvitamist hõl
bustavad kolm registrit tema lõpus. Et raamatus on
kokkuvõtlikult esitatud kõik viimaseil aastakümneil
tehtud avastused, mis eriti rakukeemia alal väga
kaugele ulatuvad, siis pakub ta huvi mitte ainult
üliõpilastele, vaid kõigile loodussõpradele. A\ainida
tuleb ka suurt jooniste arvu, milledest suur osa on
originaalid.
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Siseriigist

Estonia ja Olümpia mängisid Tartus üllatuslikult väravateta viigi, kuna Esta Tallinnas võitis Pärnu
Kalevi 5:1. Vanameister V. S. Spordil võimalus täna TJK-i võitmisega pääseda võrdsesse seisu
Harjumaalt
tabelijuhi Olümpiaga!
Algab koolihoonete ülevaatus. Harjumaa kooli
valitsuse poolt tehti kõigile vallavalitsustele ja
Liiduklassi kevadsarja esimese vooru
koolijuhatajaile Harjumaal teatavaks, et koolide
tulipunktina toimus eile Tartus Olümpia ja
A. Külm ja E. Veetõusme Eesti meistriteks
tuletõrje mäiruse põhjal tuleb teostada järjekorra
line koolihoonete ülevaatus käesoleva maikuu .jook
Estonia kohtamine üllatuslik sügismeis
sul. Ülevaatust teostab määruses ettenähtud vastav
ter Eesti meistritiitli kaitsja vastu. Rohke
Murdmaajooksu meistervõistlused Paides. A. Mahistein tõukas
komisjon.
pinevusega oodatud mäng lõppes oota
Minimaalnõuded koolide korrastamiseks. Harju
kuuli
14.51
m
matult väravateta viigiga 0:0. üldi
maal on tulnud nii koolijuhatajate kui ka koolide
ülalpidajate tähelepanu juhtida korduvalt mitme
selt oli küll Estonia ülekaalus ja väärinuks
Paide, 5. 5. Eesti meistervõistlustele murd
sugustele puudustele ja väärnähtustele kooli korras
võitu, kuid õnn oli seekord päri tartlas maajooksus, mis peeti pühapäeval Paides Järva
tamise ja juhatuse alal. Selle vältimiseks teeb nüüd
tele, kellel võistlus oli aga ka juba neljan poegade korraldusel, kogunes koguni 60 osavõtjat.
Harjumaa koolivalitsus koolide ülalpidajaile, juha
8-km distantsil tuli 11 võistleja hulgast Eesti meist
tajaile ja õpetajaile teatavaks minimaalnõuded, mis
daks ühe nädala jooksul liialt palju hoo riks
A.
Külm
(Vilj.
Sakala),
võites
teisele
kohale
õppe- ja kasvatustöö alal ülevalvet teostavate amet
aja alguse kohta!
tulnud A. Rammul! (ÜENÜTO) üle minutilise edu
nike ja asutuste poolt võetakse arvesse õppeasu
Tartu üllatusviigi tõttu jäi tabelis olu maaga. Väljaspool võistlust jooksis kaasa maa
tuse hindamisel.
kord Olümpia ja Estonia vahel endiseks konnainstruktor A. A n i e r, kes juhtis kuni 6 meet
Minimaalnõuded käsitavad koolimajade lähimat
enne finišit! Hiljem seletas ta, et ta enda arva
ning Olümpia endiselt tabelijuhiks. Esta rit
ümbrust 11 üksikasjalises punktis ning peale selle
tes olnud juba finiš! läbistanud, kui A. Külm temast
koolimajade käimlaid, riietehoidu, kooli kantse
omakorda Tallinnas võitis Pärnu Kalevi* mööda laks.
leid, õpetajatetuba, klassiruume, internaati, õppe
suurelt 5:1, jõudis punktidearvult nii V. S.
Lühemal distantsil 5 km tuli 16 võistleja
vahendite ja raamatukogu, kasvatuslist külge ja
hulgast Eesti meistriks E. Veetõusme (Tall.
elustamist.
Spordile ja J. E. Estoniale järele kõigil
Kalev),
kelle
kannul
kalevlane
M.
Roomere
jät
Kõue vallavolikogu määras toetusi: Äksi seltside
kolmel on võrdselt 10 punkti Olümpia 12 tis E. Piisangi kolmandaks, kuna F. Tungal pidi lep
kodu juhatusele 50 kr. seltsimaja ruumide korras
vastu. Olukord on praegu eriti soodus V. 8. pima koguni viienda kohaga! Seltsidest tuli^üldvõit
tamiseks, ja naiskodukaitse Harju ringkonnale sani
Spordile, kellel on üks mäng teistest vähem jaks Tallinna Kalev 59 punktiga, kellele järgnesid
taarala korraldamiseks 40 kr.
ÜENÜTO
41
p„
Järvapojad
15
p.,
Nõmme
8 head ja 15 rahuldavat vallavalitsust. Valminud
mängitud.
ÜENÜ 11 p. ja Sakala 9 p. Seoses murdmaaga peeti
kokkuvõtte järele on kõigi Harjumaa valdade ter
Kevadsarja esimene voor lõpeb täna õh ka
esimesed kergejõustikuvõistlused. Kuuli tõukas
ritooriumi suuruseks 543.585 ha, kuna elanikke on
tul V. S. Spordi ja 1. a. karikavõitja TJK-i A. Mahistein 14.51 m, kuna R. Saarva hüp
Harjumaa valdades kokku 85.411. Eelarvete tulud
kohtamisega, mis algab kell 18.00 TJK-i pas kõrgust 1.70 m ja kaugust 6.30 m. Murdmaa
kulud olid Harjumaa valdadel 1939/40. majandus
jooksude
tehnilised
tulemused:
aastaks tasakaalus 1.012.832,09 krooniga.
parema' loosiõnne tõttu TJK-i väljal
8 km Eesti meister A. Külm (Sakala)
Esimesel uute valdade tegevusaastal toimetatud
mängukoha selgitamiseks tõmmati mõlema 27.27,0;
2. A. Rammul (ÜENÜTO) 28.35,0; 3. J.
revldeerimistel
osutus 8 vallavalitsust headeks, 15
vahÄ liisku. L. a. karikasarja poolfinaalis Antje (Järvapojad) 29.07,8 ; 4. E. Rätsep (Tall. Ka
vallavalitsust rahuldavaiks ning 9 vallavalitsuses ei
TJK-il õnnestus küll Sporti võita 6:5, kuid lerv); 5. J. Koovit (Tall. Kalev); 6. J. Lant (Nõmme
suudeatud esimesel uute valdade tegevusaastal põh
jalikku revideerimist toimetada.
sügissarja matš mõlema vahel lõppes viigiga ÜENÜ).
5
km
Eesti
meister
E.
Veetõusme
(Tall.
2:2. V. S. Spordil on täna kuldne või
Kalev) 17.21,4; 2. M. Roomere (Tall. Kalev) 17.34,2;
Pärnust
malus tabeli juhile Olümpiale järele jõudmi 3. E. Piisang (ÜENÜTO) 17.41,2; 4. A. Kivisild
seks, sest võidu puhul TJK-i üle on V. 8. (Sakala); 5. F. Tungal (ÜENÜTO); 6. K. Urban
Tuletõrjeühing saab 75-aastaseks. Pärnu Vaba
tahtlik Tuletõrje-Ühing saab lähemal ajal 75-aasta
Spordil Olümpiaga võrdselt 12 punkti ja (ÜENÜTO).
Meeskonna jooksu kõigis klassides võitis Tallinna
seks. Juubeli pühitsemise eeltööde tegemiseks valiti
Estonia juba mõlemast 2p. järel. Kas suu Kalev
3 km 15—17-a. 1. H. Meier (Nõmme
komitee,
kuhu kuuluvad K. Loorents, J. Tomson
dab aga V. S. Sport saavutada täna teda ÜENÜ) 11.14,2; 2. K. Agur (Tall. Kalev); 3. J. Paide murdmaavõitjäd vasakul Eesti meistriks ja M. Seiler.
meistritiitlile lähendavat võitu?
PUtsep; B kl. 3 km (kuni 15-a.) 1. E. ävalbe tulnud A. Külm (Viljandi Sakala), paremal „elu
Kogukonnamaksumaksjaid tänavu 12.000. Linna
(ÜENÜTO) 1i1.42,2; 2. R. Purre (Tall. Kalev); 3. kutselisena" kaasa võistelnud maakonnainstruktor valitsuse kantseleis lõpetati maksulehtede väljasaat
A. Anler (Järvapojad).
A. Põldoja (Tall. Kalev).
Olümpia õnn Estonia õnnetus
mine kogukonnamaksu maksjatele. Tänavu on üm
marguselt 12.000 maksustatud kodanikku. Linna
üldine elanike arv on 21.500
Tartu, 5. 5. Tabelijuhi Olümpia ja Estonia
MURDMAAJOOKS RAKVERES
38 politseinikku võistles murd
kohumine Tamme staadionil andis väravateta
pakasekahjud linna puukoolis. Nagu nüüd
Rakvere ÜENÜ korraldusel toimus kergejõus on Suured
viigi 0:0. Ilm võistluseks oli üsna hea, ainult kesk
selgunud,
on möödunud talv oma erakorralise
maas
tiku
hooaja
avamise
tähistamiseks
traditsiooniline
mise tugevusega tuul andis tunda segavat mõju.
pakasega
tekitanud
suuri kahjusid linna puukoolis.
murdmaajooks.
Staadionilt
lasti
välja
23
võistlejat.
Kahe tugeva meeskonna heitlust oli kogunenud
Tallinna-Harju prefektuuri politseiüksuste vahe
Külm on kahjustanud umbes 4000 viljapuu- ja 1000
Jooksumaa
pikkus
oli
umbes
5
km.
Üldvõitjaks
tuli
jälgima üsna suurel arvul jalgpallihuvilisi, nii et line murdmaajooks peeti pühapäeval Nõmmel
ilupuutaime.
tribüün oli tulvil ja samapalju inimesi jälgis män Mustamäe juures kolmes klassis ja üksuste vahel B. Lübeck (Rakvere ÜENÜ), aeg 17.19; 2. R.
Laiendatakse turbatööstust. Linna elektrijaam
gu seistes.
Politsei Ametnike Keskkogu rändauhinnale. Võist Taanmla 17.32 ja 3. V. Järvala 17. 45. Meeskonda laiendab tänavu oma turbatööstuse tegevust ühe
V. Kõksi algvileks rivistusid meeskonnad
lusmaa pikkus oli 5 km ja osavõtjaid oli 38. A-klas dest saaVutas esikoha ning omandas esmakordselt uue turbapressi tegevusse rakendamisega Nurme
ÜENÜ poolt 'välja pandud rändauhinna 1. diviisi rabas.
Olümpial: Liba, Idlane-Ruven, Kivilo-Mals-Karu sis tuli üldvõitjaks konst. Ed. PröÖm, 2. jsk., sidekompanii.
ajaga
17.22,0;
2.
kordn.
E.
Aruvald
(prefekt,
kant
>sion;
Palumets-Kull-Kuremaa-Riisik-Kõss
ja Es selei) 18.20,0; 3. kordn J. Eliste (2. jsk.) 19.07,0.
- tonial:
Mikson; Teipp-Neeris; Matsalu-Piisang-Jtir
Pärnumaalt
ESIMESED MURDMAAVÖISTLUSED NARVAS
. gens; Jensen-Uukkivi-Limberg-Veigemast-Kass, kus B-klassis —l. kordn. Evald Tarto (prefekt,
juures Estonia alustas mängu vastu tuult.
kantselei) 1958,0; 2. kasvand. A. Luitsalu (polit
Agr. H. Taliioja lahkub Pärnumaalt. Pärnumaa
Narva kaitseliidu malev korraldas murdmaa
Mäng kujunes jõuliseks. Sellise füüsiliselt tu seikool) 18.59,0; 3. kordn. J. Harrak (3. jsk.) jooksu-võistlused,
seakasvatuse konsulent agr. H. Ta h i o j a on põllu
mis
olid
tänavu
ka
esimesed
vä
geva mängu jaoks oli Olümpia liialt väsinud, ku 20.54,0. Algajate klassis tuli esikohale Evald lisvõisthised. Osavõtjaid oli üldse 24. Maa pikkus töökoja juhatuse otsusega paigutatud samale ameti
na see mäng oli tal ühe nädala jooksul juba nel Rätsepp (reserv-jsk.) 19.08,0; 2. Tartu nime oli 7,5 km. Võitjaks tuli suusataja A. Ilves ajaga kohale Võru- ja Petserimaale. Agr. H. Tahioja lah
jas. Pealegi Estonia kaitsepaar Tepp-Neeris likvi kamaid endisi poksijaid kordn. J. Henno (5. jsk.) 25.07, temale järgnesid M. Oja ja E. Luidna, kelle kub Pärnust täna.
deeris kõik väravaataagid, sageli Olümpia edurivi 19.21,0: 3. kordn. V. Kasari (4. jsk.) 20.13,0. PAK ajad olid vastavalt 27.52 ja 23.14.
Pakane rikkus ilupuid presidendi sünnikohas.
mehi „maha niites". Eriti oli seejuures kannata rändauniima võitis Tallinna 2. jaoskond (E. Prööm,
Tahkurannas, vabariigi presidendi K. Pätsi sünni
jaks Kuremaa. V. Rõks vilemehena registreeris J. Eliste, J. Triik, H. Vellner ja E. Semet) Md
talu lähedal asetsevas pargis, mis rajati koos pre
TÖÖLISSPORDI TALLINNA RINGKONNA
üsna ohtrasti foule.
ajaga 1.38.53,0, kuna teisele kohale jäi 4. jsk.
MURDMAAMEISTRID
sidendi
sünnikoha tähistamiseks püstitatud monu
1.4252,0.
Olümpia edurivil puudus seekord löögijõud,
mendiga,
on talvine pakane rikkunud rea ilupuid.
seevastu Estonia pommitas üsna tihti, eriti teisel MURDMAAJO OKSU-VÖISTLUSI TARTUMAAL
Eile peeti Eesti Töölisspordi Liidu Tallinna Komitee, kes korraldas presidendi sünnikoha tähis
poolajal, Olümpia-väravat, mistõttu Libal olid üsna
on otsustanud külmavõetud puude asemele
Elvas peeti murdmaajooksu võistlused ÜENÜ ringkonna meistervõistlused murdmaas üldklassile, tamist,
„rasked päevad", kuid ta tuli sellega hästi toime. Elva
istutada uued.
kus
maa
pikkuseks
oli
5
km
ja
algajaile
(3
km).
osakonna
korraldusel.
Osavõtjaid
oli
vähe.
Kuid ka Mikson ei saanud käsi rüpes hoida. Ja 2.
5 km 1." A. Sirik 20.04; 2. L. Oja- Üldklassis tuli võitjaks Endel Hirv (Leek) ajaga
Maavalitsuse ametnikud organiseeruvad. Maava
»poolaja 6. muii tuli püüda Kuremaa tugev peale Tulemused:
18.05, teiseks tuli ,A. Pais (TTÜ) 18.235, 3. J. litsuse ametnikud saatsid siseministeeriumile kinni
7 km 1. E. Kenk, 2. E. Koppa.
löök. Kriitiline silmapilk oli Olümpial 2. poolaja Baar;
Kongutas oli kohaliku spordiklubi poolt_kor Toomiste (Leek) 16.27,5 ja neljandaks tuli senine tarni seks ~Pärnu maavalitsuse ametnike ja teeni
9. min., mil Estonia saavutas 3 nurgalööki järjest, raldatud
murdmaajooksu võistlustel osavõtjaid parim Alukivi 19.01. Algajate klassis tuli esime jate ühingu" põhikirja. Kui see kinnitatakse, alustab
millised ilusti löödi värava alla kuid värav jäi kümmekond.
Tulemused: 3 km 1. E. Kenk 10.55; seks Aru vee (Rünnak) 10.07, 2. R. Guthmann ühing kohe tegevust.
siiski tulemata, üldiselt oli Estonia siiski ülekaa 2. L. Ojasaar;
1969 kr. toetuseks raamatukogudele. Haridusmi
1,5 km 1. A. Martinson 5.35. (TTÜ), 3. Tanuk (TTÜ).
lus ja oleks väärinud võitu, kuid seekord oli õnn
nistri
otsusega määrati Pärnumaa avalikele raama
siiski tartlastega.
tukogudele riiklikku toetust 1940. a. 1969 kr. Maa
1. Olümpia 8 5 2 1 26: 9 12
Tartu-Riia 28:19
konnas on toetust saajaid raamatukogusid 72.
2. V.-s. Sport 7 4 2 1 26:11 10
Esta „saun" pärnulastele
Mõisaküla linnal 595 kr. ülejääki. Mõisaküla lin
3. J.-s. Estonia 8 4 2 2 17:14 10
RIIA KORVPALLIMEHED VÕITSID SIISKI
navolikogu viimasel koosolekul kinnitati linna
Pärnu Kalevi start kevadsarjas eile Esta vastu
ASK 43:25
1939/40. a. aruanne. Aruanne, mis näitab tulusid
4. Esta 8 5 0 3 19:15 10
läks esimesel poolajal päris tublilt, kuid Esta oma
42.557 kr. ja kulusid 41.961,58 kr. ja lõpeb seega
5.
Tall.
Kalev
8
2
3
3
12:14
7
Tartu,
5.
5.
Riia
ASK
korvpallimeeskond
võist
tugevama vastupidavusega kindlustas teisel pool
kr. suuruse ülejäägiga, võeti volikogu poolt
les nädalavahetusel hooaja lõpu puhul Tartus. Lau 595,42
ajal endale suure võidu 5:1 (2:1). Seda teistest n.-ö.
6. TJK 7 3 13 13:16 7
vastu sõnavõttudeta.
päeval
Riia
ASK
võitis
Tartu
ASK
tulemusega
„vähemakaalulisemat" matši oli mereranda TJK-i
7. ÜENÜTO 8 1 2 5 11:22 4
43:25 (21:11), omandades seega Läti avalike asjade
väljakule kogunenud jälgima 400 pealtvaataja üm
Viljandimaalt
8. Pärnu Kalev 8 0 2 6 10:33 2
ministri A. Berzinši rändauhinna. Pühapäeva õhtul
ber, mis tõendab spordirahva huvi tõusu jalgpalli
toimus
Tartu-Riia
linnavõistlus,
kusjuures
Tartu
vastu. Matši juhtis vahekohtunikuna E. Eelmaa,
Algab sildade ehitamine. Viljandi maavalitsuse
Eilsete matšide järele meeskondade paremus saavutas jõulises mängus võidu 28:19 (16:5).
kuid puudusid ettenähtud piirikohtunikud.
teedeosakond alustab käesoleval nädalal kahe silla
järjestus on küll endine, kuid järgnevad matšid võivad
Laupäeva!
Tartu
ASK
(Erlksonid,
Veskila,
Issak
Pärnulased algasid matši suure südiduse ja hoog
ehitustöödega. Suurimaks tööks on Raasilla raud
tuua selles suuri muudatusi. Täna õhtul lõpetab
susega, näi et esimene poolaeg läks paiguti täiesti esimese vooru v.-s. Spordi ja TJK-i kohtamine vii ja Särg) alustasid hästi, minnes ette 7:0. Siis tegid betoonsilla ehitamine Viljandi-Võru 1. kl. maanteel,
lätlased
13
p.
järgemööda
seisuks
13:7
ja
võitsid
tasavägiselt. Esimene värav tuli õige varakult, kuid
milleks krediiti on määratud 13.400 kr. Üheaegselt
mase väljakul algusega kell 18.00. V.-s. Spordi võidu
ilmselt ofsaidist. Esta tsf. Härmates tegi suure töö puhul oleks juba võrdse! pulgal Olümpiaga. TJK-i poolaja 21:11. Teisel poolajal tartlased vähendasid uue silla ehitamisega viiakse nimetatud kohas läbi
vahe
7
punktile
23:30,
kuld
lõpp
kuulus
lätlastele,
oudijoonenl läbi murdes ja söötis värava alla, kus
teedeõgvendamine. Teisena võetakse ümberehi
aga võit Spordi, Estonia ja Esta kannule
kes võitsid matš! 43:25. Veskila tegi 13 punkti. ka
pä. Annus paarilt meetrilt lõi 1:0. Viigiseisu 1:1 viiks
tamisele Põltsamaa-Umbusi teel asetsev Kamari
ta
oleks
neist
kolmest
ainult
üks
punkt
järel!
Riialased
olid
kõik
korvikütid
Laukevics
12
p.,
saavutas Pärnu Kalev 34. min., millal värava lõi pä. Mõlemal poolel on tänasel matšll palju kaalul ja
puusild, milleks krediiti on 2000 kr.
Kuningas toreda löögiga. Kobe lahtilöögi järele kaunis küsitav on. kummale neist täna naeratab Arene 9 p., Justs 8 p., Šmtts ja Vanags 7 punkti.
Olustvere saab tervishoiuarsti. Maavalitsus otsus
läks aga Esta uuesti juhtima tsf. Härmates võiduõnn ning kumb neist kindlustab endale tabelis Tartu ASK mängis alla tavalist ja umbropsu.
tas uue tervishoiuarsti jaoskonna ellu kutsuda
Pühapäevasel linnavõistlusel Tartu (Erlksonid. Olustveres, kusjuures arsti asukohaks oleks Tääk
tegi 16 meetrilt madala palliga värava seisuks 2:1, parema positsiooni.
Veskila ja Keres) tegi algkorvi, ja siis Riia si alevik. Samal ajal likvideeritakse Suislepa arsti
mis jäi ka poolaja tulemuseks.
juhtis ainsa korra kogu mängus 3:2. Tartu läks jaoskond ja liidetakse Tarvastu jaoskonnaga.
Esimese poolaja kõva tempo kulutas aga pärnu
E. LUND SAAVUTAS 307,5 KG
ette 8:3 ja võitis poolaja 16:5. Teisel poolajal Rllal
laste jõurcscrvid, nii et teine poolaeg läks juba tal
küll Šmits nelja veaga välja, kuld Riia ka
linlaste suurel ülekaalul. Kaks väravat järgemöödi
Paide, 5. 5. Pühapäeval toimus Paides kaitse langes
handas
kaotusseisu siiski 19:23-ni. Lõpp kuulus aga
NARVA VÕITLEJA KREENHOLMI NMKtJ 3:1
Esta heaks tegi nobedalt esinenud vä. Kaid, lüües liidu Harju ja Järva malevate vaheline raskejõus
12. min. 3:1 ja 38 min. 4:1. Minut hiljem tõstis ps, tikuvõistlus. Maadluses Harjumaa võitis 4:3 ja Tartule, kes võitis 28:19. Punkte saavutas Tartuie
5. 5. Jalgpallihooajaavavõistlusel Nar
Veskila 15, Keres 5, Riiale Arens 8. Lätlastel pol va Narva,
Kippar seisu 5:1-ni, millega lõppes ka kogu mäng.
Võitleja võitis Kreenholmi NMKÜ 3:1 (2:0).
Pärnulased "öid küli % eel ühe värava, kuid see ei tõstmises 4:1, saavutades seega kogu võidu 8:4. nud enam laupäevaõhtust viskeõnne.
VõnJftfa oli kogu matši kestes tugevas ülekaalus.
leidnud ofsaidi tõttu tunnustamist. Pnrnulaste esi Tõstmises tulid võitjaiks alates sulgkaalust: G. Loo
Mängu jälgis 300 pealtvaatajat.
mese poolaja suur südidus ja püüdlikkus haihtus aru (H) 227,5 kg, E. Lund 307,5 kg (!). A. Tedre
Tõstespordi-vaimustus Saaremaal
Pots eri, 5. 5. Jalgpalühooaja avavõistlusel
teisel poolajal vastupidavuse raugemise tõttu
kull
(H)
282,5
kg,
A.
Minkovits
(H)
288
kg
ja
A.
Ülesaaremaaliseks suursündmuseks kujunesid Petseri Spordiseltsi noortemeeskond võitis Võru
jõuti teha ainult üksikuid läbimurdeid.
Orav (J) 305 kg. Maadlusmntšid alates kärbeskaa Gothlandis peetud Saaremaa seltsidevahelised tõs Ihnarise noori 7:1.
lust:
Rosenfeldt (J) Kaljula 0.40 min.; Roos (J) tevõistlused Arno Luhaääre nimelisele rändkarika
Rakvere, 5. 5. Rakveres kohtasid Estonia
Täna V. S. Sport TIK-i vastu
külluste 3.00 min.; Laas (H) Rannaäär 2:1; Laa le. Gothlandi Ärataja treeningtunnis võistluse eel II meeskond ja Rakvere ÜENÜ. Võitjaks tuli Rak
tõsteõpetaja A. Mälli sealviibimisel oli ko vere ÜENÜ tagajärjega 2:1 (0:1). Rahvast oli
Kevadsarja tabeliseis on praegu järgnev nistu (H) Anier 3:0; Võidula (J) Leet 3:0; päeval
Roolaan (H) Rätsep 3:0; Klaasen (H) Nurm guni 60 tõstehuvilist, kellest enamus kümnete kilo võistlusi jälgimas erakordselt rohkesti.
(arvud järjekorras tähendavad peetud mänge, võite,
meetrite kauguselt olid kogunenud harjutusõhtule.
2.00 min.
viiks, kaotus], väravatesuhet ja punkte):
POKSIÖHTU RAKVERES
Gothlandi elanikkonna suürest spordihuvist on
Laupäeva õhtul peeti Rakveres poksiõhtu, mil
märkida, et aasta eest osteti seltsile kogu küla
seltskonna toetusel tõstekang. Võistluse eel kõne lest võtsid osa Rakvere ja Kunda linnade poksi
LASKESPORTLASED ASUSID TULEJOONELE
les A. Luhaäär enda treeningust ja saavutusist. jad. Võistluste tagajärgi: Kärbesk. A. Pikalov
A. Luhaäär ühtlasi demontsreeris tõsteid ja tõu (Rakv.) lõi R. Raudla (Kunda) k.-o.; kukk-kaalus
kas kahe käega 130 kg, kuna rohkemat ei või Samohvalov (R) E. Molotov (K) 2:1; sulgk.
Hooaja esimesed iaskevõistlused Tondil. K. Vilberg, S. Kivistik
maldanud tõstekang.
Vaggo (R) Spiegel (R) 2:1; kergek. Suurkaev
lõi Kalev Raudla k.-o. ja R. Jürna E. Jürna
Rändauhinnale võistlesid kaitseliidu Kuressaare
ja I. Vilberg väikckal.-pUssist iile suurmeistrinormi
kergekeskk. Baškirov (K) Muru (R) 2:1;
malevkond ja Gothlandi Ärataja. Võistluse pare 3:0:
R. Jürna (R) E. Puss 3:0. Ülla
maks tulemuseks oli keskkaalus A. Jaksoni (Ku keskkaalus
Kont
553
s.,
3.
seers.
T.
Läänsaar
532
s.
Esimeses
Laskespordihooaja avavõistlused peeti pühapäe klassis 1. n.-veebl. J. Loit 248 s., 2. seers. L. ressaare) 240 kg ja poolraskekaalus H. Pitseli tuseks oli tuntud rakverlase E. Lilienthali tehni
val Tondi laskerajal, kus võistlesid üheaegselt Tal
(Kuressaare) 245 kg. Võitjaks tuli Kuressaare ma line k.-o. kaotus kundalasele A. Limbergile.
linna tehnikaülikooli laskurid ja Eesti Laskurliidu Meho 243 g., 3. v.-seers. V. Kirk 240 s. Teises klas levkond kaalusuhte 3:2 ja meeskonna tulemusega
Rõngu teine ujumisbassein
suurima keskorganisatsiooni ALK > teguvõjmsama sis 1. n.-seers. V. Pihlak 128 s., 2. n.-seers. 1085 kg Gothlandi Ärataja 1035 kg vastu. Võit
124 s., 3. n.-seers. H. Oja 118 s.
ühingu lahingukooli laskurid. Hooaja avavõistlusel R. Roosa
jale
meeskonnale
andis
A.
Luhaäär
üle
rändan
Rõngu
vallas puuduvad keskustes veekogud vee
Tallinna tehnikaülikooli laskurklubi meister
saavutati vaatamata varakevadisele ajale häid tule
hinna, millist jäävalt omandamiseks tuleb _ võita spordi harrastamiseks. Varem rajasid Rõngu ale
võistlustel
startis
31
laskurit.
Võistluse
parima
tu
musi. Võistluseks oli ilmastik haruldaselt soodus,
üldse kolm korda. Gothlandis peetud tõstevõistlust
viku sportlased alevikku ujumisbasseini, mis oma
kuna puudus tagajärgi pidurdav päike ja keerd lemuse saavutas olümpia kiirlaskmises püstolist jälgis tulvil saal pealtvaatajaid.
ülesannet on päris hästi täitnud. Nüüd laienda
V.
Terase
(korp!
Leola)
23
tabamust
võima
tuul.
takse ja korraldatakse basseini. Teise ujumisbas
Võistluste paremaid tulemusi saavutati ALK likust 24-st. Teisele kohale jäi 0. Lellep, korp!
seini rajamine on võetud lähemasse päevakorda
Uuss II korvpallis liiduklassi!
lahingukooli omavahelistel meistervõistlustel, kus Vironia, 19 tab.; 3. J. Gross, korp! Vironia, 17
Rõngu valla Valguta sportlaste poolt. Äsja peeti
oli osavõtjaid 22. Võistlus toimus väikekaliiberpüs tab. Sõjapüssist lahinguilmelises laskmises esime
kohapeal spordikursusi instr. L. Kuke juhatusel ja
Käsipalli meistervõistluste .Järellainetusena" siis selgus suvine tegevuskava, mille hulgas on ka
sist laskmises 50 m distantsilt. Suurmeistrite klas ses grupis tuli võitjaks 0. Lell ep, korp! Viro
sis oli hoos sõjapüssist laskmise endine maailma nia, 60 s.; 2. V. Tarni eht, korp! Vironia, 41 s.; peeti pühapäeval Tallinnas väljakutse-matšina Tall. basseini rajamine, milleks on juba eeltöid tehtud
meister ja lahingukooli ALÜ värske esimees Krist 3. S. Poola, korp! Sakala, 41. s. Teises grupis või NMKÜ ja Russi teise meeskonna vaheline korvpalli ning millise kavatsuse teostamiseks on olemas pä
jan Vilberg, kes kolmest asendist ä 20 lasku tis F. Klement, korp! Vironia, 61 s.; 2. R. mats. Tall. NMKÜ jäi liiduklassi meistervõistluste ris head väljavaated.
saavutas suurelt hinnatava tulemuse 576 silma, Vardi, korp! Vironia, 52 s.; 3. L. Kohlap, korp! sarjas lõppkokkuvõttes eelviimasele kohale, Tall.
Russi II kaotas ringkondadeklassi finaalis Tartu
Itaalla-Saksa 3:2
mis on üle suurmeisteraormi 6 silma. K. Vilbergi Vironia, 32 s.
Väikekaliiberpüssist peeti laskevõistlusi kolmes Kalevile, kes pääsis liiduklassi. Nüüd Russ II või
üksiktulemused olid: Püsti 186 s>. põlvelt 192 s. ja
Milano, 5. 5. (ETA) (DNB) Siin toimus täna
lamades 198 s. Teisele kohale jäi endine maailma klassis. Suur- ja erimeistrite klassis tuli esikohale tis Tall. NMKÜ 43:34 (20:15) ja esmakordselt käsi
9. jaigpaliimaavõistlus, mille võitis
meister E. Kivistik 575 (1824-196 + 197) silma V. Terase, korp! Leola, 280 s.; 2. 0. Lellep, palliajaloos on meil korvpallis ühest seltsist kaks Saksa-Itaalia
ga, kuna kolmandaks tuli Eest' Jaskespordi vetc korp! Vironia, 278 s. Teises grupis 1. K. Feier meeskonda liiduklassis! Tall. NMKÜ langes kaotu Itaalia 3:2, poolaeg 2:1.
raan Johannes Vilberg 572 silmaga. Tema saa bach, korp! Vironia, 279 s.; 2. V. Tarni eht, korp! °a>ga ringkonnaklassi.
Mäkl kolmas
vutas lamades ajendis 20 lasuga 200 silma võima Vironia, 269 s.; 3. L. Nugise 263 s.: 4. S. Poola
VALGA
SK
VÕRKPALLIS
LIIDUKLASSI
Mlnneapoli, 5. 5. (ETA) (Reuter) Laupäeval
likust 200-st. Neljas oli E. Vilbert 570 s., 5. G. korp! Sakala, 262 s.; f>. J. Gross, korp! Vironia
251 s. Kolmandas grupis 1. V. Klaas, Ü. S.
Valga, 5. 5. Valgas toimus võrkpallis väi'-'
püstitas Gregory Rice uue Ameerika rekordi 3.000
Lokotar 568 s. . , _ „
meetri boksus ajarn 818.9. Teiseks tuli Valter
Meisterklassis tuli võitjaks seers J. HalJap Põhjala, 125 s.; 2. K. Ollik. korp! Viron*a. 113 s.; •utsevõistlus Valga Spordiklubi :n Eestimaa Spor
503 s., 2. n.-seers. B. Heier 493 s., 3. n.-veebl. A. 3. E. Taska, Ü. S. Põhjala, 110 s.; 4. H. Villemson, diseltsi vahel. Võitjaks tuli Valga SK tulemusega Mehi ja kolmandaks Taisto Mäki. Senine rekord
Klooster 485 s. Erimeisterklassis 1. üliõpil. V. korp! Vironia, 110 s.; 5. R. Vardi, korp! Vironia 2:0 (15:6, 15:10), pääsedes seega liiduklassi, kuna püstitati Paavo Nurmi poolt 1926. aastal ajaga
8.26,4.
kaotaja ESS lliduklassist välja laiiges.
T«raae 555 (176+181+198) a., 2. a.-veebl, J. 109 g.

Elvas!
Proteste uue rannakohviku pärast. Kasutades
linnaseadusega antud õigust esitasid kolm Elva lin
navolinikku linnavalitsusele kirjaliku avalduse, nõu
des lähema linnavolikogu päevakorda kolme küsi
muse võtmist. Nii soovitakse linnavalitsuse tööjao

tuse kava esitamist volikogule, peatänava jalgteede

väljaehitamise küsimuse päevakorda võtmist ühen
duses mitmete väärnähtustega ja lõpuks uue ranna
kohviku ehitamise küsimuses volikogule lähema in
formatsiooni andmist. Viimases küsimuses protes
teerijad leiavad, et Elva vajab praeguse ujula ase
mele uut rannahoonet, mitte pooldades alkoholse
joogikoha rajamist ranna põhjaossa, nagu see on
linnavalitsuse kavas.

Tartust
Lõppesid talvised erakorralised tööd. Laupäe

val lõppesid Tartus talvised erakorralised tööd, mis

olid korraldatud tööta perekonnainimestele teenis
tuse andmiseks. Suurim talvine erakorraline töö oli
korraldatud Tähtvere all asetseva vabaujula juure
pääsutee ehitamiseks. Sellelt töölt vabanes nüüd
114 töölist. Tööd kestsid 5 kuud ja nõudsid kulu

sid 29.316 krooni.

Tartumaalt
Toetusi Otepää suvituselude parandamiseks.
Otepää linnavalitsus on saanud sotsiaalministeeriu
milt 2000 kr. toetust suvitusheakorra tõstmiseks.
Linnavalitsus seab selle rahaga korda väiksemad
üendusteed linna ja Apteekrimäe ning Pühajärve
vahel, paigutades üles teejuhiseid jne. Teedemi
nisteeriumilt on Otepää linnale määratud oma
korda 4000 kr. tänavate korraldamiseks.

Viljandist
„Ugala" teatri hooaeg lõpeb l. juunil. Töö teat
ris algab uuesti 3. augustil.
Tabati 16 tagaotsitavat. Viljandi kriminaalpolit

sei aprillikuu tegevusaruandest nähtub, et kuu jook
sul registreeriti 100 kuritegu, millest kahju 12.513 kr.

Avalikuks tehti ühes eelmiste kuude kuriteojuhtu
mitega kokku 72 süütegu kahjuga 19.524 kr. April
lis tabati 16 tagaotsitavat isikut, mis on omaette
..rekord"

Järvamaalt
Särevere uus vallamaja Türile. Särevere valla

volikogu otsustas asuda uut vallamaja ehitama Türi
linna Kooli tänavale. Projekti kohaselt läheb hoone,
mis tuleb 2-<kordne teHiskiviehitus, maksma 56.000

kroni. Avalik raamatukogu tuuakse end. Alliku
vallamajast üle Särevere vallamajja Türile. Retla
algkooli uueks asukohaks määrati Väljaotsa küla.

Virumaalt
Ka Goldfieldsis töölised pole rahul Narva hai

gekassaga. , Narva üldise haigekassa tegevusega ja

sealt saadavate ravi-toetustega pole rahul ka Gold
ficldsi tööstuse Narva üldise haigekassa liikmed.
Kuna väikese tööstuse tõttu iseseisva haigekassa
küsimus kohanesl mõeldav ei ole, soovitakse liitu
da Rakvere naigekassaga, millega on kergem ja
lähim ka ühenduse pidamine. Selleks vajaliste eel
tööde tegemiseks valiti hiljutisel koosolekul kolme
liikmeline komisjon.

Kiviõli tuletõrje kahekordne juubeiipäev. Püha
päeval pühitses Kiviõli käitise tuletõrje komp. oma
10. aastapäeva. Algusest alates on tuletõrjeüksuse

tegelikuks juhiks ja isaks olnud pealik J. Aren,
kes koos üksusega pühitses oma 10-a. tuletõrje te
gevuse juubelit. Juubelipäeval ahti talle üle 1. kl.
kuldrist. 10-a. hoolsa tegevuse eest said kuldmedali

veel H. Reinalu ja F. Narits. r
9 suvilasteseda tegevusse. Virumaa Lastekaitse
ühingu poolt avatakse tänavu Virumaal 9 suvilastc
aeda, kus tegevus algab 17. juunil, kui selleks
ajaks leitakse vastavaid juhatajaid. Uutena tule

vad tänavu esmakordselt avamisele lasteaiad Tudus
ja Kavastus. •
Sama ühingu poolt Narva-Jõesuus ülalpeetavasse
nõrgatervislike laste suvekoloniisse registreeriti soo

vijaid 138, kuna vastu võtta saab ainult 97 last.
Tegevus koloniis algab 20. juunil.
Rakverest
Elav huvi rahvushommiku vastu. Pühapäeval toi

munud rahvushommik meelitas teatrimaja avara saali

täis kuulajaid, kes jälgisid huviga sisukaid ja kaa
sakiskuvaid ettekandeid. Avas koolide- insp. H.
Linsi. Kõnelesid rvkl dir. J. Põdra ja Ü. Maramaa.
Lõppsõna oli Kehtna koolide direktorilt V. Sõer
dilt. Osavõtjate arvu võis hinnata vähimalt 550.
Rakvere rahvamaja ja Haridusseltsi peakoos
olek peeti pühapäeval 93 liikme osavõtul. Möödu
nud aasta aruanne kinnitati kr. 2044 suuruses, ot
sustati luua pooikutseline teater ja võeti ka vastu
teatri eelarve 1. jaanuarini 1914. a. kr. 3790
suuruses. Seltsi oma eelarve tasakaalustati kr. 1806
peale. Juhatusest väljalangenud liikmeist valiti ta
gasi J. Remmert ja H. Treve, uutena M. Mägi ja
H. Raag. Revisjonikomisjoni valiti E. Sauk, M. Pe
terson ja E. Raatma.

Raadio
Esmaspäeval, 6. mall.

7.00 Äratusmäng. Võimlemine, algajatele. 7.20
õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hom
mikukontsert (hpl.). 8.15 Perenaistele. 8.20 Tal
linn ja Türi: Turu teade. Tartu: Heliplaate. 8.30
Hommikupalvus preester A. Jürisson (Alek
sandri katedraalist). 8.45 Türi: Jääteade.
17.50 Teated ja reklaam. 18.00 Muusika pä
rastlõunaks (hpl.). Tartu (—18.20): Venekeelne
teadete-saade. 18.50 Postmark 100-aastane Eino
Pillikse. 19.10 Helisev Napoli (hpl.) 19.30 Raadio
vestlus —RR direktor ins. F. Õlbrei. 19.50 Ar
munud Corso-trio. Viise armastusest. 20.80 Päeva
märkmik. • 20.35 Eilsest tänaseni. Päevasündmuste

kokkuvõte. 20.40 Päevauudised. 21.00 õige aeg.
Teated, 21.10 Viis minutit tervisele dr. med.
M. Kask (Tartust). 21.15 Viiulikunstnik Villem
õunapuu kontsert. 21 40 Türi: Hoiuruumidele pöö
rame tähelepanu ka kevadel Mari Kauri. (Ko
dumajandusk. loeng.) Tallinn ja Tartu: Karakter
palasid (hpl.). 22.00 õhtukontsert, RR orkester.
Juh. P. Nigula. 22.50 õige aeg. Päevauudised
ja sporditeated. 23.05 Türi: Päevauudised inglise
ja saksa keeles.

Teisipäeval, 7. mail.
7.00 Äratusmäng. Võimlemine, edasijõudnutele.

7.20 õige aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30
Hommikukontsert (hpl.). 8.15 Perenaistele. 8.20
Turuteated. 8.30 Hommikupalvus õp. H. Karm
(Jaani kirikust). 8.45 Türi: Jääteade. 13.00

13.30 Kooliraadio.

17.50 Teated ja reklaam. 18.00 Katkendeid
koomilistest ooperitest (hpl.). Tartu (—18.20):
Venekeelne teadete-saade. 18.30 Lasteraadio-rah
va 3 koolis. Meie kuulajate kirju koolielust, õpi
laskooride ja -orkestrite ettekandeid, (Laside.).
19.00 Soovikontsert (hpl.). 19.35 Ajukelmete tu
berkuloos dr. V. üprus (ETM loeng, Tartust).
19.50 Laulgem naised, laulgem neiud! Eesti Nais
liidu naiskoor. Juh. Ida Kahu, ja Ella Lipand (sop- '
ran). 20.80 Päervamärkmik. 20.35 Eilsest täna
seni. Päevasündmuste kokkuvõte. 20.40 Päeva
uudised. 21.00 õige aeg. Teated. 21.10 „Tšai
kovski Haapsalus" Gert Helbemäe kuuldemäng P.
Tžaikovski elust. 22.00 Orkestrikontsert. RR
orkester. Juh. O. Roots, ja Heljo Sepp (klaver).
22.50 õige aeg. Päevauudised ja sporditeated.
23.05 Türi: Päevauudised inglise ja saksa kejeles.
Esperantokeelne nädalakroonika,
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Esmaspäeval, 6. mail 1940
Esimene suveilm

Kohalikke teateid

Maal 20 kraadi sooja, meres aga jää
Arstiabi küsimus käsi

HIPODROOMIL PÜSTITATI 4 REKORDI

tööstuskojas

Traavlite kokkupõrge lõppes vigastusteta
Ilusa ilma puhul kogunes eile hipodroomile roh katmata, sest teised osavõtjad möödusid võidupos
kesti pealtvaatajaid ja totalisaator töötas rahulda- tist galopiga.
Vkdt. . Luuri väljamakse seekord ei olnud, sest män
4. klassis joosti kaks otsa ja saavutati ühine
gijad tabasid alati võitjaid. Noorematest traavli järjekord. Võitis mära Mary -Luise sõitja
test. parandasid oma jooksuaega Monolesko 3%, Sörki juhtimisel. Teisele kohale tuli korduvalt täkk
Lilo-Reet 2 J/6, Mary-Luise 3ja Macsan % sek. Macsan ja andis tot. kr. 7.25 ja 4.—, paarismäng
_ Võistlused avati jooksuga 6. klassi traavlitele. oli kr. 12.25 ja 4.75. Maie ja Äike jagasid 3. koha.
Ainsana traavis puhtalt noor täkk Kalju ja sõitja
2. klassis joosti kaks otsa ja vahelduva õnnega.
Oamer tõi ta esimeseks võiduposti. Aeg oli harili Esimeses jooksus jõudsid mära L a re i d a ja täkk
kust nõrgem ja väljamaksud totalisaatoril napid. MacMahon pea-peas võiduposti, jagasid esimese
Teisele kohale tuli täkk Mikumärdi ja kolmandale ja teise koha; samuti ka itaaliakassa väljamaksud,
täkk Pikker.
mille tagajärjel summad jäid napiks. Kroonprints
Järgmises jooksus startisi-5 3. klassi traavlid. oli kolmas.
Teises jooksus Lareida kaasa ei võistelnud ja
Alul möödus täkk Koja eelmistest ja näis võitjaks
tulevat. Lõppjooksus laskis aga ennast mära La - MacMahon tegi korraks galoppi. Seda juhust kasu
reidast lüüa. Sõitis Sinisalu. Tot. kr. 10.75 tas täkk Kroonprints ja sõitja Lehtmaa tõi
ja 4.—, Kajalt kr. 5.75 ja paarismängult kr. 9.75. ta hea ajaga võiduposti. Kuigi väljamaks langes
pooleks Red-Whipiga, jätkus sellest kummalegi
Argoh oli kolmas.
16.50 ja 6.50. MacMahonilt makseti kr. 8.50.
5. klassi võistlustel leidis aset traavlite kokku kr.
oli Kindral kolmas.
jooks, mis aga möödus vigastusteta. Mära Donna Seekord
1. klassis jooksis esmakordselt Rootsist toodud
Klaara sattus enne starti tõrkumishoosse, algas täkk
Dragoman. Jooksis küll puhtalt, kuid pidi
jooksu siiski korralikult. 1. ringi lõpus kargas leppima
kolmanda kohaga. Võitis täkk Calu m e t
aga ootamatult siserajale ja põiki järeljooksja täkk Boss, keda
juhtis sõitja Pungert. Teisele kohale
Esko ette. Pidurdamine ei aidanud ja mõlemad tuli täkk Kuller,
samast tallist, ja sellega langesid
traavlid põrkasid kokku ja langesid pikali maha. väljamaksud jällegi
pooleks: kr. 12.50 ja 5.—, it.
Neile järgnenud Ingol õnnestus sõita aegsasti platsi
4.25. Paarismäng oli kr. 18.50.
keskele. Sõitjad ei kaotanud külma verd, asusid kr. Handicapist
osa 10 traavlit. Joosti kaks
lamajate kaela peale kuni abi kohale jõudis. Siis otsa ja mõlemalvõttis
korral tõi sõitja Sork mära Säde
rakendati hobused lahti ja aidati üles.
esikohale. Väljamaksud kr. 12. ja 4.75; teises
-Sõitjaks tuli mära Lilo-Reet, keda juhtis jooksus oli kinni mängitud. Teisele kohale tüli
sõitja Oamer. Reet jooksis puhtalt ja hästi. Ka Nany, tot. kr. 12.25; teises jooksus aga täkk Leo
teisele kohale tulnud täkk Monolesko parandas oma
Axworthy, kellelt makseti kr. 27.—, mis osutus
rekordit. Tot. kr. B. ja 3.—, itaaliakassas kr. päeva suurimaks väljamaksuks. Cyklan oli kolmas.
7.25 ja paarismängus kr. 8.75. Kolmas koht jäi
Järgmised võistlused peetakse 2. suvistepühal.

Pühapäeval leidis aset käsitööPskoja tä'skogu
koosolek, mille avas koja esimees A. Naeres,

kes sissejuhatavas sõnavõtus käsitas käsitöösturite

päevaprobleeme, nagu kutsekaitse elluviimise,
töökaitse ja tõutervishoiu määruse muutmise,
tööstusseaduse muutmise vajadust jne. Samuti an
dis esimees ülevaate käsitööstuskoja tööst ja neist

taotlustest, mis käsitöösturkonna huvide kaitseks
on ette võetud ja milliseid tulemusi on saavuta
tud.

Äsja kehtimahakanud sotsiaalseadusi käsitades

pani esimees täiskogule südamele, et lisapalka las
tega töövõtjaile püüaksid maksa ka need väikese
mad tööstusettevõtete pidajad, kes töövõtjate- 1 sa

palga seaduse alla ei kuulu, igaüks oma võimete
piirides.

Täiskogu, tunnustades aasta jooksul _ tehtud
a. tegevusaruanne, mis on võrdlemisi ulatuslik,
näidates aktiivsust sektsioonide, esinduste, usal
tööd, avaldas kiitust esimehe sõnavõtule. Koja 1939.

dusmeeste ja toimkondade töös, kiideti üksmeelselt

heaks. 1939. a. rahaline aruanne, tasakaalus Kr.
66568.85 kinnitati, Kusjuures ülejääk Kr. 2900.—,
kantakse tagavarakapitali arvele. Edasi kinnitati
sõnavõtuta käsitööstuskoja liikmeskonna ajutise
abiandmise fondi rahaline aruanne tasakaalus Kr.
18910.62 suuruses.

Pikemaid sõnavõtte põhjustas käsitöösturkonnale

arstiabi-kassa sisseseadmise küsimus. Kassa või
maldaks arstiabi 50% ulatuses tegelikest kuludest
sääraste toimingute puhul, mis ette, võetakse sel
leks, et ära hoida nende toimingute mitte ette
võtmisele järgneda võivaid raskemaid terviserik
keid. Töötamist takistatavate haiguste ja õnnetuste

puhul maksaks kassa 70% tegelikest kuludest.
Toetust maksaks kassa haiguste puhl, mis ei kesta
iile kahe nädala. Arstiabi-kassat ülaltoodud tingi
mustel on võimalik ellu viia 3 krooni suuruse osa
maksuga. Peale küsimuse põhjalikku kaalumist ot
sustas täiskogu arstiabi-kassa ellukutsumise edasi
lükata, kuna täiskogu liikmetel puudus ülevaade,
kas liikmeskonna enamus on nõus kandma lisako
hustusi, eriti praegusel erakordsel ja raskel ajal.
Iseseisva päevakorrapunktina esines käsitööstus
kojale oma kinnisvara soetamise küsimus, üksmeel

selt asuti seisukohale, et oma kinnisvara muretse
mine käsitöösturkonnale on hädatarviline, kui_lei
takse sobiv kinnisvara käsitöösturkonna. kandejõule

vastava hinnaga. Peakoosolek andis juhatusele vo

lituse kõigi kinnisvara ostmisega seotud küsimuste

otsustamiseks, tarviduse korral ka ostu-müügile

pingu sõlmimiseks.

Läbirääkimiste all puudutati käsitöösturkonnale
oma rahaasutuse organiseerimise võimalusi ja kut
sekaitse küsimusi.

Välissuhete Ühingu referaat
koosolek

ÜENU Tallinna osakonna
21. aastapäeva pidulik aktus peeti laupäeva õhtul
kaubandus-tööstuskoja saalis. Liikmeid ja külalisi
tuli kokku rohkearvuliselt.
Aktuse avapalana deklameeris Lidia Saarman
ungari noortelaulu. Siis laulis osakonna segakoor
G. Eirnesaksa juhatusel.

Osakonna abiesimees K. Harineem andis üle
vaate aasta kestes tehtud tööst. On olnud paljugi
raskusi," aga noored on saanud raskustest üle ja
osakonna tegevusharudes areneb kõikjal innukas
töö, kusjuures vaimne töö tasakaalustatakse sport

Mõne reaga
Merelahing Tallinna all 1790. a. 13. skp. täitub
150 a. päevast, millal Tallinna reidil löödi verine
lahing Rootsi ja Vene laevastiku vahel. Sellest

uudhDäifapanekutega

alustab oma suvist tegevust 15. mail. Peale pan
sionide on sellest ajast peale liidu liikmeil ja nende
külalistel võimalus saada puhkekodust ka üksik
toite. Kuna eeloleval suvel tahetakse. Kose puhke
kodu kasutamist võimaldada ka võõraile liikmete
soovitusel, siis on liikmeil võimalus.oma soove esi
tada ja tube kinni panna kuni hooaja alguseni,

valiti" . ühingu" senine juhatus tagasi koosseisust
J. Juhtsalu, A. Maikallo, H. Lehtmets, H. Nuia,
T. Lessuke, A. Allik ja J. Juhkamson. Juhatust
täiendati kahe liikmega, kelledeks valiti A. Erolaid
ja A. Pello. Revisjonikomisjoni valiti R. Jõulu,
J. Mark, H. Kärejõe, E. Männik ja K. Lahul.
1939. a. aruanne kinnitati tasakaalus kr. 2002.75

tõestuseks, et töid on teostatud vähemalt määratud
toetussumma kahekordses ulatuses, ja et neid töid

ei ole teostatud juuli- ega augustikuudel.
Edasi põllutööministeeriumi katastri- ja maa
korralduse amet esitas Eesti Pangale ettepaneku

MÜÜGIL SUUREL JA
VÄIKESEL HULGAL

Xui nuge vaateaknal

Tallinna üürnikeseltsi peakoosolekul

Lenderma-Viskla 400, Kloostri-Aruküla 300, Saunja
160 ja Raka 450 kr.
Riiklik toetus antakse veeiihinguile välja käes
oleva aasta lõpul või 1041. a. alul, kui põllutöö
ministeeriumile on esitatud tööde ülevaatuse akt

Ülal: Rahvas naudib esimese suvepäeva mõnusid. All: Juba areneb süstasõit ja väiketüdrukul maitseb
oivaliselt jäätis.

liige Paevere.

EAL puhkekodu Kosel

1000, Rae-Vaskjala 900, Kaarlisoo 1000, Laisari 200,

ia maalritarbed

Edasi oli soololaule Paula Saarelt, viiulisoologid
H. Schütsilt ja deklamatsioone H. Laurilt. Peale
selle esinesid naisvõimlejad pr. Innu juhatusel.
Kanti ette hulk tervitusi. Lõppsõna ütles juhatus

riumis kapten-major P. Me i. Ettekannet selgita
vad valguspildid. Ettekannet selgitavad valgus

Harjumaa maaparandustöödeks
33.900 kr.
Veeiihinguile riiklikku toetust ja protsendita laenu
Põllutööministri otsusega määrati riiklikku toe
tust 13 veeühingule Harjumaal kogusummas 8000
kr. Toetust saavad järgin, veeühingud: TohisooRootsi 300, Alansi 2000, Rapla-Valtu 600, VaikseKarjaküla 200, Kehtna-Ohekatku 500, Kodasoo

TAPEET

liku tegevusega. Osakonnal on 7 rahvatantsurühma
200 tantsijaga.

Eesti Välissuhete Ühingu tänasel avali
kul koosolekul, mis korraldatakse kell 7 õh
tul kaubandus-tööstuskoja suures saalis, esi
neb Hra Joakim Puhk referaadiga „Balti rii
kide majandusliku koostöö probleeme".
Ettekandele järgnevad läbirääkimised. Sis
sepääs tasuta.

15. maini.

KEHRA

©-r-ko

hvitavast sündmusest kõneleb Tallinna Ajalooseltsi
38. avalikul ettekandekoosolekul teisipäeval, 7. skp.,
kell 20.15 tütarlaste kommertskooli füüsikaauditoo

pildid. Pääs koosolekule vaba.

ja 1940. a. eelarve kr. 2000.89 tasakaalus.

määrata maakapitali eelarves käesolevaks aastaks
ettenähtud krediidist intressita maaparanduse laenu
26 veeühingule Harjumaal, kogusummas 25.900 kr.

TALLINNAS, V. KARJA 1
Apteekide öövalve
esmaspäeval vastu teisipäeva:

G. Gnadebergi ja E. Leydenl apteek, S. Karja
4, tel. 445-88; Mikheina pärijate apteek, Tartu mnt.

45, tel. 308-42; fl. Puksovi apteek, Koidu 43,
tel. 454-97; G. H. Jiirgensi apteek (end. Thuberg),
Pärnu mnt. 31, tel. 459-54; R. Vallneri apteek, Narva

mnt. 24, tel. 304-27; J. Pilli apteek, Vana Kalamaja
7-a, tel. 440-74.

Arstide öö- ja piihapäevavalve tel. 04.
Nõmmel Trossini apteek, Apteegi tän. 4.
TÖÖLISTE ELU i

Laenu saavad: Kaiu 1000, Väo 500, Tänassilma

1000, Ohekatku 1000, Limu 2000, Kehtna-Ohekatku

1000, Rae-Vaskjala 500, Lalli 500, Hindaste-Tuli
murru 1000, Silmsi-Perila 2000, Paunküla-Ardu
2000, Harku 1000, Vahastu 1000, Russalu-Rahula
1000, Adila-Tagaküla 1000, Kloostri-Aruküla 700,
Ranna-Väemla 1000, Saunja 300, Tamse-Kasemetsa

000, Lippisoo 800, Rooküla-Nõmbra 2000, Sausti
Nabala 1000, Lohu-Rabivere 1000, Urita-Liiapeksi-

Sigula IGOO ja Vääna-Vanamõisa v.-ü. 1000 kr.

Veeühingud peavad vastavad laenu-sooviavaldu

sed esitama Eesti Maapangale hiljemalt 1. juu
niks k. a.
Seega on Harjumaa veeiihinguile käesoleval aas
tal kavas olevate maaparandustööde teostamiseks

määratud riigi poolt protsendita laenu ja rahalist
toetust kogusummas 33.900 kr.

Eile oli Tallinnas juba suur suvi. Juba
hommikul pani temperatuur üllatama: lige
male 20 kraadi sooja. Päeval tuli varjulise
mais kohtades veel paar pügalat juure. Rah
vas liikus tänaval juba suverõivastuses ja
Pirital võttis suvitamine hoogu. Rannakoh
vikus tantsiti ja rannal võeti päikese vanne.
Kummaline oli see, et samal ajal kui
maal valitseb suvine soojus, valgendab meÜhistegelike kirjatööde
võistlus noortele
Eesti ühistegelise liidu juures asuv noorsoo
ühistegevuse kesktoimkond on kuulutanud välja
neljanda kirjatööde võistluse kõigile Eesti noor
tele. Võistlusest võivad osa võtta kõik Eesti noo
red koolides ja väljaspool kooli.
Võistlusest osavõtjad jagunevad vanuse järele
kahte rühma. Esimese rühma teemaks on:

1) „Miks kogun hoiukarbiga säästsummasid ühis
panka" ja 2) ..Ühistegevuse ideaale ja nende teos
tamise võimalusi koolis."
Sellest rühmast võivad osa võtta kõik noored,
kes ei ole ületanud kirjatööde sisseandmise täht

päevaks (1. dets. 1940) 15-dat eluaastat.

Teise rühma teemaks on: 1) ..Säästmise mõju
minu kavatsuste teostamisel" ja 2) „Minu koduko
ha ühistegelikkude asutuste tähtsus igapäevases
elus."

Sellest rühmast võivad osa võtta kõik noored,
LAHKMÕTTEID TEKSTIILTÖÖLISTE LIIDU \ J
kes ei ole ületanud kirjatööde sisseandmise täht
NÕUKOGU KOOSOLEKUL *> päevaks
20-dat eluaastat.
Võistlustööde pikkus võib olla: esimeses rüh
Provintsi saadikud lahkusid koosolekult. Eile toi
mus Tallinnas tekstiiltööliste kutseühingute liidu mas 5000—10.000 tähte, teises rühmas 10.000—
nõukogu koosolek, mille avas ajutise juhatuse esi 15.000 tähte.
mees Oskar Ruus. Koosolekul olid esitaitud Tal
Võistlustöö tuleb kirjutada selgelt loetavas kir
linna, Narva, Sindi, Tartu ja Keila tekstiiltööliste jas või kirjutusmasinal poogna ühel küljel ja esi
kutseühingud. Kutseühingute lähemate ülesannete
tada ühes eksemplaris noorsoo ühistegevuse kesk
üle kõneles töövõtjate kutseühingute keskliidu esi toimkonnale, asukoht Eesti ühistegelises liidus,
mees J. Voimann.
Tallinnas, Narva mnt. 30.
Töö tuleb tuleb esitada märgusõna all ja i""
Ajutise juhatuse tegevuse aruandest selgus, et
lisada sama märgusõna kandvas kinnises kirja
praegu kuuluvad tekstiiltööliste kutseühinguisse üle
tnaa 1712 liiget, ja sellele vastavalt on iga 85 liik ümbrikus autori nimi, aadress, vanus, õppeasu
tus (kui käib koolis) või noorsoo-organisatsioon
me peale üks esindaja. Selle aluse järele andsid esin
dajaid nõukokku Tallinn, kellega oli ühinenud ka (kui on kuskil liige).
Tööde esitamise tähtpäevaks on 1. dets. 1940. a.
Keila tekstiiltööliste kutseühing 11 saadikut, Narva
ja Sindi kumbki 4 ja Tartu 1. Provintsi esindajad
Võistlustööd kuuluvad auhindamisele. Hindajaks
aga ei uskunud, et Tallinna kutseühingus on nii on noorsoo ühistegevuse kesktoimkonna juhatus.
palju liikmeid ja nõudsid liikmete arvu täpset Auhinnad on rahalised ja kirjanduses. Võistluste
avaldamist. See ettepanek aga lükati tagasi, kuna tulemused avaldatakse hiljemalt 5. jaan. 1941. a.
tallinlased motiveerisid, et siis peaks sel juhul kõi Auhinnad antakse välja pärast tööde tagajärgede
kide kutseühingute liikmete arvu tõestama doku väljakuulutamist.
mentaalselt. Provints» saadikud teatasid seepeale,

et nad loobuvad edaspidisest nõukogu tööst osa
võtmisest ja lahkusid koosolekult. Sellele järgne
nud valimistel valiti liidu esimeheks Oskar Ruus.
Juhatusse valiti J. Oras, J. Pärst, V. Riga, M.
Vaht ja A. Nukk. Seejuures jäeti Sindi ja Narva
tekstiiltööliste kutseühinguile võimalus saata juha
tusse kumbki ühe esindaja.

Otsustati astuda töövõtjate kutseühingute kesk
liidu liikmeks, kuhu nõukogu saadikuiks valiti
J. Oras, J. Pärst ja O. Ruus.
Asutatakse majateenijate kutseühingute liit. Eile

toimus Tallinna börsisaalis Tallinna majahoidjate
kütjate kutseühingute korraline peakoosolek. Koos
olekut juhatas H. Kreedo. Kutseühingu esimeheks
valiti A. Koppel, ja juhatusse A. Salmisto, M. An
niko, K. Päärtu, J. Roosikivi ja A. Lepiksoo. Re
visjonikomisjoni H. Kreedo, A. Põder ja 0. Vaht
rik. Koosolek otsustas ellu kutsuda majahoidjate
ja majateenijate liidu. Kutseühingul on praegu 152
liiget, kelledest koosolekule oli ilmunud 139.
Eile toimunud Tallinna pagari- ja juhutööliste
kutseühingu peakoosolekul oli arutusel aruanne
palgaolude parandamise aktsioonist, mille tulemu
sena nii Tallinna leiva- ja pagaritöösturite kui ka
Tallinna pagari- ja kondiitritöösturite ühingud olid
lubanud teatavat palgatõusu kuni 100 krooni kuus
teenivaile töölisile.

Koosolek leidis, et töösturite poolt esitatud kava

pole töölistele vastuvõetav. Valiti komisjon, kes
alustaks ettevõtjatega läbirääkimisi ja palkade kõr
gendamiseks vastavalt tööliste nõudmistele, neile,
kes teenivad alla 100 krooni kuus 25% ja üle 100
krooni teenivaile 15%. Tükitöölistele nõuti 4-kilose
leiva valmistamise tasuks 5 senti ja 2-kilose saia.
sepiku ja peenleiva valmistamiseks samuti 5 senti-

Trükitööliste kutseühingu kultuurhommik möö
dus, vaatamata haruldaselt ilusale kevadilmale, ar

vuka kuulajaskonna ees. Kultuurhommikul esinesid
kutseühingu meeskoor, orkester ja näitering.

lliii%lAven#k»#lt W#iAala avasid kolm pealinna organisatsiooni Eesti Mootorspordi Klubi,
IvIUUIUf spOlUl nuuaja Ecsj| Motoklubi ja .väljasõiduga Piritale, kus peeti veel «igamehe
Iffpsussõidu .võistlused". Meie piltidel ülal - autode ja Eesti Autoklubi eile ühise avasõiduga läbi linna
'"'""n Pirital* &U Eesti Mootorspordi Klubi liikmete rivi enne väljasõitu.

Eesti toidu- ja maitseainete tööliste kutseühin
gute liidu nõukogu koosolekul otsustati soetada

Tallinna lähedusse puhkekodu liidu liikmesühingute

liikmetele. Asukohana oli kõne all Rannamõis, Kloo
ga ja Rocca ai Mare.

Konsulendi-sõda Keilas
Konvendi täiskogu saadikud käisid põllutöökoja
juhatuse juures

Keila vallamajas toimus Keila põllumeeste kon

vendi täiskogu liikmete algatusel omavaheline koos

res jääkate. Ranna lähedal sinetas aga
kõikjal juba vaba vesi.
Pirital valmib varsti ka uus bussijaam
silla juures. Sellesse hoonesse tuleb
ruum, kohvik, postkontor j. m. Praegu te
hakse veel sisemisi töid. Pirita üldpilt on
muutunud kaunimaks ja kogu olemine siin
tõotab suve, saabudes anda kuurordi mõõdud
välja.
Lugusid kohtust
Spetsialist jalgrattavargustele
Aleksander Kivisaar, 22-aaatane noormees,
spetsialiseerus läinud aastal jalgTättavargustele.
8. aprillil ta varastas Estonia puiesteel Majandus
ühisuse kaupluse eest Jaan Haarakalju jalgratta,
13. aprillil ta varastas Tartu maanteel 32 õuelt
Rudolf Arro jalgratta. 2. juunil ta näppas Esto
nia puiesteel linna raamatukogu õuelt Jaan Otto
jalgratta. 10. juunil langes ta saagiks Ühishaige
kassa maja ees Hugo Hammi jalgratas.
Ka maal harrastas Kivisaar vargusi. Nii viis
ta Märjamaa raudteejaama hoone seina äärest ära
Eduard Opp'i jalgratta.
Läänemaal, Karuse vallas ta varastas Mart
Veskeri elukohas voodikoti alt rahakoti 431 krooniga.

Kõigi nende varguste puhul ta sisse ei kukku
nud. Vanglasse ta sattus hiljem ning vanglas ol
les ta pihtis oma südamelt kõik eelpool nimetatud
vargused. Nüüd olid need asjad kohtus arutusel.
Ringkonnakohus karistas Kivisaart iga varguse eest

kaheaastase vangistusega.

Tuli politseijaoskonda vargile
Anton Lind o r f tuli 5. märtsil Koidula tän.
24 politseijaoskonda - vargile. Kantselei eesruu
mis ta võttis varnast päris kena talvepalitu. Kõik
oleks olnud hea, kuid riidepuu tegi natuke kolinat.
Seda kuulis kantseleis ametnik Jaan Karu, kel
lele asi näis kahtlasena. Ta ruttas esikusse, kust
parajasti keegi põgenes. Põgeneja viskas trepile
palitu, milles Karu tundis ära oma palitu. Põge
nikku aeti taga ja ta tabati.
Nii kukkus Lindorf sisse.
Ta on varemalt korduvalt karistatud. Kohus
mõistis ta selle süüteo eest kaheks aastaks vangi
majja.

Katla plahvatus surmas 3 inimest
Riidaku asunduses, Märjamaa vallas lõhkes 2.

novembril koorejaama hoones aurukatel.

Pärast plahvatust selgus, et kolm isikut on
saanud surma. Katlaruumi kõrval eeskojas lamas
vanapoolse mehe laip. • Ta jalgadel oli aurukatel,
mida plahvatus oli paisanud ruumist välja. Surma
saanus tunti ära kohalik elanik Jaan Laev.
Sellesama katla ja müüri vahel oli püstiasendis
kinni teise vanapoolse mehe laip. See oli kohalik

olek, kus oli peamiseks arutusaineks konsulendi
L. ümberpaigutamise küsimus. Täiskogu elanik Hans Hiiemaa.
liikmed leidsid, et põllumeeste läbisaamine konsu
Kolmas vanapoolse mehe laip lamas koorejaama
lent L. Rentikuga on seni olnud kõige parem, mis õues.
See oli kohalik elanik Peeter Küla. Temast
pärast ei oleks põhjusi tema ootamatuks ümberpai
eemal lebas ta süda, mida plahvatus oli ta seest
gutamiseks praeguselt teenistuskohalt.
välja kiskunud.
Täiskogu poolt moodustati kolmeliikmeline dele
Kõik kolm meest olid seisnud koorejaama ees
gatsioon, kes käis Tallinnas põllutöökoja juhatuses ruumis
soojas.
selgust saamas põhjuste kohta, mis olid juhatusel
Peale surmasaanute oli õnnetusel veel neli vi
konsulendi ümberpaigutamise otsuse aluseks. Põllu
töökoja juhatuses seletati lakooniliselt, et konsu gastatut.
Asjatundja insener 0. Puusepp tegi kindlaks, et
lent olevat põllutöökoja teenistuses seisev isik, ja
koja juhatusel olevat sajaprotsendiliselt õigus tee plahvatuse põhjustas aurukatlal kaitseventiili puu-,
nistuse huvides konsulente ühelt teenistuskohalt dumine. Kaitseventiili avaus oli topitud kinni raud
korgiga.
teisele ümber paigutada.
Et katel ei olnud korras, kuid rakendati siiski
Nagu kohapealt kuuleme, on konvendi täiskogu
tööle, siis võeti siin süüdlasena vastutusele koore
delegatsioon esitanud põllutööministrile märgu jaama
Heinrich Kont, montöör Jaan
kirja, kus taotletakse praeguse konsulendi allesjät Mi 11 e juhataja
r ja Märjamaa Piimaühingu piimatalituse
mist Keila konventi.
vastutav müüja Aadu Kalamees, kes oli vastu
tav ka Riidaku koorejaama juhtimises.
Viljandis paljastati kaardipõrgu
Ringkonnakohus karistas kõiki süüdlasi kahe
aastase vangistusega tingimisi.
Vao asundusest pärit olev Ado Paglant avaldas
politseile, et temalt on ~Põllumeeste Kodu" resto
rani numbritoas „kahtkümmetüht" mängides võe
Tööline kukkus 20 m-i kõrguselt
tud ära 180 kr. Mees teatas politseile ka kaardi
mängust osavõtnud isikute nimed.

Narva-taguselt heinu Petseri
maale
Narva-taguselt on hakatud vedama suuremal
'mlgal heinu Petserimaale, kus olevat terav looma
sööda puudus. Seni on läinud Narva kaudu teele
juba kolm vagunit heinu, kuid heina saatmine suu
reneb tublisti, sest Narva jõgi on nüüd jäävaba
ja heinte toimetamine Kulgu sadamasse, kus pan
nakse heinad vagunitesse, osutub hõlpsaks.

Viinastanud mehe õnnelik õnnetus Narvas

Narvas juhtus üsna ebaharilik õnnetus Kreen
holmis töötanud töölise Gladionoviga, Mees
olevat läinud viinastanud olekus tööle, kuid saade
tud kohe koju, sest vabrikusse ei lubata üldse vii
nastanud inimesi. Teel koju tä sattus kuidagi
liig lähedale raudsilla juures jõe kaldale, komistas
ja kukkus umbes 20 m kõrguselt alla jõe orgu.
Kukkumist nähti ja rutati kohale, kuna arvati, et
mees on saanud surma. Aga G-l oli õnne. Ta leiti
jõe orust vaid väiksemate vagistustega ja toimetati
haiglasse ravimisele.

Esmaspäeval. 6. mail 1940
Teater-Muusika
Viljandi õpilas-meeskoori
kontsert
ftiiWiwS? !«t I ?UBe*».??cie nooruslikule kontsertSnn i. ™ as Stendi gümnaasiumi ja kau
• "pllas-meeskoor. kes ..Estonia" kont
iseseisva kontserdiga esinedes tõendas,
m ume'e keskkoolis ja gümnaasiumis
SÄ- UK. -B.u]?tes. ü,diBelt valitse?aile võrdle
-IP.JSI sade oludele, järjekindla, püsiva ja asjatund
liku tooga ning õpilaste innustunud ja aktiivse osa
võtuga sellest tööst, milles ilmsesti võib eeldada
kooli juhatuse soodustavat suhtumist, on saavutatud
ahclepanuvaarseid tulemusi, Selle õpilasmeeskoori

Päevaleht
vait tuleb mainida koori selget hääldamist, mis
üldisele kõlalisele liikumisele ja ilmekusele tuli
rohkesti kasuks. Igatahes Viljandi poisid oma ener
gilise juhi Joosep Saarega eesotsas esindasid kõi

giti väärikalt Sakalamaa koolinoorsoos tüsedad alu

seil seisvat laulukultuuri. Ka kaks laulusolisti, üks
viiuldaja ia akompaniaator, kes kõik olid ühtlasi
ka koori-liikmed, viisid läbi oma ülesande edu
kalt ja tõestades, et neil on eeldusi õpinguiks vas
tavail aladel, näitasid, et individuaalnegj muusika
harrastus Viljandi koolinoorte seas on lopsakalt
õitsemas.

Noorusrõõmukas publik', kes ..Estonia" kontsert
saali täitis ülenisti, reageeris ettekandeile väga ela

va poolehoiuga Koor pidi rohkesti kordamisi ja
lisapalugi andma Ei puudunud tervitused ja lille
annetusedki. Need olid ka ausalt teenitud. Olgu
siinkohalg öeldud Viljandi tubleile koolinoortele sü
damlik aitäh väärtusliku külakosti eest.

Teisel suvistepühal päeval „X anth i pp e
Ind r a kindlates kätes, kes peale selle tõi selge
temaatilise liigitamisega ja kõlalise mitmekesiduse kaitseks" iildhindadega.
ga R. Tobiase fuuga re-minooris kuuldavale. Kla
Teisel suvisteplihal õhtul „M iniste e r i u m
vori-kaasmängu eest hoolitses V. Roiman.
on solvunud" 11. korda.
Th. Lemba.
M. Lüdigi juubelikontserdiks
ESTONIA TEATER
eeltööd tehtud
Täna, esmaspäeval, ooper „T rubad u u r"
mille meloodiate küllus ja jõulised meeskoorid on
Helilooja M. Lüdigi 60. sünnipäeva puhul kor
publikule väga meeldinud. Peaosades Ida Loo- raldatav» kontsertaktuse tegelaskond on jõudmas
Talvari, Jenni Simon, Martin Taras, Ott Raukas, eeltöödega juba lõpule. Segakoorid umbes 500 laul
Vootele Veikat j. t.
jaga pidasid pühapäeval prof. J. Aaviku juhatusel
Teisip,, 7. skp., kevadiselt tujuküllane ja hoo viimse harjutuse. Segakoor laulab kontsert-aktusel
gus operett „Roxy jata imemeeskond", mis selliseid meie kooride ja kooripubliku lemmikpala
on erilist huvi pälvinud meie spordihuviliselt publi sid, nagu seda on „Koit", „Säül kord kasvab",
kult.
..Põlismetsa järv" j. t
Kontserdi esimese osa täidab suur sümfoonia
Kesknädalal, 8. skp., ooper „Maiöö". Peaosa
des: teeneline solist Benno Hansen, Valentine Kask
orkester, milleks liituvad riigi ringhäälingu ja Tal
(külalisena), Olga Lund, Karl Ots, Ott Raukas, linna konservatooriumi orkestrid O. Rootsi juha
Olga Tiedeberg, Aarne, Viisimaa, Karl Viitol j. t. tusel. Esitusele tulevad M. Lüdigi sümfoonilised
Neljapäeval, 9. skp., Eedo Karrisoo külas helindid, nagu: ..Avamäng Fantaasia", ..Jaaniöö".
käigu-etenduseks ooper „T os c a". Kuna Eedo „Süit Lembitu", ..Väike süit". Need palad on muu
Karrisoo külaskäiguetcndused on läinud alati välja tunud kõigi meie sümfooniaorkestrite lemmikuteks
müüdud majadele, palume tungi vältimiseks muret
ja jäävad kahtlemata meie sümfoonilise muusika

Nr. 120

9

Sünnipäevalapsi
Oskar Angelus, abidirektor siseministeeriumis,
sünd. 7. mail 1892. a. Loo m. Harjumaal.
Viktor Puskar, diviisiülem Vabadussõjas, sündi
nud 7. mail 1889. a. Viljandis.
H. Kerge 25 a. meieriks
Täna tähistab meie oludes harukordset juubelit
Helme piimaühisuse meier Hans Kerge, kes 25
aastat järjest on töötanud Helme piimaühisuse
meierina. Juubilar sündis 9. okt. 1890. a. Viljandi
maal Aidu vallas maatöölise pojana. 1907. a. siir
dus ta Viljandi lähedale Uue-Võidu mõisa meie
reisse õpilaseks. Hiljem töötas ta Aidu ja Tarvastu
ühispiimatalituses, kuna 6. mail 1915. a. asus Hel

me piimaühisuse meieri kohale.
juhtJcs on tubli muusikamees Joosep Saar, kelle
Riho Päts.
väsimatult aktiivne tegevus koorijuhina ja laululiste
suurettevõtete maakondlike laulupidude - orga
Vaimulik kontsert
niseerijana on eriti viljastavalt mõjutanud Järva
Politseipeegel
maa ja Sakalamaa muusikaelu. Saare rikkalikest ühendatud vabakoguduste ja kirikukooridega kor
•kogemusist ja loomulikust muusikalisest arusaami raldas helilooja Johan Tamverk ..Estonia"
raudvaraks.
seda -pääsmed eelmüügilt.
sest juhitud töö mahlakat vilja võis nüüd maitsta kontsertsaalis vaimuliku kontserdi.
Tsaariaegsed rahad valurahaks. Hariduse tän.
Tallinna publikki. Umbes 70-liikmellne ühine õpi
Reedel, 10. skp., ballett „Luikede järv".
Kontserdil esitab M. Lüdigi soololaule sopran 11—7. elutsev Helene Vilborn kaebas, et tema mees
Ühendatud kooridega ette valmistada kontserdi
lasmeesk. ja pisut väiksemaarvuline lõppki, koor kava, nõuab koorijuhilt muidugi rohkem tööd -ja Pühade laupäeval etendust ei ole.
L. Aadre lauldes M. Lüdigi populaarse „Lapsepõl Artur Vilborn olevat maksnud talle 300 kr. raha
esinesid K. A. Hermanni, J. Kappell, M. Härma.
ves", ..Linda" ja ..Igatsus" Teda saadab Idaveril ja saanud siis sellele summale allkirja abielulahu
vaeva, kui alatise koori koosseisuga,
A Latte, R. Tobiase, A. Kapi, T. Vettiku, E. kuid kõne all oleval kontserdil esines • um
juubilari poeg r.-P. Lüdig. Olgu veel märgitud, et tuseks. Rahapakk! lähemalt vaadates selgus, et
Eesti Draamateater
ühendkooris kaasa laulvat Tallinna rahvaülikooli oli ainult kolm 10-kr. eesti raha, kuna teine osa
Võrgu ja G. Ernesaksa lauludega, avaldades ette bes sajaliikmeline kooridekogu koorijuhi J. Tarn
kannetes õpilaskoori kohta vägagi tähelepandavat vergl juhatusel päris ühtlase kooslauluga, kusjuu
koosnes tsaariaegsetest paberrahadest. Avaldaja
Neljapäeval, 9. skp., kell õhtul „Tsee_sar seltsi segakoori juhatab samuti P.-P. Lüdig.
rutuni, loomulikku kõlapehmust ja. küllaltki väl res koorijuht etendas kõik ettekanded vaimulikus ja inimene". 1. pühap., 12. skp., kell %8 õhtul
M. Lüdigi teened heliloojana, meie muusikaelu süüdistab oma meest petmises.
jendusvõimet. Küll on koori I tenorite rühm, eriti stiilis ja vaimus. Meeleolulise ettekande leidsid ~T se es ar ja inimene". 2. pühal, 13. skp., organiseerijana, muusikapedagoogina, organistina
Märatsev naine haiglas. Tallinna 3. haigla ins
jne. on sedavõrd suured, et iga muusikasõbra ko pektori avaldusel koostati protokoll kindla elu
korgregistris, arvestades nooruslikke, veel lõplikult Türnpu Ad ora mus de G liriste - ja- Hiobi kell % 8 õhtul „N oor mets".
' ..seks on vanameistrile tema 60. sünnipäeval aval
kujunematuid hääli, suhteliselt liig vähese kand ..Kalmistu rahu". Kompositsioonina eelmisist veelgi
kohata naise Liida Paatsi vastutusele võtmiseks.
dada austust osavõtuga kontsert-aktusest, mis pee
vusega, kuid koorijuhi ergas muusikaline meel on huvitavamaks võiks pidada tema ..Viha-päeva".
Töölisteater
Paats, kes oli haiglas ravimisel, hakkas märatsema
takse 9. mail s. a. „Estonia" kontsertsaalis.
suutnud siin noori juhtida otstarbekale häälelisele
ja rikkus üldist rahu. Naine paigutati politsei
Tüsedaimaks k avanumbriks osutus ansambli
Nädala mängukava.
rakendusele, kaldumata 'hädaohtlikule forsseerimi suhtes „lsraeli palvekoor" Tamvergi oratooriumist
arestimajja.
sele, ja see annabki noormeeste laululisele soori ..Taavet ja Koljat" koorile, tenorile, viiulile, celloie.
Numbrita auto. Villardi tän. 23-a—3 elutsev
Heljo
Sepp
mängib
ltEstonias"
„Nipernaadi ja aasta
tusele loomul i k u, kõlatcrvc ilnie. Küllap kand klaverile ja orelile. Koor ilmutas siin head dünaa ajadEsmaspäeval
Leopold Ruuval sõitis Volta tän. ja sealt teadmata
lõplikult
viimast
korda
üldhinnad.
vus kasvab aastatega.' Aga' häälerühmade' tasakaal
6. mail, annab meie noor ja ande suunas edasi veoautoga, millel ei olnud jõuvankri
milist varjundamist ja sujuvust. Tenori-soolo soori
Teisipäeval „Parvepoisid" viimset korda kasEsmaspäeval.
on esialgu saavutatav ka üldise rühmäkõla dünaa tas deklamatsioonilise võimega Karl Ots, kuna
pianist Heljo Sepp ..Estonia" kontsertsaalis registreerimise numbrit.
üldhinnad.
iseseisva
klaverikontserdi.
milise gradatsioonigagi,'sdejuures eriti arvestades orkestri osa täitsid R Palm (viiul), U. Top
Politseiarestimajja paigutati 23 joobnud isikut.
Kolmapäeval „Ministeerium on solvu
Teatavasti tuli Heljo Sepp möödunud aastal Ing
juures arusaadavail põhjusil avalduvat man (cello), V. R.ei man (klaver) ja P. Indra
nud" 10. korda.
lismaal korraldatud rahvusvahelistel võistlustel kla
keskrühmade kõlalist esiletikkuvust. Muide, lüüri (orel).
ne ja kunstiline talent asetab noore virtuoosi meie
lised tundilaulud, nagu see ilmnes näit. K. A. Her
Neljapäeval esietendus .„P õrgup õ h j a uus veri-ala üldvõitjaks, mis kandis tema nime hoobilt muusikamaailmas
Soololauludega oreli saatel esines Helmi Bet
erilisse valgusse. Täiusliku teh
rahvusvahelisse muusikamaailma. Rahvusvaheliste
manni meeleoluka kooritootc „Sügiscl" Kõlaühtla lem, kes väljendas Tamvergi ..Otsekui janunev Va napaga n".
juures omab Heljo Sepp silmapaistval määral
Reedel „Vaose mehe ututall" üldhinda võistluste laureaadina võimaldati noorele ja ande nika
sest, painduvast, ilmekast ja isegi haaravast ette hirv" ka dramaatilist joont, kuid teataval määral
kale pianistile oma õpingute jätkamist Briti Kuning kunstilist küpsust, mis on teinud tema senised ava
kandest, samuti ka J. Kappell laulust ..Kolm. kal kõlalise ümaruse kulul. Kõlalise nõtkuse suhtes dega.
likud esinemised nauditavaks kõigile muusikasõp
list kohta", kus . üks õpilane sujuvusega laulis bari märksa ühtlasema mulje jättis Verdi „Ave Maria"
Esimesel suvistepühal päeval „E ha s t koidu likus Muusikaakadeemias.
radele.
Heljo Sepa senised avalikud esinemised on meie
toni soolo, osutusid > koori loomulikele võtmetele Muusikalisel, läbimõeldud tõlgitsemisega esitas n i" üldhindadega.
Vastutav toimetaja H. Tamm e r.
Esimesel suvistepühal õhtül „P õrgup õ h j a kontsertpublikule juba küllalt selgelt näidanud, et
märksa kohasemaiks kui jõulised avaldused, Jcus cellokunstnik U Topman Ardna Palve ja Tam
Väljaandja Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisus.
noores pianistis peitub suur kunstnik, kelle tehnilirühmade kõlaline tasakaal lõi ajuti Kõikuma. Kiit- vergi „Largo tragique". Oreli-kaasmäng oli ,P. uus Vanapagan",2, kprda.
Korter
Lihtne perekond vajab Korralikku
Siin!
Tüdruk ja
ära
anda
3 tuba ja
3-a. lapse juure
tütarlast
Elektrflokl
köök, päikesepoolne. Sa
Dunkri 3—2
maatiitarlast.
sulane
kala 12, küsida hoovi
tarvis toiduainetekaup
ostetakse
värsked
majast k. 9.
Linda 12—3.
lusse, soovitav, kes on otsivad kohta ühte tallu.
NÕMMEL JA MUJAL
TALLINN AS
enne olnud. Kaub. Kodu Kirjad slt. ..30/4250".
Pikaajalisele kirjatööle Tarvis
valgeid ja punaseid
välismaa Siid
tän. 20—4, alates kl. 17.
Välja üürida
vajatakse
Nõmmel korter:
pandipileteid, igasugu
Täiesti omaette vähese
teenijat
Potisepp
kohale tulnud
väärtasju, riideid, vai
mööbliga
erasissekäiguga 2 mööb 1 tuba ja köök ära
reserv
Kingseppa
tuba
pu jne. Sealsamas kuni
kes pesutriikimist tunneb
oma ametis täiesti vilu
lita tuba kõigi mõnusus anda Nurme 43, teat. telJ
Kaalutööslus
Narva
mnt. 38,
Kr. 50 välja laeanta.
ohvitseri Kaarli tän. 10.
ago-tsvikkijat ja freesi nud, soovib tööd. Telef. ära anda kindlas teenist. tega, võimalik ka köögiga, 309-45.
juuksetuöstuses.
Tingimused
soodsad.
423-47.
isikule. Liivalaia 98—2. keskküttega majas. V.jat
vaja.
Tehnika
tän.
2,
..TAAR A"
Palk 100—150 kr. kuus.
Palun daame rutata
töökotta.
Karja tän. I—lo.1—10.
Nõmmel ära anda kõr
Vene keele oskus vaja
Töökas 25-a. naiste
elektrilokkide tellimisega.
gel
ja
kuival
kohal
tal
Soovin osta
line, masinakiri soovitav. Vajatakse
Kiiresti ära anda häs Puhas omaette (kori vekorter
rahvas
Hinnad odavad.
Vajatakse
teenijat,
Tallinn, NarTa mnt. 43,
lillil*
sportauto
timinev väiksem
Telef. 322-36.
Kandideerijal saata slt.
palub tööd
dorisüsteem)
tel. 315-09.
5-toalino
lapsehoidjat.
Teatada firma, mis aasta
töölisi
all oma käega
Lao» suur valik
vabrikusse, tööstusse vöi
söögisaal
möbl.
tuba
suure
ühelt
poolt
lahtlts
mudel, sõitnud km arv
, Kirjutatud elulookirjel
Tulla pärast kl. 4 õhtul ükskõik kuhu. Kirj. slt. Pai. teat. kohe kirj, slt.
rõduga, sobiv kopsuhai detsimaal- "KAALE
ja
hind. Teat. slt. ~9/
~14/4234".
dus, milles sv.-teenistust,
ära
anda
kindl.
ametis
Klaasingi
11—t-a.
~20/4240":
gele. Nurme 43. Seal
4109".
kudujaid ja ketrajaid
Lutikate
keelte ja masinakirja os ajutiselt
isikule.
Küsida
Narva
Vanade
kaalude
rihtimine
samas
saada
ka
kaks
suvepuhkuse
mnt. 31—39.
kust kirjeldada üksik ajaks maist
Tüdrukut
ja
templi
alla
seadmine.
«Päevalehe"
tellimist
3-toalist talvekorterit.
kuni sep
Kellel on müüa pruu garanteeritud surm on
Toifluainete
asjalikumalt.
Teateid tel. 309-45.
gitud
tembrini. Pakkum. ühes maale tarvis. Kaubelda
kauplus
Erasissekäiguga
väike
R. M. vedelik
Ehitustakku
lapsevanker
võtab vastu Ige omaniku äärasõidu tõttu
ja endise töökoha esmasp., 6. skp., kella
Vajatakse kohe vilunud ameti
ihhmmmhnov
mööbliga tuba
tähendamisega slt. „8./ B—lo8—10
ja
kirjutuslaud,
palun
homra. Paldiski M>
ära anda. Kirj. slt.
R. M. on mliiigil
2427". '
kompveki
post Ia su t u kohe
ühes hinnaga slt.
müüa. Järele pärida tel. teat.
40, majandusühisuse hoo
~40/4280".
välja üürida. Narva mnt.
~17/3757".
21—4.
rohukauplusis ja aptee
vis.
522-56.
pakkijaid.
ges. Tööstus: Hermani 4.
Briijante,
Kiiresti ära anda toidu
Alevi ligidal käidavas
Ilmuda tööle esmaspäe
PEENIKEST
Vajatakse
KUULUTAJAILE
ainetekauplus riigiteenis Korralik riigit. abielukohas saeveski müüa
kulda ja hõbedat
val, 6 skp. kl. 8 Pärnu
KROHVILIIVA
Autobus
paar
soovib
kohe
korterit
tusse astumise ja elu
kõigi hoonete ja maaga.
mnt. 150, 0.-ü. Riola. ära anda ühes kohalerestorani pesupesijat ja
.
tuba-köök
ostab,
kõrgema hin
TULNUD
koha
muutmise
pärast.
Teat.
saab
kõlia"
peal
naga kullasepaäri
veoga. . Samas , autotöö nõudepesijat. Narva mnt.
-Teateid saab Endla tän. või tuba vaheseinaga
Hagudi, Alu
4 tüdrukut,
V. Erlang Kullasepa erasõitudeks. Narva m.
meest vaja. Tulla homm. 13.
47*—15.
korralikku majasse, soov. Harjumaa,
KIRJAD
metsa
küla;
"
'Väljaõtsa
t. 6 ja Narva m. 17. 11—6. Tel. 311-89.
4. või 5. linnajakku.
sulast ja alapoissi tar kl. 7 Tööstuse 2-a—3, Vajatakse kohe
Erasissekäiguga
Pakk. klrj. slt. ~28/4288" p.-k. saeveski.
Kõik kantud
vis linna lähedale maale. telef. 433-92. '
z.
ja
4.
mail
sisse
tulnud
kirjad.
kaevumeistrlt.
töötuba
Kaub. kl. 9—ll Harju t. Vajatakse linna ligida
Müüa
Soovin
üürida
Ostan
rõivad
ja karusnahad
4 1/3601 3 21/2121 2 , 21/1521 2
29—7, majahoidja juures. le maale
Rääkida Niguliste 3, moe 1/2381
traktor
ja
viljapeksu
uueks,
puhastatakse,
21/2721
10
21/2681
1
kõrge
hinnaga
igas.
pruu
1/2301
1
1/3421
2
Ühes
elukorteriga
ja
suvituskohta
äris.
teenijat
masin. Teateid saab Vee gitud mööbleid, ka tuba
parandatakse, värvi
1/2421 1 2/3022 5 21/2481 1 21/2841 2 keskküttega ära anda.
Linna lähedale tallu
või
tublit
perenaiseabi
takse. Adamsoni töös
Teat. kirj. slt. renni 30—12, pärast kl de «viisi, majakraami,
vaja
2/3582 3 2/2462 1 21/3321 1 22/362 1 Normiüür. Näha kl. 9—ll pansioni.
18 (6).
~32/3772".
Korstnategijat
list, tubastele töödele.
tus, V. Posti 6.
22/2722 2 22/3242 1 ja 4—6 p. 1. Süda 18.
klaas-,
pronksja
port
2/2022
1
2/2462
1
sulast.
Kaub. 6, mail kl. o—l 2
22/2642 1 22/3602 1
selanasju, raamatuid ja
2/2502
1
2/3422
1
Kindlas teenistuses daam
vanale
majale
vaja.
Kau
muud. Teat tel. 424-96
Kaub. Tööstuse 18—14. Kaasani 2—l.
belda Heeringa t. 6-a—l, 3/2183 1 3/2143 1 23/1603 1 23/363 1 ! Erasissek.
otsib ühetoalist pliidiga
mööbl. tuba
3/2343 2 3/783 1 23/3 1 23/2563 3
Tallinnas.
välke tulutoov äri. Jä või kirj. slt. ~14/4274".
korterit
tarvitusega ära
Vaiatakse karsket
TUTVUST soovib ük
3/3263 1 3/2623 1 23/2483 3 23/4603 1 köögi
rele küsida Jõe t. 2—7,
Ostja Petserlst
anda I—21—2 isikule. Kopli
Vajatakse söögisaali
õpilast
sik vanem talukoha pe
Kirjad slt. ~27/4247".
3/2503 3 3/3543 3 23/3563 3 23/3523 2 'tän. 2—2.
kingseppa
pr. Roots.
maksab
kõrget
hinda
mehega või las
3/3423 2 3/2383 1 23/3323 3 23,2843 2
pruug. mööbleist, õmb renaine
vanade jalatj. parandu vaja õmbleja juure. Lii
ettekandjat
tega lesega, kel puudub
23/2703 1 23/2803 3 Kesklinnas ära anda Vajan ühetoalist
3/3223
1
4/3064
2
Talu
lusmasinatest,
riietest
ja
korterit
sele. Niine 15.
valaia 98—2.
4/1984 1 4/2344 1 23/3483 .1 23/3243 1 sissetöötatud
kõigest, mis kellelgi müüa kodu ja kes vähese ka
pit. kaasa aitab majan
köögiga
või
tuba
pliidiga
24/2844
1
24/2604
1
müüa
linna
ja
raudtee
4/3224
1
4/2704
3
Veneturg
2.
söögisaal
Vilunud
on. Kirjad palub slt. dusi., ka ühiselt töötab
24/3364 1 24/3414 1 ühes sisseseadega. Teat. hiljemalt 15. maiks. Tea ligidal. Teateid saab kl. ~35/4295".
4/2384
1
5/2385
2
tada kirj. slt. ~21/4241". 4—6 pärast lõunat Tähe
Aednikku
talus, ka mõnel ärialal
sepapolssl
Tarvis head vilunud
5/1225 1 5/3225 2 25/2405 4 25/2925 1 slt. ~33/3773".
õiglaselt ja rahus. Kirjad
tän.
14—20,
Tallinnast
Soovitakse
kohe
osta
j
25/2725
1
25/1685
1
5/2425
1
5/2625
1
j
tarvis vedrutööstusesse
Korralik töölkäija
saata õige aadressiga
sõidukorras
õmblejat
5/2545 12 5/2338 1 25/2565 1 26/2406 2 Ligemal ajal vabaneb
vaja, kes ka kojamehe
Masina tän. 1.
IBDDÜRÜSiaBBB
tütarlaps
Paide, Ottiku p.-k. nr.
veoauto
j
26/3566
2
26/3526
1
4-toaline
töö
ära
teeb.
Teat.
lühi
5/2505
1
5/2745
2
j
otsib üksiku proua juu
Vaiatakse
2—3-tonn. kandej. Juhul, 15, Liisa.
kese elulookirjeldusega ja V. Karja 7—l. .
5/3265 1 6/3066 2|j 26/2606 1 26/3286 5
kaasüürilisekohta 5.
kui müüja on juht võib Usaldusväärne noormees,
moodne korter re
vanusega slt. „A./3296".
6/2546 2 6/2346 2 126/3166 2 26/2566 1
kraavilinnajakku. Kirj. slt. ~19/
sobivuse korral saada kes laenab
Vaja vilunud
6;3506 1 6/3146 1 26/2726 1 26/2646 1 vanni ja teenijatoaga, 4279".
teenistust juhina. Teated
MÜtsitööstus vajab
100 krooni
27/1447 1 27/2367 1
6/3226
1
7/2387
4
jõumasina
suurendamise
• >
elektri- ja tulepliit
jätta: 6., 7. skp. kl. 12—4 kaheks kuuks, saab hea
Lp.
ettekandjat
7/2147 1 7/2087 1 27/967 2 27/2927 1 sees
tõttu
kõige
paremas
kor
soe vesi. Põranda
1. Vene tän. 17, karkoha ärisse. Teat. slt.
majaperemehed!
Umbusi külla, Põltsamaa
7/2227 1 7/1627 1 27/2647 4 27/2127 1 ning
ras naftamootor „Skan p.
tulilattu.
pinda 105 m*. K/ü. „Wa
~35/3775".
linnast 8 km. Maakiht
Tartu mnt.- 16, söögisaali. 7/3387 2 7/3467 1 27/2527 2 27/2407 3 ri" maja Gonsiori 31—12, Kindla teenistusega abi dia", 20—25 jõudu ja
elupaar
soovib
sooja
kor
pehme. Järele küsida Uus tän. 6—4,
27/1887
1
27/2967
1
Soovin
osta
korras
4—67/2547 1 8/2268 1
vastu uut pritsimaja. terit tuba pliidiga või elektridünamo A. E. G.,
Soovin hakata auto
ettevõtjalt Odratsl talust?
U jõudu, 220 volti, 1300 h.-jõulise
8/3568 1 8/2548 1 27/1927 1 27/2487 1 Näha kella 11—13.
osanikuks
veomasinale,
tuba
vaheseinaga,
lI—III
Tarvis
tiiru.
Aadress:
Tihe
8/2508 3 9/2429 2 27/3327 1 27/3247 1
Töötundiaid
masinal võib ka töö puu
raj. Kirjad slt. ~7/3787".
kokaabf,
128/284 1 28/2928 1
metsa Telliskivi Tehased
auto
9/2349
1
9/2629
21
Kaasüüriliseks
duda ja ka võlgu olla.
maalritööllsl
võib ka vilumatu olla,
9/3269 2 9/3549 3 28/2568 3 28/288 1
Riigiteenija soovib 2- Ed. Kiss.
Kirjad palun ühes enda
Paldiski
mnt.
13,
söögi
9/2589
1
9/2709
2
28/3048
1
28/2128
1
tarvis. Tulbi tän. 9 ehi saali.
Baßßoeaaaaaai
võib tulla noormees Vab või 3-toalist
Võib olla sportmudel. lühikese elulookirjeldu
28/2048
1
28/4088
1
10/2350 1 10/2270 1
tusele, kell 7 homm.
Hind mitte üle Kr. 700.sega ja masinast võlgu
korterit
Maaler
10/2700 5 10/2630 1 28/2608 1 28/2728 1 riku 25—2.
Teated ühes lähemateoleva summa (kui seda
Häid
MUUa
Vajatakse
Kirjad slt. ~26/4246".
otsib tööd, omab kutse ja 10/2470 1 10/3550 11 28/3488 1 28/3248 1 Ilus
puutööde!
ärareisimise tõttu igasugu andmetega kirjal, slt. on) ning masina vanus.
1 29/1769 1
J. S. Urlssaare ag>, p.-k.
sisemistele töödele linna häid soovitusi. Kirj. slt. 10/3230 2 10/3470 1 29,2409
mööblit, majakraami ja ~271".
köögiteenijat.
mööbl tuba
30.
11/1951 1 11/9871 1 29/3089 2 29/3209 1
ligi vaja, Tulla Maneesi ~38/2318".
autoõlisid.
Niguliste
tän
Restoran „Pelgulinn", 6--12.
11/2671 1 11/3351 1 29/2769 1 29/3369 1 ära anda Vene B—9,8—9,
Ostja Kuressaarest
16—2-a.
Tartust tulnud vilunud 11/2391 1 11y 3071 1 29/2009 1 29/2489 1 (hoovis).
Rohu 13.
maksab kõrget hinda
Osanikku
Tüdrukut
12/2752 2 12/2792 1 29/2689 1 29/3609 1
Müüa kolme rattaga pruugitud mööblist, riie
rätsepatööline
Vajatakse 15—17-a,
30/2330
2
30/2610
2
tarvis linna ligidale
kaubaveo
Kortor
12/3552 1 12/3632 2
test, õmblusmasinatest jne. Kr. 200 vajatakse tulu
maale. Kaubelda esmas otsib töökohta. Pakkum. 12/2472 1 13/2153 230/3330 1 30/3290 1 5 tuba, köök, teenija
jalgratas,
Võivad ka korrast 'äratoovasse väiketööstusse.
boid,
Auto müüa
kirj.
slt.
~13/4273".
0. mail, kl. 9—ll
Tallinn, Tartu mnt. 60, olla. Teat. telef. 459-12 Kirjad slt. ~18/4278".
13/2353 7 13/3193 1 30/2370 1 30 2490 1 tuba, moodsas majas,
kella 10—12-ni. T.-ü. päeval,
kohvitööstus.
Estonia pst. 27, hoovis.
1 30/3290 1 kõigi mugavustega (ala
või kirj. slt. ~6,4266".
1 kr 1.50 tasuga 13/3433 2 13/3073 1 30.3530
Soovin kohe rendile
„Oma" einelauas Viru 4.
f-a „Buick",
13/1433 1 13/3593 1 31/2331 8 31/2811 2 tine soe vesi, keskküte 7-istm.,
päevas
otsib
korralik
võtta
väikese
1935.
a.
mudel,
hästi
hoi
Soovin
osta
31/3251
2
31/331
2
jne.) üürile anda Tallin tud. Köleri 28—2.
Rohukauplus
13/2833 1 14/2154 1
töökas neiu
Otsitakse noort 16— Vajan oma korterist
talukoha
31/3531
1
31/2731
3
nas,
Tõnismägi
3.
Sobiv
käijat
14/1354
1
14/1554
1
18-0. Hiiu-Saare '
maja
kestvat
või
ajutist
tööd
müüa
provintsilinnas
kõi
Tallinna
ümbruses. Kirj,
tütarlast
31/3651
3
31/2411
1
ka ametasutusele. Küsi
tütarlast
ükskõik missugusesse 14/674 1 14/3394 4
ge käidavamas kohas. väljamaks Kr. 30.000. slt. ~10/4110".
Autod müüa:
1 31/3451 1 da koha peal majahoid
perenaiseabiks. S. Roosi perenaiseabiks. Läbi rää tööstusse või äriettevõt 14/2554 1 14/3034 1 31/3571
Kirjad slt. ~2/3702".
Kirj. slt. ~9/3789".
krantsi 15—2, tulla es kida Endla 2, pagariäri. tesse. Kirj. slt. ~2/4102". 14/2074 1 14/3314 2 32/2332 8 32/2732 1 jalt krt. 15.
veoauto Dodge Brothers,
Vajatakse
14/2354
1
14/3274
5
32/2532
1
32/3372
1
suvescltsilist
maspäeval ja teisip. kl * Sulast ja karjast
Ärid, majad,
4^-tn., ja tõldauto, voo
10—6.
Lp.
32/2812
3
32
692
1
talud,
Paemurd
lujoonelised. Näha ja
lihtsale neiule tõsiste
14/3474 2 14/1514 1
Korter
vaja linna lähedale tallu.
taluomanikud!
kaubelda Lubja 5—5.
krundid ja tööstused oda
meeste seast, van. 30—40
14/3274 1 14/2514 1 33/2373 4 33/3013 2
Kaub. esmasp., 6. skp.,
3 tuba, köök, esik ja
vasti müüa. Teat. J. Küh põlevkivi rajoonis —või a. Teat. kirj. slt. ~32/
Vajatakse korralikku kella 10—11 S. Tartu m. Kaks vanemat poissi ot 14/2594 2 14/3514 1 33/2333 2 33/2733 4
Müüa
moodne
sivad karjasekohta su 14/3354 1 15/3155 1 33/1533 1 33/9573 1 vann ära anda. Põhja
le kontorist Vanaturg 6 malikult puhta ühetaoli 4252".
ja karsket
32, hoovis.
veks suuremasse tallu. 15/2555 2 15/2715 1 33/2813 2 33 3053 1 pst. 11—2.
majahoidjat.
kella 11—1 ja s—B.
lapsevanker
se paasiga soovin osta
Maatükk
Vilunud karsked ja Kirj. slt. ~28/3768".
Soovitav abielupaar. Tea
15/2155 1 15/2835 2 33/3413 1 33/3573 1
või rentida. Teatada asu
tahvelklaver 85 kr., Müüa 5 P. S.
33/3093 1 33/3453 1
Korter
tada kirj. slt. ~2/4262".
korralikud
15/3195
1
16/2436
U
ära
anda
pealoleva put
Lp. härrad
koht ja tingimused ühes kaga. Teateid
tõldauto,
peegliga pesukapp, kirju
treial ja
16/3076 1 16/1676 1 34/2334 2 34/2374 2
saab es
töösturid!
väikese
kivi
prooviga
2
tuba
ja
köök
1934.
a.
mudel,
uutel
tuslaud,
diivan,
meester.
Vaja
34:2694 1 35/3055 1
peenlukusepp
16/2638 4 16/2756 1 35/3135
maspäeval kl. 6—B õhtul
Palun
võimaldage
kahele
Tallinn,
postk.
238.
välja
anda
kindlas
tee
suvemantlid
ja
muud.
keetjaabi ja
kummidel,
raadio
4+l,
1
35/3615
2
leiavad kestvat teenis
Tähe tän. 14—20.
1 16/3636 1
nistuses isikutele, 1. lin Näha Pärnu mnt. 43—1 koorelahutaja, 60 liitr. t.
nõudepesijat. tust. Pakkumised saata: noorele lukusepale tööd, 16/2796
16/2516 1 17/8371 15 35/2175 1 35/3535 1 najaos.
on
varem
töötanud
sel
Teat. slt. ~38/3778" (Tõnismäel).
Soovin
osta
korras
Terase
7,
terltamistöös
Kesk-Kalamaja 6, söögi I Tallinn, postkast 238.
24-aastane noormees
35/2615 1 35/3415 1
alal aasta. Kirj. slt. ~23/ 17/3157 6 17/2437 236/2936
tus.
saali.
soovib
1 36,2416 2
Korter
3703".
raua
Ümberkolimise tõttu
17/3277 1 17/2837 3
tutvust
1 36/2336 2
Tarvis
tuba, köök, esik, pool müüa raudvoodid, öö Müüa igakeel^eid
17/2557 2 17/2597 1 36/3136
Tarvis kohe tööstusse
höövelmasina
36/3496
1
36/2696
1
lihtsa
ja
vaese tütarlap
keldrikorral
ära
anda
Vilunud
kapid,
tammepuu
17/2677
1
17/3357
1
noort virka
raamatuid
krohvimatilööjat
sega. Kirjad palub slt.
4 37/3617 1 Kr. 20 kuus. Vismari t.
plUUSgarnltuur
puusepp
tütarlast.
18/2398 6 18/2278 11 37/2577
(šeppingu).
Pakkumised
~17/4237".
ehituse juure Roosi otsib tööd; soovitav maa 18/3278 1 18/2598 1 37/2097 1 37/3657 2 19-b—l2.
söögitoasisseseade ja ar 5000 tk. ä 20 senti tükk, saata slt. ..2/3782".
Tulla Pärnu mnt. 62—4 Tulla
tän. 2.
37/2617 1 38/2258 1
matuur. Luise 15—8. Tel. 1000 tk. ä 50 senti tükk.
le. Pakk. kirj. slt. ~3/ 18/3598 1 18/2758 2 38/578
Tallinn.
1 38/2418 2 Köögita, eraldi sisse 437-10.
4263".
Liivalaia 100, hoovis.
18/2478
1
18/2558
1
käiguga, kütte ja val
Vajatakse keelioskajaid
38/2178
2
38/2338
1
Vajatakse tallu
18/3358
1
19/3239
1
Müüa moodne hästi
Korralik
tüdrukut
1 38/3218 1 gustusega 2 väikest
boysid
19/2839 1 19/3199 3 38/2618
noormees
alalhoitud pruugitud
mööblita tuba
hea palga eest. Kaubeldi Tulla täna kell 12 kohviksoovib rauatreiali
38/3498
1
39/1699
1
19/3279
2
19/3599
1
lapsovankor.
käe
6. mail kl. S—ll homm
39/3539 3 39/1659 1
aluseks tasuta. Kirj. slt. 19/2399 1 19/2639 1 39/3299 3 40/3-340 3G välja üürida ühele isiku Näha kl. 18—20 Viimsit.
ja 4—5 p. 1. Viljandi t „Kuning", Vene 2.
Kadunud 1. mail raha
19/3519 1 19/3559 1
46—5.
~28/3768".
le. Imanta 12—2.
Soovin
16—9.
20/1160 1 20/3080 1 40/3020 1 40 2260 1
Mitte alla 17-a.
kott 25 krooni rahaga,
A.
3065
1
A.
3150
C
Müüa
4-toal.
Noor abielupaar soovib autosõidu huvilist kaas 3 veksliga, dokument, ja
20/2560 3. 20/3320 2 A. 3216 2 A. 3217 1 Suur soe
Korralikku tallu tubli
Töömees
õpipoissi
korter
kahelapso
20/3600 2 20/2520 10 A. 3227 1 B. 2400 1
last nädalalõpu sõitudel autojuhtimisloaga. Pai.
osta
pruugitud
tüdrukut
vanker
II korral on saada Vanartletokapl,
linnas ja ümbruses, ben see vaevatasu eest ära
tarvis. Kaubelda Taime kes ka käruga väljas käib vajab mingisugust lihtsa 20/1640 2 , 20/3440 1 B. 2427 1
3—19 või telel. (kaksikutele). Tulla kl. 18 mitte edasimüüjalt. Kir* siinitasuga. Teat. telef. tuua Maakri tän. B—l 3.
tööd veel enne pühi. 20/3640 1 20/3160 1 1 Kokku 615 kirja Kalamaja
tän. 13—6 (Ristiku kooli ; vajab Sadulseppade artell mat
440-38.
jad slt. ~8/3788"»
468-77 või slt. ~34/434". Tallinn, Ivan Dolgov,
alates. Kodu 18—4.
Kirjad alt. ..2S/4245".
j Pikk 29.
20/3560 1 21/121 1
maja taga).
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Esmaspäeva!, 6. mail 1940

Armast meest ja kallist isa
Pika ja raske haiguse järele lahkus meie armas

Pika ja raske haiguse järele lahkunud
Johannes Pärn'a

PAUL PUKS'i

sündinud 9. sept. 1882. a., surnud 4. mail 1940. a.
sünd. 23. märtsil 1871, surnud 5. mail 1940
Marie Lepp

mälestavad sügavas leinas

abikaasa, poeg ja omaksed.
Kirstupanek Tõnismäe haigla surnukambris esmaspäeval, 6.
mail, kell 8 õht. Matmine Viru-Nigulas kolmapäeval, 8. mail,
kell 2 p. 1.

leinavad kurbuses

naine, lapsed ja lastelapsed.
(*ünd. SASSI)
sünd. 26. 08. 1862, surn. 5. 05. 1940.

Ühingu „Eesti Lihaeksport" äriseis 31. dets. 1939. a.

Matmine Nissi kirikus neljapäeval, 9. mail s. a., kell 1 päeval.

AKTIVA. PASSIVA.

Kassa ja pangaarved . . . . Kr. 2.072.024.08
Väärtpaberid 191.337.57
Kinnis- ja vallasvarad 2.814.043.29
Deebitorid i „ 2.118.075.01
Nõudevekslid 246.325.24
Kaubad ja materjalid . . „ 1.633.046.40
larantii-deebitorid . „ 2.648.815.
üleminevad summad , . , , , . . . . , , , , . 7.457.20

Leinavad kurbuses
ema, lapsed, vend ja üde perekondadega.

Kapitalid:

Osakapital ja osakapitali kogumise

summad

Kr. 820.775.44

Tagavarakapital . .
Tegevuskapital . .

696.978.24
235.729.54
161.014.05

Kindlustuskassakapital
Amortsiatsioonikapital
Pangaarved

1.377.400.68 Kr. 3.291. 897.95
2.467. 598.78
1.118 .052.40
391 ,810.32
4 .648.08
1.500 .000.—
2.648,815.
243 .060.84
10. ,344.20

Riiklikud laenud

Kreeditorid . .

Tagasimaksetavad osamaksud

Maksuvekslid ....

Garantiid

Unustamata armast

Edasiantud nõudevekslid

Üleminevad summad .
1939. a. ülejääk . . .

54. 896.22

Kr. 11.731.123.79

Magda SillanTit
• 16. juulil 1904, f 5. mail 1940.

Kr. 11.731.123.79

ühingu „Eesti Lihaeksport" 1939. a. tulude-kulude arve
KULUD.

leinavad

pojad, vanemad, iide ja vend perekondadega ja omaksed.

TULUD.

Kulud
1939. a. ülejääk

Matmine 7. mail 1940 kell 6 5. Linna II haigla kabelis ja sealt Rahumäele.

Tulud kõigist operatsioonidest

Kr. 5.837.135.54
54.896.22

Kr. 5.892.031.76

Kr. 5.892.031.76

Kr. 5.892.031.76

Ühingu „Eesti Lihaeksport" müügid
Armast kaasteenijat

1939. a.
. ''Kr. 20.789.330.53

Välisturul

1938. a.
Kr. 13.253.303.47

. .. 9.200.967.21

Siseturul

Anna Käbi

.. 6.499.830.61

Kr. 29.990.297.74

Kr. 19.753.134.08

mälestab vaikses leinas

ESTONIA KONTSERTSAAL
Esmaspäeval, 6. mail s. a., kell 6 õhtul

Tall. Linna Keskhaigla teenijaskond.
Ärasaatmine Keskhaigla kabelist teisipäeval, 7. V, kell 3 p. 1. Rahumäele.

Heljo Sepa

Kiiresti õpite vene, sak
sa, inglise, prants., itaa
lia ja hispaania keelt
Berlitzi ja Mertneri
meet vii. kõrgema ha
rid. meesõpet. juures.
Ettevalm. eksameile (ka
ülikooli lõppeks.). Kau

KLAVERIKONTSERT
bandus-kir ja vahet. õpet.
Kav a s: Bach-Busoni, Händel-Brahms, Chopin,Pärnu mnt. 16—5.
Debussy, Eller, Dohnany, Skrjäbin j. t.
Pääsmed 2 kroonist 50 sendini, õpilastele
Masina- ja
30 senti.
kiirkirjatunnid
Eelmüük Estonia teatri kassas 3. maist peale
Nunne tän. I—2.1—2.
kella 12—i pl. ja 6—%9 õhtul.
õpilaste vastuvõtt kella
10—1 ja 5—7.
Petseri Maavalitsus vajab

Pidud
Oma armast

mm

Uute õpilaste vastuvõtueksamid
Poeglaste eraprogümnaasiumis
algavad 25. mall s. a. kell 10. Vastu võetakse algkooli 4. ja 6. klassi
lõpetanuid. Kui leidub tarvilisel arvul algkooliõpilasi. siis avatakse
progümnaasiumi juures ka ALGKOOLI I KLASS.
Sooviavaldused esitada hiljemalt 20. maiks s. a. Tallinn, Tõnismägi 8.
KOOLI JUHATAJA.

Viljandi linnaapteek vajab

rohuteadlast

leinavad
Kadrioru Haigla Juhatus Ja
kaasteenijad.

i m aiiiiiT

Petseri maa- ja linna-apteeki ja

ESTONIA

apteegi assistente
Uue-Irboska apteeki.

TEATER

Teenistustasu rohuteadlasele Kr. 150 ja assis

tendile Kr. 100 kuus. Vanusetasu, lašteabiraha
ja arstiabi ühisel alusel rligiteenijatega.
Vene keele oskus nõutav.
Sooviavaldused ühes tarviliste dokumentide
ja lühikese elulookirjeldusega esitada maavalit

Esmaspäeval, 6. mail,

kell %8 õhtul

12. korda
harilike hindadega

suse nimele kuni 15. mainil94o.
..Trubaduur"
PETSERI MAAVALITSUS.
Ci Vardi ooper 4 vaat.
8 pildis

Pääsmed Kr. 3 40 s.

Oma lugupeetud end. koorijuhti
•• f

I mälestab
Tallinna Linnamisjon.
Kirstupanek Tall. Ühise Haigekassa Haigla kabelis 6. skp. kell 8.

Varalahkunud unustamatut

»•

sünd. LELL,
surma 1. aastapäeval mälestavad
poeg, mees, ema Ja omaksed.

Pika raske haiguse järele lahkus meie keskelt meie armas
mees, isa ja . vend ' t
Eusen Baerenklau
sünd. 26. XII 1892, surn. 4. V 1940.

Teisipäeval, 7. mail,
kell õhtul
16. korda
mIVML
harilike hindadega
TÖÖLISTEATER
;Roxy ja ta
imemeeskond" Esmaspäeval, 6. mail,
P Abrahami operett 3
kell %8 õhtul
vaatuses, 9 pildis.
lõplikult viimset korda
Pääsmed Kr 3 kuni 40 s.
üldhindadega
Neljapäeval, 9. mail,
Kesknädalal, 8. mail, „Nipernaadl ]a
kell õhtul
kell I£B õhtul
8. korda
4. korda
aastaajad"
Jseesar
ja inimene"
harilike hindadega Andres Särevi dramati
„Maiöö"
A.
Nowaczynski
näidend
seering Aug. Gailiti ro
dend 3 vaatuses.
Rimski-Korsakovi ooper
maani
järgi.
3 vaatuses,
Pääsmed 25 ja 50 senti.Lavastus Leo Kalmet.
"ääsmed Kr. 3 kuni 40 s.
Lavapilt P. Linzbach.
Teisipäeval, 7. mail, Kostüümikavandid
Neljapäeval, 9. mail,
kell %8 õhtul
Kell %8 õhtul
Nat Mel
viimset korda
Eedo Karrisoo
Tantsud
Gerd
Neggo
üldhindadega
võõrusetenduseks
«Parvepoisid"
Pühapäeval, 12. mail
.Tosca"
(1. pühal)
T. Pakkaia rahvatükk
G. Puccini ooper 3 vaat. lauludega 4 vaatuses.
kell %8 õhtul
Pääsmed Kr. 3.50 —5O s. O. Merikanto muusika.
9. korda
Pääsmed 25 ja 50 senti. Jseesar ja inimene"
Reedel,' 10. mail,
kell %8 õhtul
niädend
Kolmapäeval, 8. mail, A. Novaczynski
11. korda
3 vaatuses.
kell %8 õhtul
harilike hindadega
Lavastus Lee Kalmet,
10. korda
Lavapilt P. Linzbach
„Luikede järv"
on
Kostüümikavandid
Ballett 4 vaatuses,
solvunud"
N. Mei,
TSaikovskl muusika.
Pääsmed Kr. 3 kuni 40 s. Fred Helleri ja. Bruno Tantsud Gerd Neggo
Teatri kassad on avatud Engleri muusikal, nalja Esmaspäeval, 13. mail,
(2. pühal)
mäng 5 pildis.
kl. 12—4 p. L ja õhtul
kell V2B õhtul
kella 6-st kuni %9-nl Pääsmed 25—150 senti.
32. korda
Neljapäeval, 9. mail,
„Noor mets"
kell %8 õhtul
Jan Adolf Hertz) näi
esietenduseks
dend 4 vaatuses
harilike hindadega
Lavastus Aug. Sunne
REKA
POrgupßhja uus
Lavapildid P. Raud
REKIAAM
vee.
Vanapagan". Kassa
avatud kella 12—4
Andres Särevi dramatip. 1. ja 6—B õhtul. Lau
seering A. H. Tammsaa päeval, 11. skp., kassa
pCLfUWr re romaani järgi 3 vaat., avatud kella 12—3 p. 1.
12 pildis.
. 1 KMÄJL
Pääsmed 20 125 senti.
Tunnid
i käima:
Reedel, 10. mail,
kell %8 õhtul

Mälestavad «

*

naine, poeg Ja vennad perekondadega
Kirstupanek 6. V kell 6 õhtul leinamajas, Rahumäel, Laine
tän. 5. Matmine 7. V kell 5 õhtul Kopli kalmistul.

REKA
V POSTI 4
TEI: Ukl'01; if»B4
SWPVHBfi

Ä Tallinna Linnavalitsuse
Ehitusosakond teatab,
et Tallinna vooriäri sundmääruse § 8

Ife (RT 1937' 28' 267) *a Tallinna käsi
veo sundmääruse § 8 (RT 1937, 28,
268) põhjal on käesoleval aastal
vooriäri sõidu- ja veoriistade
ning hobuste ja käsiveoriistade
ülevaatus
järgmistel päevadel:
27. mail: veovoori X2X2 1001—1200

Soovitav praktikaga. Soovijail palvetega esi
neda hiljemalt 15. maiks s. a. Hariduse- ja
Sotsiaalosakonnale.

Viljandis, 4. mail 1940. a. nr. 343.
Viljandi linnavalitsuse
Hariduse- ja Sotsiaalosakond.

28. mail: veovoori KsK? 1201—1240 ning ssi
" du-veovoori JVs.Ys 101—170.
29. mail: sõiduvoori Ä2.N2 I—7o.
30. mail: käsiveo XsXs I—loo.
Ülevaatusele tuleb ilmuda ülevaatuse päe
val kell 8.30 Väike-Rannavärava tänavale,

55W5-?

alates Ehitusosakonna lao väravast merepuiestee
poole, suunaga Uuele tänavale.

P. K. Võiekspordi Keskmeiere
vajab

H»

• te IM 1

£** "

Kautsjon, vähemalt 30 kr., nõutav. Kirjalikud
sooviavaldused ühes senise tegevuse kirjeldu

sega saata Keskmeiereile, Tallinn, Jakobsoni 14.

Alavere-Mõisaaseme veeühing annab välja

avalikul vähempakkumisel 14. mail 1940 kell 12

endises Alavere vallamajas
I «£
I
kraavitood

so°

KLIš E 1 D

umbes 10.000 k-m suuruses. Pakkumisel tuleb
tagatis sisse maksa 10% pakutavast summast.
Ühing võib tööd ka-mitte-vähempakkujale anda
või üldse välja andmata jätta. Päeva- ja sõi
duraha ei makseta.

ETIKETT E
KÖITETÖID

JUHATUS.

MAA-AMETNIKUD ning maatutvusringkou
naga isikud leiavad
hästitasuva kõrvatteenistusf

TELLITE
SOODSALT

tcenistusvõimalusega 2—5 kr. päevas, maal
hästileviva, soliidse kirjandusloole tellimiste

II
, PÄEVALEHE" TRÜKSKOJASI

tegevuse ja postiaadressi tähendamisega saata
aadressil: POSTKAST 103, TARTUS.

TALLINN, PIKK 2 • SISSEK. VOORIMEHE 9

vastuvõtmisega. Kirjad eesnime, nime, praeguse

TEL. 428-83.

124. korda
üldhindadega

Matemaatika
.Vaese mehe ututall"
ja eesti keele tunnid
Aug. Mälgu komöödia 4 keskkooli ja gümnaasiu-j
vaatuses.
mi kava ulatuses ja ek
Pääsmed 25 ]a 50 senti. samitele valmistamine!
Kassa on avatud tga vilunud õpetaja poolt.]
päev kl. 12—4 p. ja 0 Uus t. 32—2. Kõnelda kl. j
—%9 õhtuL
10—12 ja 4—6. 1
(Tallinna Eesti Kirjas tus-Ühisuse trükk

agleegi-õpilasl

Iga laps loeb
«Laste Rõõmu"

NÕUDKE EELARVEID

