Üksiknumber 8 penni.
Ilmub igal esmaspäeval kolma
päeval» reedel ja laupäeval.

Toimetus ja talitus:

Viljandis, Lossi 26. telef. 119
Toimetuse kõnetunnid kell B—l 6

Sakala

Talitus avatud .. B—l 7
Tellimise hind:
kodumaale Rm. 1.35 kuus

välismaale 2.00 „

Aadressi muutmine 20 penni

Kehtivad kuulutuse hinnakirjad

O.—Nr. IJa R.—Nr. 1

Nr. 187

Tänast lehte 4 lehekülge.

Kolmapäeval, 8. detsembril 1943.

Hävitati vaenlase võitlusgrupp
Krimmis jätkasid Nõukogud oma tagajärjetuid rünnakuid
Ffthrerl peakorterist, 7. dets. 89-

JaJõudude ülemjuhatus teatab:

Krimmis jätkasid Nõukogud õma tagajär
jetuid lilimai nld kirde pool KertH eüe õhta
poolikuiL Rumeenia vägede rthfiiak vaenlase
maabumispea vastu Kertäst lõuna, pool tegi
häid edusamme.

Suures Dnjeprt käärus tungis vaenlane
elle jällegi peale. Tema läbiiuuiruäiltused
nurjusid vlhastes võitlustes. DnjepropetrovsUst edela pool hävitati vasturünnakuga ttks
vaenlase võitlusgrupp kuni väheste rlisme
teal. Edela pool Krementshngt seisid meie
väed tugevate vaenlase jalaväe, ja
soomusjõudude vastu.

Tshertcassi juures teostasid Nõukogud eile

üksikuid nõrgemaid rännakuid. Ruumis kirde
pool titomiti vallutasid Saksa väed ränna
kuga mitu asulat.

Kogu ülejäänud idarindelt teatatakse ai
nult kohalikust võlttustegevuaest. .
Õhujõud ründasid hea mõjuga Nõukogude

järelvedu maanteedel kui ka raudteeliinidel,
samuti vägede koondamisi Kiievi ruumis.

25. jahieskaader saavutas 4. detsembril

oma 2000. õhnvõidu.

LOuna-Itaalias ägenesid võitlused kõrg
maastlkus edela pool Mignanot. Tugevad,
ülekaalukate P.-Ameerlka vägede rünnakud
vaheldusid meiepoolsete vasturünnakutega,
millede jooksul mõned kõrgustikud mitmel
korral vabetähid omanikku. Võitlused on veel

täies hoos.
Rinde edelalõigust teatatakse elavatest eel
postide lahingutest.

5. ja 6. detsembril tulistati Vahemere ja
vallutatud läänepilrboxadado kohal alla 25
vaenlase lennukit, neist 17 rasked 4-mootori

lised pommilennukld.

Soome võitluse siht
Väikerahvad väärivad vabadust ja enesemääramise õigust
Soome president kõneles Soome vabariigi 26. aastapäeval
Helsingi, (DNB) Soome president
Risto Ryti kõneles Soome vabariigi 26. aas
tapäeva puhul riiklikul aktusel Tunis. Kõne
anti edasi Soome ringhäälingu kaudu. Pidu
likust aktusest võtsid osa peale valitsuse liik
mete ka riigi», majandus, ja kultuurielu esin
dajad. President Ryti ütles oma kõnes:
Euroopa seisab praegu oma maailmapolii
tilise positsiooni kaitsel suurte, väljaspool
Euroopat asuvate võimude vastu, Ja väike
riikide saatus on jäetud üksikute suurriikide
või suurriikide gruppide otsustada. lialgi aga
ei mõju niisuguse arengu võimalik jätku
mine tervele rahvaste elule positiivselt, sest
ka väikeriigid on sõjalisest nõrkusest hooli
mata sageli tõeliselt vaimsed suurriigid. Soo

eeskuju ei meelita järeleaimamisele. Me tea
me, et härra Kuusinen Talvesõja ajal kõneles
soome rahva rõhutud olukorrast ja oma ka

järgmiselt: Juba ammu enne praegust Maa
ilmasõda püüdis Soome oma välispoliitikas
sihikindlalt luua ja säilitada sõbralikke suh
teid kõigi riikidega, täita oma rahvusvahelisi
kohustusi ja hoida Soomet erapooletuna ja
väljaspool igasuguseid konflikte. Pealeselle
võttis ta omaks Põhjamaade orientatsiooni.
Ta püüdis ka vahekorda Nõukogude Liiduga
rajada usalduse ja sõpruse põhialusele. Me
usume, et need välispoliitilised põhimõtted

Kui väikerahva liige vaatleb meie aja
kaootilist näidendit, siis tekib tal kergesti
tunne, et ta rahvas on kistud hiigeljõudude
keerisesse, milles ainult võimsad määravad

me näeb praeguses olukorras oma positsiooni

meie olukorras olevale riigile olid Õiged.

Nende põhimõtete pärast ei ole me mitte

sõtta sattunud, huid nad ei ole meid, nagu
me lootsime, ka sõjast päästnnd.

Beda oleks aga valitsevate tingimuste juures
vaevu mingi teissugune Soome välispoliitika
teha suutnud. Meie geograafiline asend on
meile jälle kord muutunud saatuslikuks.

Varsti pärast sftja puhkemist sai Soome
hoolimata kõigist lepinguist süütult üheks
esimeseks rünnakuohvriks.

Võitlus on meilt nõudnud suuri pingutusi,
loobumusi ja raskeid ohvreid. Kõik rahva
jõud olid seega seotud. Selles hligelvõitluses
aga ei oleks meie jõust jätkunud. Seepärast
oleme oma jõu keskendanud vaid omaenda
maa kaitseks. Nüüd aga soovitatakse meile
tingimusteta kapitulatsiooni ja kõneldakse
vajadusest kehtestada Soomes demokraatlik
süsteem

Me oleme ühel juhul juba näinud tingi
musteta kapitulatsiooni tegelikkuses. See
Gripitaud Inglismaal
Stokb o 1 m. DNB. Nagu Reuter teatab, on

vatsusest tuua Soomele demokraatia.
Meil aga on hoopis teine arusaamine rõhu

misest, vabadusest ja demokraatiast kui
enamlastel.

Ja niisama, vähe kui meie tahame mõjutada
nende arusaama, niisama kindlasti püsime
oma arusaama juures. Kui meil pärast Mosk
va rahu tull loobuda Karjalast, siis lahkus

470.00 karjalast oma kodust ja rändas Soome
oma rahva juure, Soome seaduste poolt kind

lustatud ellu. Nad rebisid meelsamini tüki

oma südamest, kui et nad oleksid jäänud nau

tima neile härra Küüsineni poolt pakutud
vabadust ja demokraatiat.

sündmuste käiku, kuna väikesi! jõuetult tuleb
pealt vaadata, kuidas teised ka tema saatust
määravad.

Meie võitluse aastail on meie rahvas kogu
nud selle üle täpseid kogemusi.

püsib võidukana vaid see rahvas, kette tahe

lõppvõitluse raskete kilomeetrite algul ei
katke.

Need kilomeetrid tähendavad vaid, et ees
märk nihkub lähemale. Meie võitlus veenab
siis kõiki Igas maailmakaares, et
väikerahvad väärivad ärkagi vabadust ja
ondamääramisõlguot, mis neile on Õhtu
maa kultuuri poolt lubatud.
Nii peab end soome rahvas, võideldes oma elu
eest, kõigi väikerahvaste vabaduse eesvõitle

jaks ühisel rindel kõigil aegadel. Viiendal Ise
seisvuspäeval sõja oludes jatkab soome rah
vas võitlust tihedais ridades ja teadmises, et
on vaja üksmeelt ja ranget endadistsipliini,
et võitlev Soome peaks vastu saatuse k&gis
tavale haardele.

õnnitlused Soomele
Ftthreri peakorteri st, 6. detsembril.

dile Rytile Soome iseseisvuse aastapäevaks õnnit

praegu. Omatoodang katab umbes poole teravilja
tarvidusest, kuna ülejäänud osa antakse suuremeel
selt Saksamaa poolt

sisaldava õnnitlustelegrammi.

Toki o. DNB. Tenno saatis Soome presiden
lusläkituse.

Ilus maavürisemine Türgis
Istanbul. DNB. Novembri lõpul tugevate
maaväringute läbi kannatada saanud Kirde-Ana
toolla alades toimus äsja uus Sge maa alune tõuge.

Nagu „Cumhuriget" teatab, sai maavärisemisel
surma 550 inimest. Mitmes teises kohas lõhenes
maapind, kaks küla lõhuti täielikult.

Soome tööliskonna rahvuslik
tunnustus
Helsingi. DNB. Soome töölisliidu esimese

rakukese 60. aastapäeva pidustusel, milline liit
omab praegu enam kui 1.100 osakonnas 800 oma

liidumaja ja mis haarab kaks viiendikku soome
rahvast, kõneles Vaasas Soome ametiühingute liidu
esimees minister Tanner. Minister Tanner tähendas
oma kõnes, et Soome tööliskonna suhtes on märki
misväärne, et ta mõtleb ja tegutseb täpselt sama
isamaaliselt kui seda teeb iga soomlane, ja et ta ka
võitluses Soome sisemise vabaduse pärast on edu

kalt võidelnud iga kommunistliku internatsionaali
vastu. Just tööline on endale oma käte läbi võtnud

erilise kohustuse võidelda oma maa vabaduse
test ja seda kaitsta, sest selle surm oleks ühesugune
tema enda hukkumisega. Seepärast seisab Soome

Pehme süda:

Stalin: „ütle, seltsimees Soloveitfiik, kui
palju kodanikke meil käesoleval talvel näl
gib?"
Soloveitäik: «Kilmme miljonit".
Stalin: „Ja kui palju langes suveoffensii
vi ajal?"
SoloveltSik: „Kaks miljonit".
Stalin: „Tore ülejäänud kaheksa mil
jonit lähevad rindele! Saad aru? Ma ei või
mitte kannatada seda, kui minu kodanikku
del midagi süüa ei oie!"

hega 50 bo?äevikku esimeselt kõrgustikult ja sai
seejuures kaheksandat korda haavata. Vasakul tii
val võitlev tammelehekandja Bärenfängeri pataljon
lõi tagasi neli bolSevike rünnakut, mida need teos
tasid 15—20 tankiga ja peagu 1.000 mehega. Lähl
võitluses takistasid Brandenburgi grenaderid kõiki
vaenlase läbimurrukavatsusi.

tõöliskond ka täna nagu alati varem üksmeelselt
võitluses, mis tuleb läbi teha.

Tšungkingi-hiinlaste rasked
kaotused
To k i o. DNB. Domei teatel on Jaapani sõja
jõud Põhja-Hiinas septembrikuu keskpaigast saa
dik tekitanud Tšungkingi-hiinlastele raskeid kao
tusi. Loeti 25.395 langenut vaenlase poolel ning
võeti 10.946 vangi. Saagiks saadi 29 kahurit, 14.129

kuulipildujat ja püssi ning 53.866 miini ja käsigra
naati.

Tühjad sõnad Teheranist
Korrutati seda, mis juba varem lugemata kordi öeldud
Berliin, 7. 12. (DNB) Pärast Teherani
Siis järgnevad kõik tavalised propagan
konverentsi, mis lõppes juba 2. detsembril, distlikud loosungid, nagu ..suur- ja väikerah
avaldas Reuter 6. detsembril lõpuks nii suure
vaste koostöö", „võitlus türannia ja orjuse
jooneliselt ja salapäraste vihjetega ettetea vastu" ning lõpuks kinnitus, et kõik rahvad
t&tud kommünikee.

on tere tulemast, kes otsustavad astuda

Selles üteldakse: „Me oleme viimase nelja

päeva Jooksul siin meie liitlase Iraani pealin
na kokku tulnud ja oleme oma ühisele polii
tikale annud vormi ja teda kinnitanud. Me
tegime otsuseks, et meie rahvad nii sõjas kui

sellele järgneval rahuajal koos töötavad. Mis

puutub sõjasse, siis on meie sõjalised staabid
meie läbirääkimistega ümmarguse laua ääres

ühinenud ja me viisime oma plaanid Saksa

sõjajõudude hävitamiseks kooskõlasse."

«demokraatlike rahvaste perre".

Lõpuks väljendatakse, et lootusega ooda
takse päeva, mil kõik maailmarahvad võivad
elada vabaduses. Sellele iseloomustavale lau

sele järgnevad Stalini, Roosevelti ja Chur
chilli allkirjad.
Mis puutub Iraani poliitilisse ja riiklikusse
olemasolusse pärast sõda, siis nenditakse selle

kohta, et Nõukogude Liit, ühendriigid ja

Suur-Britannia on ühel nõul Iraani valitsuse

Selle nüüd juba lugematuid kordi tehtud

kinnitusele, et ollakse üksmeelel, et tahetakse

sõdida ja et ollakse otsustanud hävitada
Saksa võitlusjõud, lisandub vihje eelolevast

teisest rindest, mis on igatahes küll veel udu

sem kui 11 kuu eest Casablanca otsustes.

Lausa silmakirjalikkusega kõneldakse kõrgest

vastutusest rahu loomises, mis pidavat mit

meks Inimpõlveks kõrvaldama sõjakoledused.

sooviga Iraani säilitamise ja iseseisvuse
asjas.
Selle llsakommünikee viimases lauses on
Stalin nähtavasti võimalikuks leidnud lubada
tarvitada ka sõna «Atlandi deklaratsioon",
selle julge tõendusega, et kõik kolm on ühes
koos Iraani valitsusega siiamaani otse ees
kujulikult pidanud nendest põhimõtetest
kinni.

Võitlused Tšerkassi juures on juba päevi suu
natud ülekaalukalt tähtsatele peaühendustecdele.
Kuigi vaenlane rakendas siin raskeid relvi ja kõigi
vahenditega püüdis saavutada edu, löödi ta meie

Mis Hull lubas Stalinile

võitlus-, sööstvõitlus- ja lahinglennukite tõhusal
toetusel tagasi läände. BolSevike võitlusrühmad,
kes teest ida pool olid tagasi surutud ja sisse piira

esitab konverentsi] ChurchiJli ja RooseveJtiga

Lissabon. Milliseid vähiimiõudmisi Stalin

püüab Moskva kasutada muuseas oruxioksi kirikut,
mis ainu.t seeparast uuesti organiseeritakse, kinnitab

tud, suudeti täielikult hävitada. Vaenlase rünnakud

oma plutokraatlikele käsilastele allakirjutamiseks,

linna enda vastu ja ühe koha vastu linnast edela
pool tõrjuti tagasi.

ilmneb ühest ~New York Times'i" idakorrespon
dendi Sulzbergeri critcatest Põhja-Ameerika aja

Bandiit troonil
Berliin. DNB. Kohe pärast Teherani konve

kirjanik on selle teate koostanud oma jutuajamise
märkmete põhjal Cordell Hulliga Kairos, USA vä
lisministri tagasireisil Moskvast Wašingtoni, ja on
seepärast usaldusväärne tunnitaja Nõukogude

Sulzberger. Edasi kavatseb Moskva sisse seada
lennuliine Lähis- ja Kesk-Ida pealinnadesse, teiste
seas pideva Moskva-Teherani, Moskva-Ankara ja
Mokkva-Kairo õhuühenduse. Nõukogude ohvitse
ride delegatsioon saabub lähimal ajal Kairosse, et
arutada Egiptuse ja Eriti võimudega Nõukogude

rentsi lõpetamist on Inglismaa poolt tunnustatud
Tito bandiitide ..pagulasvalitsus" Moskva käsul
kuulutanud kuningas Peetri troonilt heidetuks. Ku

ningas Peetri ..panulasvaliisus" Kairos aga on
Tito ..valitsuse" loomise tunnistanud terroristliku
liikumise aktiks. See valitsus ei esindavat milgi vii
sil serbia rahvast ta sotsiaalselt ega rahvuslikult

nõudmitele, niipalju kui ametlik Wušington praegu
on nõus neid teada andma maailmale.
Stalini algnõudmised, millede taga peitub veel
kaugeleulatuvaid nõudmisi, võtab Sulzberger kokku
järgnevalt: Poola, Balti riigid, Soome ja Rumeenia,

kogu Iraani liitmine Nõukogude Liidu külge Uu

vaimult.

rali töõstuskeskuste ühendamiseks Persia lahega,
mõjuavaldamine Palestiinale ja Irakile ning Egip

Nõnda on nüüd avalik konflikt puhkenud ka
Jugolaavia pagulaste vahel. Ühel pool seisavad

suhtes.

litsusega".

25 protsendini.

Oi olevat riigi teraviljalaod olnud nii täis kui

tiku pärast. Kolm korda vaheldusid omanikud.
Kord paiskas üks ülemveltveebel ainult nelja me

teha, niisama hästi teame ka, et praeguses
rahvaste hiigelsuures vastupidavusvõitluses

Fiihrer saatis Soome riigi presidendile Risto Rytile
Soome iseseisvuse päeva puhul südamlikke sõnu

olekul andis põllutööminister Frctheim aruande
aorra maarahva eduka tegevuse kohta. Minister
käsitles rida põllumajanduslikke küsimusi ja kinni
tas, et külvipind on jälle tõusnud. Rahva toitlusta
misele võib vaadata kui kindlustatule. Veel kunagi

lõuna pool on nüüd Rumeenia väed omalt poolt
läinud üle rünnakule, toetatuna rünnakkahurite ük
sustest. Teravas edasitungis õnnestus vapratel ru
meenlaste! üks sissemurd Nõukogude liinidesse,
mida nad 4. detsembri kestel suutsid laiendada kuni
rannikuni. Saksa võitlus- ja jahilennukite eskadrii
lid lõid tõhusalt võitlustesse sekka ning rajasid ru
meenia jalaväele teed pommidega ja pardarelva
dega. Maapeal Kertšist kirde pool ründasid bolie
vikud pärast väga tugevat kahurväeettevalmistust
mitmete diviisidega ja tankidega meie positsioone,
löödi aga kõikjal veriselt tagasi. Ka sel rindeosal
toetasid meie lendurid raskesti heitlevaid grena
dere ja kergendasid neid sööst- ja sügavrünnaku
tega Nõukogude tankidele ja massilistele rünnak
jõududele. Vaenlane rakendas lakkamatult tanke,
lahinglennukeid ja kahurväge. Ühe Brandenburgi
rügemendi sektoris võideldi vihaselt kolme kõrgus

siiamaani Inglismaa poolt toetatud pagulased oma
keskkorraldusega Kairos ja teisel pool Sta ini poolt
ametisse seatud bandiitide pealikud oma uue ..va

Suur-Britannias sõja algusest saadik suurim gripi
epideemia ja ta kaotab seeläbi mitmeid tuhandeid
töötunde. Sõjavabrikud olevat juba väga kannata
sud. Mõningate juures ulatub puudujate arv kuni

Norra toitlustus kindlustatud
Oslo. DNB. Nasjonal Samlingi suurel koos

Berliin. DNB. Saksa ja Rumeenia diviisid

seisavad juba nädalaid Krimmis õlg-õla kõrval bolSevike rünnaku vastu, kes üha jälle asjatult paiskaVBd uusi jõude maapeadele, et neid laiendada ja
poolsaart oma valdusse saada. Maapeal KertSist

Niihästi kui teame, et kümne kilomeetri
võidujooksjal alles viimaste kilomeetrite kes
tel tuleb ta vastupidavuse otsustav proov läbi

Saksa lennuväel on tõhus osa suures tõrjeiahingus idarindel.

Agram. DNB. Kommunistlikud Tito-jõugud

asutasid oma valitsuse, kellele ..Jugoslaavia pagu

lasvalitsus" Kairos esitas juba protesti. ..Riigi
peaks" on Tito senine poliitiline komissar Ivan
Ribar, ~peaministriks ja sõjaministriks" Tito ise,
kes nüüd ise tunnistab, et ta on endine Kroaatia
karistusalune Jossip Bros.

Kroaatia ajakirjandus rõhutab oma kommen
taaris asjaolu, et selle ..valitsuse" liikmed on eran
ditult tuntud kommunistidena.

Ungari peaminister Kallay
parlamendis

tusele polrtiliscs, kultuurilises ja majanduslikus
Et tugevdada oma mõju Lähis- ja Kesk-ldale,

Soome sõdur ei kapituleeru on
Helsingi. DNB. Nagu teatatakse, andis
üks võitleva rinde ohvitser riiklikul aktusel
üle tervitusi. Neis tähendatakse muuseas:
Soome on juba kaks ja pool aastat sõjas, ja
võib arvata, et sõdurite juures oleks nüüd
võib-olla peamiseks küsimuseks millal lõ
peb see sõda. Nii primitiivselt ei mõtle rinde
sõdur. Kindlasti loodab ka tema rahupäeva.
Ent sõdur näeb, et seda saavutatakse üksi
võitlusega. „Meie ei kapituleeru tingimusteta
ühelgi juhul, nagu seda meilt arvatakse nõud

vat". Edasi tähendatakse, et see küsimus ei

lennukavasid. Endine kominterni peamees Dimurov

asub juba Egiptuse pealinnas, et sealt mõjustada
Balkanit ja Lähis-ida.

Ltalini isik iku kohtumise eesmärgiks Chur
chill ga ja Rooscveltiga on arutada üksikasjaliselt

Moskva kavasid, seletab „New York Times i"
esindaja.

ole sõdurite juures koguni mitte vaieldav.
„Meie sõdurid, imestume, et on ikka veel ini
mesi, kes kõike näevad ainult mustana, kuu
lavad vaenlase propagandat ja koguni seda
usuvad. Samuti imestume, et kõige enam

lootuse kaotanud need, kes on toonud

kõige väiksema panuse ja kõige väiksemad
ohvrid," rõhutas rinde esindaja. Ftindemces
ei mõista üldse, miks üldse peaks kapilulee
ruma, ja seda just ajal, kus vastane võitlu
ses on nõrgenenud ja juba on kahvatunud
ning on kannud määrateid inim- ja materjali
kaotusi. „Meie read on nagu ennegi kind
lad. Meie positsioonid on tugevasti välja ehi
tatud ja saavutamatud. Meie võitluse juht
täheks oli ja on edasi meie isamaa vabaause
ja iseseisvuse kaitsmine ja kindlustamine, ja
seepärast ei kahtle ka keegi selle võit.use

õiglases lõpus," rõhutas rinde esindaja.

Budapest. DNB. Peaminister Kallay esines
laupäeval volitusvaidluse lõppemise puhul parla
mendis pikema kõnega, milles ta märkis välispolii
tika kohta, et Ungari välispoliitika põhijooned anti
parlamendi istungi ajal teada juha välisminister
Ghiczy poolt ja et tal ei ole sellele midagi juurde
lisada. Põhiliseks eelduseks Euroopa tulevikule ole
vat väikeste rahvaste eluõiguse tunnustamine. Kõ
neleja kinnitas veenvalt, et rahu riigis on kindlusta
tud ja et iga vaenuline agitatsioon jääb mõjutuks.
Kallay lõpetas sõnadega, et Ungari vajab oma tule
vikuks usku, tööd ja sõdureid.

Algieris vangistati kolm prantsuse
kindralit
Madrid. DNB. Nagu Algierist teatatakse, on
Algieri-komitee lasknud vangistada kolm prantsuse
kindralit, kuna nad o'.id kritiseerinud uusi prantsuse

sõjaväeorganisatsioone Põhja-Aafrikas. Vangista
tute seas on Prantsuse võörasteleegioni senine
ülemjuhataja kindral Calvaus.

LÜHIDALT
Pariis. DNB. Roosevelt-Churchill-Stalini

nõupidamiste kohta kinnitab ..Paris Midi", et Nõu
kogude Liidu sõjaline olukord peab olema komplit
seeritud, sest muidu ei oleks Stalin esmakordselt

valmis olnud kohtuma väljaspool Nõukogude

Tahe ja tegu
Meie lehes seisis neil päevil teade, et
ERÜ on algatanud aktsiooni, mille ees
märgiks on koguda igast talust peotäis
villa rinde jaoks soojade esemete valmista
miseks. Peotäis villa see on ju tõepoo
lest üsna väike kogus, aga piskustki kogu
neb palju, kui see tuleb hulkadelt. Eriti
tähtis on tahe, sest sellele järgneb tegu.
Nii on see alati olnud, sest kus pole ta
het, seal pole ka tegu ning isik muutub ob
jektiks teiste inimeste ja loodusejõudude
kätes. Kui eesti rahvas on võinud aasta
tuhandete vältel püsima jääda, siis tänu
oma kindlale tahtele püsida. Püsimise
tahe on eestlast alati innustanud tõotama
oma kodu ja oma rahva heaks. Tormid on
mõnikord küll eestlase surunud maa ligi,
kuid ta on siis jälle tõusnud, sest temal oli
tahet tõusmiseks.

Liidu maa-aia Churchilli ja Rooseveltiga.

Stokh o 1 m. DNB. 77-aastane Nestor amee
riklaste seas Kaug-Idas, dr. Pergusson, kes on
Nankingi ja Shanghai ülikoolide asutaja ning en
dise mõjuka Shanghai ajalehe „Sin Wan Pao"
asutaja ja toimetaja, seletas ühe New Yorgi teate

järele ..Svenska Dagbladetis", et peaks olema
väga raske ajada jaapanlasi välja Põhja-Hiinast.

Belgrad. DNB. „Novo Vreme" teatab ük

sikasjaliselt hirmurügemendl kohta, keda bolSevist

likud jõugud Montenegros on teostanud maa pu
hastamiseni ja kinnitab, et boläevikud on mõrvanud
veerandi maa elanikkonnast.

Stokh o 1 m. DNB. Reuter teatab, et peagu
kõik 30 maja Deepthorte külast Põhja-Hampton
shlre'is, on pühapäeval saanud vigastada, kui üks
Inglise pommiiennuk seal paiskas alla oma 6.000naclase pommikoorma.

Stokh o 1 m. DNB. Nagu „Svenska Dagbla
det" Moskvast teatab, on Nõukogude jumalasalga
jate liikumise tuntud juht Jaroslavski surnud Nõu
kogude Liidu pealinnas.

Stokh o 1 m. DNB. Inglise lendur, kolonel

leitnant Richard Maitland Longmore .endise pea
inspektori vanim poeg, on Reuteri teatel 8. oktoob
rist saadik jäänud kadunuks pärast üht teenistus
lendu Atlandi kohal.

Meie rahva! on üle maailma suurim
kultuuripärimuste kogu, meie rahvapärane
rakenduskunst on loonud imestustäratavaid
vorme. See kõik poleks võinud tekkida
ilma tahteta, sest kunst on enam kui miski
muu kristalliseerunud inim
tah e. Loomine vajab rohkem kui miski
muu enesepingutusi. See, kes loob, peab
alati olema teadlik, mida ta tahab luua.
Kõigele sellele ning ainult sellele võib siis
järgneda tegu, millega luuakse suuri väär
tusi.

Asja tähistasime Vabadussõja alguse
25-dat aastapäeva ja sellel puhul oli põh
just rahuldustundega märkida, et Vaba
dussõja võit oli eesti rahva ühise tahte vili.
Meenutame, et ka Vabadussõja alul oli
neid, kelle! polnud säärast kindlat tahet,
mis viis võiduni. Need üksikud kõhklesid
ja kahtlesid ning leidsid, et ühelgi tingimu
sel ei ole väikesel Eestil mõtet astuda võit-

lusse suure Vene riigiga. Kuid vastuseks
neile kahtlejaile raksatas tugevast tahtest
juhitud rusik lauale ja sama tahe ütles:
„Meie võitleme, meie kaitseme endid, bol
ševikkudega ei mingit kompromissi." See
tahe sai rahva ühisteoks ning rajas aluse
rahva vabadusele.
Omariikluse päevil meil oli tahe jõuda
järgi teistele kultuurrahvastele. Meie taht
sime teha tasa selle, mis meil paljude
aastakümnete vältel tsaaririigi režiimi all ei
olnud võimalik. Meie usk oma võimetesse
oli kõikumatu ja eesti rahvas, tollel suurel
töö ja püüdluste ajajärgul, saavutas tõesti
palju sellest, mida oli omale eesmärgiks
seadnud. Bolševismi õudne aasta katkestas
tolle töö ja sundis eestlase tõmbuma tagasi
passiivse vastupanu joonele, kuid esimesel
võimalusel viis tahe sealt mehed uuesti
võitlusse idaohu vastu.
Võitluste ajajärkudel on alati olnud
kahtlejaid, kuid tähtis on, et need ei moo
dustaks enamust ja ei suudaks oluliselt se
gada võitlust. Kindel on, et ka selles suures
heitluses .mis praegu on käimas ja millest
rindel võtavad osa tuhanded eesti vaba
tahtlikud, ka selles võitluses jääb otsusta
jaks kindel tahe. Ilma selleta ei saa kuju
neda rahva tulevikku, sest muidu valguks
kõik laiali, muutuks ilmetuks massiks sünd
muste käigus. Tahe peab end väljendama
võitluses aga ka kõiges muus, mis teeme
oma rahva vabaduse kaitseks ning kindlus
tamiseks. Olgu see siis kas või tolles väike
ses villa peotäies, mille annetame rinde
võitlejate heaks. Ei ole alati tähtis teo suu
rus, vaid järjekindlus ja visadus, millega
ta täide viiakse. Teraseks karastunud tahe
on see. mis viib meid läbi raskete aeaade.
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OtäÜi teotava }a veitteva Saksamaa

Saksa nooruse muretud päevad
Tuhanded lastekodud hoolitsevad mudilaste heaolu eest
maüke terrorirünnakute tõttu kümneid tuhan
deid lapsi saadetud maale. Maa vaikuses ja

puhtas õhus võivad nad rahulikult veeta selle
aja, mil neid ähvardatakse vaenlase hoolimatu

õhuterroriga. ühenduses laste maale saatmi
sega on tulnud üle maa asutada tuhandeid
uusi lastekodusid ja asutusi, mis noorte kas
vatamiseks ja kosutamiseks tarvilikud. Laste
suuremal hulgal maale. saatmist on põhjus

tanud sõjaaastair ka asjaolu, et paljudes pere
kondades mõlemad' abikaasad viibivad tööl. Ei

tule aga arvata, et lapsed sel teel oleks vane
maist kauemaks ajaks eraldatud. Sugugi
mitte. Emadele on jäetud võimalus sageli oma

väikest külastada v või ümberpöördult. Ja
puhkekodus või päevakodus leiavad noored
eest kõike seda, mida nad vajavad oma eas.
Siin on emalikku hoolitsust ja mänguvõima
lust, mistõttu lapsel ei saa tekkida igavus
tunnet ega kojuigatsust. Korralik toitlustus
ja' puhtus ning hea kasvatus loovad siin noo
rusele nende elule sirgumiseks kõik vajalikud
eeldused.

Organisatsioon NSV (Nationalsozialistische
Volkswohlfahrtj, mis tänapäeval oma üle
14-miljonilise liikmeskonnaga suurimaks mit
teriiklikuks organisatsiooniks Saksamaal, on

loonud väga laialdase lastekodude võrgu, kuid

seejuures ka laialdase emade eest hoolitse
vate asutuste võrgu. Kõik need asutused on
tasuta. Loomulikult nõuab nende ülalpidami
ne ja majandamine hiigelsummasid. Selleks
on saksa rahvas alati ohvrivalmis. Olgu vaid
märgitud 1942.—43. a. talveabi summat 1,6
miljardi riigimarga ulatuses, mis rahva anne
tusena läheb emade ja laste kui ka kõigi
teiste NSV funktsioonide hääks.
Emade ja laste puhkekodusid on Saksa
maal mitmes liigis. On asutatud lastekodud,
väikelaste puhkekodud, päevakodud, kodud
emadele ja lastele koöa ning noortekodud
neile väikestele kelle ema surnud või haige
ja isa sõjarindel. Eriti viimastega on loodud
lastele teine kodu, milliseid tänapäeval Sak
samaal paljude tuhandete laste jaoks.

Münchenis viibides külastasid Eesti aja
kirjanikud NSV poolt asutatud lastekodu ja

lastepäevakodu Oberammergaus, Oberaus ja

IflWteiaste puhkekodH Oberammergaus. King mängu ja lauluga veedavad lapsed »Un oma aega

Oberammergaus, Alpide jalal, on asuta

tud lastekodu neile väikestele, kes toodud siia

vaenlase õhuterroriga kannatanud või ohus
tatud linnadest. Siin on 55 last 15 kasvataja
hoolitsuse all. Lastekodu asub looduslikult
Ilusas kohas, puhtas raäestikuõhus ja vaiku
ses. Parajasti on ühel grupil võim
lemistund, kui meie kaugete külastajatena
saatjatest juhituna astume saali. Pisikesed
tüdrukud sooritavad kasvataja õpetusel võim

lemisharjutusi, ronides redelit mööda üles ja
hüpates alla pehmele matile. Kõik noored
on julged esinema. Kõnetades neid, saab ko
he küsimusele vastuse, olgu see siis nime või

vanuse kohta. Ja kui küsida, kuidas uues

kodus meeldib, siis vastatakse kiiresti: ~Häst

i".

ma. 15.000 lapse maale saatmine sellest lin
nast oli parajasti käsil. Üle Saksamaa on
seetõttu tulnud maale saata koolitööks ligi
300.000 last.

Nürnbergi lähedal, Cadolzburgis, külasta
sime üht sellist kooli, kus õpivad noored, kel
le koolimaja langenud inglaste—ameeriklaste
terrorirünnaku ohvriks. Siin maa vaikuse»
on noortele loodud uus hää õppimisvõimalus.
Kooli juures on muidugi internaat ja häS
toitlustamine. Meid kui külalisi kostitati siin
maitsvate võileibade ja puljongiga.
Viini ligidal Saksa põllumajapidamistega
tutvudes neatus meie autobus Frauendorfis,
umbes 300 elanikuga külas. Varsti piiras
meid mudilaste uudishimulik pere. Kõnetan
üht väikest pruunisilmalist tüdrukut ja küsin,

Mitte kaugel eelmisest asub Oberau laste kui vana ta on.
päevakodu. Siin on 40 last Oberau ümbrus
..üheksa aastat", saan julge vastuse.
konnast. Jällegi looduslikult kütkestav ümb
„Kä;d koolis?"
rus. Ruumid on ehitatud ja sisustatud mood
„Ja, iuba 3 aastat".
salt ning otstarbekohaselt. Puhtus ja kord
„Ja mida teed siis, kui kooli lõpetad?"
paistab kõikjal silma.
„Seda ma praegu ei tea veel, aga õpetaja
Sõjaaeg on ühenduses noorte eest hoolit ütles,
et ciis hakkame tööle oma kodumaa
semisega toonud kaasa ka erakorralisi olusid
õppetöö alal. Linnades, mis pidanud kanna hääks".
Saksa noorus kasvab oma kodumaad ar
tama terrorirünnakute läbi, on palju kooli
maju täielikult hävinenud või muutunud ka mastavas vaimus. Ja ei ühegi rahvuse nooru
sutamiskõlbmatuks. See on sundinud ka koo sel ei saaks olla te;st ja ülimat eesmärki, kui
litöö viima linnadest maale. Näiteks Nürn teenida kord seda nnad, mida ta nimetab oma
bergis on terrori rünnakutega vähem või roh kodumaaks ja m s :'-mnab teda lapsepõlve
kem kahjustatud tervelt 99 koolimaja ja esimestest sammudest läbi eluteekonna pika
sealt on 20.000 last tulnud saata maale õppikäigu. V. K.

Starnbergis. Oma puhtuse ja korraliku sisse
seade poolest jätsid need igal pool häid mul
jeid. Starnbergis, paarkümmend kilomeetrit
Oberau lastepäevakodu mägede puhtas ja tervendavas õhus.
Münchenis, külastasime NSV lastekodu, kus
veedavad muretult oma aja. Siin on
Saksa rahva sotsiaalses korralduses oa Braunschweigi, lähedal Saksamaa uusi, ainult noored
poolteist kuni 5 aasta vanuseni ning
suurimat tähelepanu pööratud emadele ja sõjaaastate jooksul rajatud töölisasulaid lapsed
kasvatamine ja hoolitsemine toimub
lastele. Ema on see, kes annab edasi rahva Watenstedtis ja Salzgitteria, siis üllatas meid nende
täielikult maksuta.
Igavest elu ja lapsest sirgub rahva elujõud ja tõsiselt siinsete töölisperekondade lasterikkus.
tulevik. Neil põhimõtetel on rahvussotsialist Uute asulate elamuaedades ja kõnniteedel oli
lik riigikord Ftthreri algatusel ja hoolitsusel suurtes gruppides noori mängimas ja jooks
Tuulemurdunud puud
mas. Neis asul ais, millistest üksikasjalikumalt
rajanud laialdase emade ja laste puhkekodude
Eesti Noorte lipkonnajuhtide
tarbepuiduks
võrgu riigi kõigis osades, samuti loendamatul
kirjutan edaspidi, ei leidunud perekondi, kus
hulgal muid asutusi, milliste ülesandeiks hoo oleks olnud alla kahe lapse. Nelja ja viie lap
Äsjase ulatusliku tormikahjustuse tagajärjel tek
päevad lõppesid
litseda nooruse heaolu eest tema õrnemal! sega perekondigi leidus siin rohkesti. Lapse*
kis riigimetsades palju tuulemurru- ja -heitepuid,
eluaastail. Suur töö, mis sel alal tehtud, pee vanker oli pühapäevasel jalutuskäigul viibiva
mis nüüd esmajoones ülestöötamisele võetakse.
60 noortetöö referenti ja vahendajat õppepäevadel Tallinnas
geldub vastu saksa nooruse terves ja sädele abielupaariga kaasas liialdamatult ütelduna
Kohtadel, kus tormikahjustused on suurepinnalisel
vas vaimus ning füüsilises olemuses.
igal teisel perekonnal.
võetakse selle ülestöötamine käesoleva aasta raie
elukutse
täiskasvanuks
saades,
ühtlasi
andis
Põhjaja
Lääne-Eestl
noorte
lippkonna
Kuid
ka
igas
teises
asulas,
millest
Sõitsime
Eesti ajakirjanikena Saksamaal viibides
normi arvele, sealjuures varem kavatsetud raie
kõneleja
ülevaate
Eesti
Noorte
sotsiaalosa
juhtide
ja
nende
abilMe
õppepäevad
Tallin
oli paljudes kohtades võimalus veenduda selles
läbi või peatus meie autobus, lehvitasid noo nas lõppesid pühapäeva Õhtul. Noored, 11
lanke vastavalt raiumata jättes. Et enamikus mets
konna struktuurist. ,
töös ja hooles, millega kasvatatakse Saksa red meile tervitusviipeid või kogunesid sõiduk! 17.aastased
kondades esineb kahjustus peamiselt üksikute puu
õhtupoolne
tegevus
lasus
praktilisel
tege
poisid,
kellest
osa
juba
mõnda
maa tulevasi põlvi.
ümber. Korralikult ja puhtalt riietatud ning aega noorte üksuste juhtidena teotsenud, võt vusel morse tundmises, enesemõõdete kasuta dena, siis lubatakse Metsade Keskvalitsuse korral
Peab juba alguses allakriipsutama tõika, kõneluses julged, nii nägime sadasid Saksa sid
õppepäevadest osa täie innu ja huviga, mises ja muu praktilise tegevuse alal. Päe duse kohaselt neid üles töötada kohalikul elanik
et Saksamaa on lasterikas maa. Meil nii palju maa noori, kes sirguvad oma kodumaa ja õppetegevus
vade lõpu osas Tallinna maleva juht R. Pais konnal vastavalt vallavalitsuse tõenditele. Ni
kestis kolmel päeval hommikust
kirjutatud «tühjade hällide" probleem on siin rahva tuleviku kandjaiks ja hoidjaks.
metatud tõendite põhjal on lubatud üles töötada
avaldas tänu kõigile, kes kaasa aidanud õppe
õhtuni.
tõesti leidnud elutõsise lahenduse. Kui ühel
Suuremates linnades nägi lapsi vähem.
tarbepuid palkidena ja pakkudena piiratud arvul ]a
päevade tehnilises korraldustöös. Selle järele
Pühapäeva
varahommikul
toimus
noorte
päiksepaistelisel pühapäeval külastasime Paljudest Saksamaa linnadest on või- peastaabi kehalise kasvatuse os. juhataja A. Peastaabi õppeala juhataja H. Michelson tegi sind!!- ning laastupakke kuni 2 rm.
Võttes arvesse, et tuulemurru- ja -heitepuude
Tarem'i juhtimisel võimlemise- ja mängu kokkuvõttes päevade tööst, rõhutades välja
tund. Järgnevalt peastaabi õppe-, kultuuri õppetegevuse jätkamise vajadust kohtadel. hulgas on küllalt häid tarbeiseloomuga materjale,
osakonna juhataja H. Michelson refereeris Oma lõpusõnas peastaabi ülem G. Kalkun siis on talupidajatel soodsaim juhus saada oma
2 aastat tsiviilvalitsust
teemal «Eesti raamat ja noored", rõhutades märkis, et hoolimata erakordseist tingimu hoonete remondiks piiratud arvul tarbepuid ise
raamatu kui rahvakultuuri vaimse pärandi slst on päevad kõigiti õnnestunud, avaldades varustamise korras. Sealjuures on aga üldiseks tin
edasikandja tähtsust eriti praegusel ajal ning tänu kokkutulnud noortele ja korraldajaile. gimuseks, et puid müüdaks metskonna poolt ainult
Vastuvõtt kindralkomissar K.-S. Litzmanni juures Kadrioru lossis
nendele talupidajaile, kes täidavad oma raie- ja
pannes noortele südamele väärtkirjanduse Järgnes rahvushümn.
Järgnevalt toimuvad 7.-9. detsembrini veokohustused käesoleva! raiehooajal.
ja kirjanduskultuuri süvendamist
Tsivülvalitsuse sisseseadmise teisel aasta väikerahvas võib ennast läbi lüüa vaid ainult säilitamist
Puude ülestöötamisega tuleb võimalikult kiirus
Tallinnas noorte malevate juhtide päevad,
koonduste kavades.
päeval olid Kindralkomissar K.-S. Litzmanni kõrgema haridustasemega, millest ka tingi noorte
tada, sest sügava lumega muutub töö tunduvalt
mille
kestel
kuulatakse
ära
tegevusaruanded
Sotsiaalosakonna
juhataja
A.
Tasur
omas
juurde kogunenud pühapäeval, 5, detsembril tud eesti rahva üldine suur tung hariduse jä ettekandes ütles, et Iga noor omagu õige ja arutatakse eelseisva tegevusaasta kavasid. raskemaks.
sõjaväeasutuste juhid eesotsas admiral Bur rele. See eestlase põhiomadusi on teinud eest
chardiga, Eesti Omavalitsus eesotsas Oma lase omas eluvõitluses individualistiks, miila
Major Kurele eriline jõulukink
valitsuse Juhi dr. Mäega ja teiste keskasu tagajärjel eestlane ei allu mitte massi-propa
Haanja rahvas, olles elatis tasem eit Võrumaa
tuste juhtivad tegelased.
gandale, vaid igaüks üksikult mõtleb läbi
Kodumaa uudiseid
kehvemaid, on sammunud esirinnas rindemeestele
Kindralkomissar omas kõnes nimetas, et kõiki poliitilisi küsimusi ja teeb oma otsuse
jõulupakikcste valmistamisel.
tema tegevust möödunud 2 aasta kestel on iseseisvalt. Kui neil alustel Kindralkomissar
Esialgsete kokkuvõtete järele on annetustena
soodustanud kõigi haldus- kui ka sõjaväeasu oma ametis algusest peale on omanud eesti
Euroopa
vanim
nafta
Eestist
Jõhvi
tuleonnetuiie
4000
eset
registreeritud
57 kg villa ja 2 kg villast lõnga,
tuste usalduslik koostöö ja tänas kõiki tehtud rahva usaldust, siis tuleb seda väga kõrgelt
Huvitavad uurimused Euroopa vanima nafta
5 pargitud lambanahka, 48 paari kindaid, 14 paari
töö eest ning juhtis tähelepanu sellele, et hinnata kui kõigi üksik-eestlaste otsust ja
leiu üle teostas Jena ülikooli professor Rüger. Nn.
sokke, 6 salli, 23 käterätti ja muid väiksemaid
lauanõusid
praegune aeg on eriti raske ja ajal, millal mitte kui propagandaga saavutatud nähtust*
valmiseaemeid.
Eestimaa sinises savis, mis on vanimaid kivimeid
miljonilised linnad mõne tunniga purunevad, Kee usaldus on võimaldanud eesti rahva koos
Kuigi ERÜ kaudu Jõhvi tuleõnnetute abis Euroopas, kuid on siiski säilitanud suure elastsuse,
Tol Ainetest on kokkutoodud umbes 100 kg
ei ole mitte võimalik kõikide üksikküsimuste tööd saksa tsivillvalitsusega ja Kindralkomis tamine lõppes juba 1. novembril, on saabu leidis
ta söe taolisi jäätmeid. Prof. tegi kindlaks, et
püüli- ja sepikujahu, 20 kg võid ja rasva, üle 600
kiireks lahendamiseks kõikide Uksiksoovide sar omalt poolt on seda koostööd süvendanud nud reast kohtadest Jõhvi ERü-le veel täien
on tegu asfaltiiniga, mis võib olla tekkinud ai
muna, 6,f kg suhkrut, 2,5 ltr. siirupit, sahharünl
kohaselt. Eeskätt on seepärast vaja võidelda oma otsekohesusega ja lahtise südamega eesti davaid annetustesaadetusi, mille väljajaga siin
naftast. Seega on tegu vanima nüüd tänapäe
kaneeli ji teisi maitseaineid isegi õunu.
vaenlase vastu ja saavutada võit ja rahu, siis rahva vastu, mille tagajärjel ei ole kaheaas mine on praegu käimas. Nii saadi Tallinnast nult
veel äratuntava naftaleiuga Euroopas, Leid ja
Poekauoadest on annetatud ligi 100 pakki pa
võime igaüks olla kindlad ja usaldada Führe tase tegevuse jooksul tekkinud ühtki pinge ERÜ kaudu suuremal hulgal lauanõusid, ar val
tema uurimine pakuvad teaduslikult suurimat huvi,
berosse ja tubakat, 25 pakki tikke, 80 tükki seepi,
rit, et kõik oluküsimused lahendatakse õnne silmapilku.
vult umbes 4000 eset, ERU Petserl ja Võru kuid
ei oma majanduslikult mingit tähtsust.
32 pliiatsit. 184 lehte paberit, 124 ümbrikku, 100
likult.
Koosolijad viibisid koos ligemale kaks ringkondadest majätarbeid ning riietusese
taskulcalendrit, 100 rmk. rabas jne.
Kindralkomiff *eiie vastas Omavalitsuse tundi, vahetades mõtteid ametialallste küsi meid.
Järvamaa kaupmehed tulevad
ERÜ poolt tehtud korralduse kohaselt
Villad on praegu tööstustes lõngadeks ketrami
juht dr. Mäe märkides, et eesti rahvas kui muste üle.
antakse saabunud esemed välja ainult neile
kokku
sel, kusjuures halvematest villadest valmistatakse
paljakspõlenuile, kes võtavad osa metsa
viite. Sukkade Ja kinnaste kudumiseks on rakendu
Pühapäeval, 12. skp. algusega k. 10 toimub
aktsioonist, kus töötatakse üles metsamater
nud ligi 200 Haanja ema ja neidu. Saadud materja
Paide
linnavalitsuse
saalis
Järvamaa
kaupmeeste
jali tuleõnnetuile mööbli valmistamiseks.
list kootakse vähemalt 100 paari kindaid ja
Tartu Majaomanike protest Stalini "vabastamisele"
ühingu asutamiskoosolek, millest võtab osa ka Üle
palju sokke ja salle.
Tulikahju Värskas
riiklise Kaupmeeste Keskliidu esindaja. Kell 14 toi
Toitained tehakse kohapeal küpsisteks, milleks
Neil päevil süttis põlema Värskas, Põhja-laagri
Eesti rahvas ei seisa enam ilma relvadeta ja abita
mub samas Järvamaa erakaupmeeste päev, mille
hoonete rühma kuuluv endine ohvitseride suvi
on loodud kuus küpsetuspupkti.
päevakorras
sõnavõtud
Eesti
Majanduskoja
ja
Üle
Tartu Eesti Majaomanike Seltsi korraldu . rahvaid, see on ka Eesti Nõukogude Sotsia elargti. Kuna hoone oli. puuehitus ja võrdlemisi riiklise Kaupmeesteseltside Keskliidu esindajailt.
Eriline kingituspakk tehakse Vabadussõja san
sel toimus pühapäeva pärastlõunal Vanemuise
listlikku Vabariiki „vabastada". Kui Stalin kuiv, levis tultj 'kiiresti jä haüras lühikese ajaga
garile, major F. Kurg ile, kes võitles Vabadussõja
mõlemast koosolekust on soovitav kõigile
kontsertsaalis suurem majaomanike kontsert sel puhul peaks Eesti Nõukogude Sotsialist kogu hoone. Kustutustöid korraldas Värska tule Osavõtt
kuulsas Munamäe lahifigus ja nüüd võitleb
koosolek, mis oli tõmmanud kokku saalitäie liku Vabariigi all mõtlema Eestit, siis meie tõrje, keda abistasid saksa sõjaväelased. Kuigi kus kaupmeestele. K. 18 toimub osavõtjaile ühine koos päevil
ta taas sama vaenlase vastu metsavendade päevist
majaomanikke ja nende perekonnaliikmeid. protesteerime sellise väljenduse puhul ja ütle tutustöödeks rakendati mootorprits ja kaks käsi viibimine.
saadik. Talle ja kõikidele rindemeestele saadetakse
See Tartu majaomanike koosolek oli esimesi me avameelselt, et meie ei vaja idanaabri pritsi, ei suudetud maja päästa, vaid see hävis tules
Kuressaare tuletõrje
peotäis kodumaa mulda talismaniks. Major Kurg ile
selliseid koosolekuid üle maa ja kujunes eestkostmist ega nn. ..vabastamist". Stalin täielikult. Et ilm oli vaikne ja vett kustutamiseks
tehakse kasukas kaunistatud rahvusvärvides vöö
76-aastane
Ühtlasi võimsaks protestimeelevalduseks peaks teadma, et eesti rahvas ei seiäa enam külluses, suudeti vältida tule edasikandmist. Ole
dega ning komplekt kindaid, paraadsõrmikud, sokid,
Nõukogude Liidu juhi Stalini hiljutise kõne relvadeta ja abita nagu see oli 1940. aasta tada võib, et õnnetuse põhjustas tulega hooletu
Pühapäeval pühitses Kuressaare linna vaba
näokaitse ja vildid, kaunistatud sama värvides
vastu, mille järgi viimane lubas tulla eesti juunis. Koosolijate poolt võeti kiiduavaldus ümberkäimine. .Tulikahju põhjuste selgitamiseks ja tahtlik tuletõrjeühing oma 76-dat aastapäeva tra sall,
mustriga.
rahvast ..vabastama".
tega kõneleja sõnad vastu ja kiideti heaks. kahju suuruse kindlakstegemiseks alustati juurdlust. ditsioonilise aktusega Kuressaare ajaloolises rae
Koosolek algas marsi ja avamänguga Lauldi vaimustatult ..Eestimaa, su mehemeel".
koja saahs. Aktuse avas ühingu esimees Kures
Tallinna Filatelistide Seks jatkab
Omakaitse Tartumaa maleva orkestrilt, mille Edasi kuulati muusikalisi ettekandeid.
Tallinna Tehnikaülikoolist kaks
saare linnapea V. Kallas, kes andis ülevaate ühingu
tegevust
järele ütles avasõnad seltsi juhatuse liige
asutamisest ja tegevusest, rõhutades, et tuletõrje! la
dipl, inseneri
leitnant Randam, kes meenutas meie kodu
Tallinna Filatelistide Selts pidas pühapäeval
sub eriti suur ülesanne just sõja ajal.
Reedel kaitsesid -.Tallinna Tehnikaülikoolis oma
maa vabastamisel Suur-Saksamaa ja meie
pärast 4-aastast vaheaega Kunstihoones oma kor
Tartus heliplaadistati tervitusi
76-e tegevusaasta jooksu! on Kuressaare vaba
diplomiprojekte mehaapika-teaduskonna üliõpilased
ralise peakoosoleku. Koosoleku avas Seltsi esimees
oma vapraid võitlejaid. Need vereohvrid
tahtlik tuletõrjeühing osa võtnud umbes 350-e tuli
rindevõitlejaile
Mart
Kiiver
ja
Ants
Vop.gre.
Mõlemad
lõpetasid
kohustavad meid jatkama võitlust kuni võidu
G. Miländer, kes sissejuhatavas sõnavõtus märkis
kahju kustutustöödest, milliseid puhkes kõige enam
Tallinna
Tehnikaülikooli
diplomeeritud
inseneri
rikka lõpuni, et kindlustada kestvat rahu
Eesti Leegioni Sõprade Seltsi ja Tallinna
mõningaid huvitavaid momente seltsi elust viimaste
1917. ja 1941. aastal sõjaolukorras ja venelaste ning
akadeemilise
kraadiga.
inimpõlvedele.
Ringhäälingu korraldusel toimunud rindeläki
aastate jooksul. Kuna Selts 1939. aasta peakoos
bolfievike hävitustöö läbi. Praegu on ühingul 359
Vaikse püstitõusmisega mälestati hardu tuste heliplaadistamisel, pühapäeval Tartus, Võrumaal senised raietulemused ci liiget. Aktus lõppes Eesti hümniga.
olekul valitud juhatuse ettenägeliku tegevuse koha
muses meie kodumaa vabastamisel langenuid,
öeldi palju südamlikke jõulutervitus! Eesti
selt bolševike saabudes mingit väljaspoole seltsi
Seejärcle toimus Turuplatsil tuletõrje paraad,
rahulda
kui ka majaomanike peres boläevike poolt SS->brigaadi ja idapataljonide vabatahtlikele.
raame paistvat tegevust ei avaldanud, jäi -seltsi ole
millest võttis osa ka noorteüksus. Paraadi võttis
1943/44. a. talvepoolaastal .raietööde teostami
mõrvatuid ja küüditatuid. Seepärele pidas Tartu piirkonnakomissariaadi suurde saali
masolu bolSevikele , kahe silma vahele" ja seega
vastu brigaadipealik Väärt. Järgnes tulekustutus
seks
kehtestatud
piä.äryse
kohaselt
pidid
raiekohus
ülesseatud
mikrofoni
eest
käis
sel
päeval
läbi
aktusekõne seltsi esimees Peeter Panksep.
tänu sellele sai selts kohe pärast Tallinna vabasta
vahendite demonstratsioon suurele rahvahulgale,
lased
novembrikuus
üles
töötama
55
prots.
kogu
Viimane oma kõnes tähendas, et kaua aja üle 150 rindevõitleja tervitaja, eesti rinde
mist 1941. a. sügisel Tallinna komandandilt loa
kusjuures erilist huvi pakkus vahukustutaja.
hooaja
kohta
ettenähtud
raienormist.
Nagu
nüüd
on
meeste lapsukesi, abikaasasid, vanemaid ja
järgi uuesti oma organisatsioonide kaudu oma
oma tegevuse jätkamiseks. Oma sõnavõtu lõpul
päevamuresid vabalt käsitama hakates, on õdesid-vendi. Kõigil neil oli midagi öelda oma selgunud, pole Võrumaal igal poo! ettenähtud ula Suguhobuste märkimine Saaremaal avaldas ta seltsi liikmete nimel tunnustavat tänu
Saaremaal lõppes järjekordne suguhobuste mär
kogu Eesti majaomanike pere pühaks kohu armsale perekonnaliikmele, kes kodumaa tuses raietööd, soovitud tagajärgedega arenenud. Et
seltsi abiesimehele Harald Plaksile, kelle tegelikul
seks meenutada neid vereohvreid, mida on kaitsjana juba pikemat aega viibib kuskil aga raienormi täitmine on möödapääsematu, siis on kimine, mida teostati Muhus, Ko jalas, Orissaares, juhtimisel selts nii bolSevike ajal kui ka pärast Tal
tulnud meil kanda ja olla sügavalt tänulik kaugel idas tõkestamas pealevalguvat boläe Võru maavanem ühes Metsade Keskvalitsuse Võ Karjas ja Kuressaares. Seekord oli märkimisele linna vabastamist töötas. Järgnevana mälestati
toodud 92 hobust, kellest suguraamatussc kanti 31.
valitsusvõimudele, kelle korraldusel organi vike laviini. Kuid oma kalleid vaenuväljal rumaa esindajaga Võrumaa valdadele ja metsaü'e Suhteliselt
surma läbi lahkunud sehsi liikmeid. Seltsi kassa
paremaid ja rohkem hobuseid toodi mär
satsiooni tegevus võib jälle toime tulla. See viibijaid ei tervitanud mitte üksnes omaksed, matele saatnud ringkirjalise korralduse, milles nad
aruandest nähtus, et selts on möödunud aastatel ma
kimiseks
Pöide
ja
Laimjala
valdadest.
Üldse
on
nõuavad
pidevat
järelevalvet
raiekohustuse
täitmi
järgi valgustas ta pikemalt majaomanike vald ka üksikute asutuste nimel öeldi pari sel iga raiekohuslase kohta. Vabandava põhjuseta Saaremaal levinenumaks hobusetõuks eesti hobu janduslikult edukalt töötanud. Valimistel valiti
tänapäeva ülesandeid ning lõpuks tähendas, maid soove rindelesiirdunud endistele kaas kohustuse täitmisele piitteasujad langevad karistuse
vana juhatus ja revisjonikomisjon ühel häälel ta
sed, kelle kasvatamine sealsetes tingimustes on
et Kui Nõukogude Liidu juht Stalin ise nüüd teenijatele. Tervitajaid oli ka Tartu lähedalt alla
gasi. Juhatusse kuuluvad G. Miländer esimehena la
kõige
enam
vastuvõetav.
-„d seletama, et ta kavatsevat Baiti maalt.
H. Plaks, G. Koppelmann ia K. Varres liikmetena

8* detsembril 1943, Nt, 1&7

S AXA LK

3
Algab noor- tuletõrjujate väljaõpe

Kalmistu pühalikkuses

Küll on kavatsus uutel moodsail kalmistuil
maksma panna enamvähem ühtlast korda,

Määrati rühma- ja salgapealikud
Viljandi vab. tuletõrjeühingu juures on meid võtta veel igasse rühma. Kuna välja
noorte kompanii formeerimine viidud lõpule õppega tehakse algust käesoleval nädalal, siia
ja käesoleval nädalal sügavad juba esimesed
need noored, kellel on veel kavatsus astuda
õppetunnid. Möödunud pühapäeval toimus tuletõrje ridadesse, peaksid end kiiresti re
noorte kompanii esimene kogunemine ja ruu gistreerima, et tööd alata teistega koos. Välja
mikas tuletõrje saal täitus teotahtelistest õpe hõlmab nii teoreetilist kiu praktilist ala.
poistest.
Lisaks tuletõrje määrustiku tundmisele ja
Kogunenud noori tervitas linna tuletõrje kustutusriistade . käsitamisoskusela peavad
juht Jaan Viitak, kes märkis, et viimased noored tegema läbi ka rivilise väljaõp. e.
rasked aastad on hõrendanud ka tuletõrjujate
Noorte teadmisi kontrollitakse vastava katse
ridu, seetõttu rohkearvuline noorliikmete komisjoni ees. Esimesi katseid saab anda
juurdevool tõstab tunduvalt organisatsiooni alles kuuekuulise väljaõppe järele. Nii val
elujõudu. Ta soovis poistele püsivat hoolt ja mistatakse tänapäeval ette tuletõrje järel

Aga kas selline nõue lõpuni ka kaugete aas
tate järele vastu peab, on alles küsitav. Elu
on nii mitmekesine ja mltmesooviline oma

Järgnevalt noorte kompanii pealik Anton
Are jagas arvult üle 100 poisi kolme rühma
ja iga rühma veel kolme salka. Salga suu

surnuaial aga püsib vaheldusrikkus.
Ei ole sugugi vaja ilmestada ega käsi lao
tada, kui astud sellisesse omaette riiki völ
linna, et seal hauauksed avanevad, muld as
tub kõrvale ja roostetanud ristid annavad
järele ning surnud saavad vabaks. Nad ei ole
niisugused vabad, et kõnetavad meid, räägi

ajutised pealikud, mis hiljem tulevad ametli
kult kinnitamisele. Noorte kompanii 1 rühma
pealikuks on Heldur Ttiits, kelle rühm koos
neb ainult gümnaasiumi poistest. Salgapeali
kuiks selles rühmas on Udo Altpere, Väino
Mikalai ja Endel Vares.
Teist rühma juhib Harry Esman, salga

kõnnivad varjudena meie kõrval, nii nagu
nende teedki liiguvad hääletult, kõlatult, aga

kooli õpilasist ja teistest suuremaist poistest.

Viljandi Vana-kalmistule on maetud 60*000 inimest. Metsakalmistu näol saab Viljandi juurde kanni rahupaiga
Tänavu suvel leidis Viljandis teatavasti aset uue rahupaiga, nimelt Viljandi
Metsakalmistu õnnistamine. Sellega rajati alus uuele kalmistule, milline peab kujunema
tulevikus Viljandi kauneimaks matusepaigaks. Uue kalmistu väljaehitamine sünnib
vastava projekti alusel ja täiesti õigustatult võib loota, et Viljandi Metsakalmistu kuju
neb tõepoolest kohaks, millele Viljandi kord võib uhke olla. Parimaks eelduseks sel
lele on uue kalmistu asukoha hea valik.
Selle uue matusepaiga tekkimise puhul on huvitav korraks peatuda üldse kalmistute
juures. Kuuleme, mida kõneleb nendest Viljandi vana hingekarjane praost Jaan
Lattik. Kauaaegse Viljandi maakoguduse Õpetajana Jaan Lattik õn olnud saatjaks palju
dele Viljandi kodanikele nende viimasel teekonnal ning tema Viljandi ametiaastate kes
tel on toimunud Viljandi vana-kalmžstu kui ka teiste matmispaikade väljakujunemine*
Otsekui sümboolselt seisab Jaan Lattiku nimi seoses ka uue Metsakalmistuga, kunai
J. Lattik oli nimetatud kalmistu õnnistajaks. Viljandlaste viimastest rahupaikadest
J. Lattik jutustab:
„Viljandi kalmistutest on vanim Va
luoja kõrgel kalded Vaksali tänava,
Riia tee ja Reinu tee vahelisel maa alal
asetsev n. n. Vana surnuaed. See ra
jati 170 aastat tagasi, nimelt 28. juulil
1773. aastal. Enne seda asetses Viljan
di kalmistu rajoonis, kus seisavad
praegu linna veetorn ning seda ümb
ritsevad hooned. Ajajooksul see rahu
paik on kadunud ning selle olemasolust
ei mäletata palju. Kuid 1773. aastal
rajatud rahupaik Valuoja ääres on
jäänud aegade jooksul püsima ja prae
gu moodustab see Viljandi n. ö. kesk
kalmistu, mille kõrval kõik teised hili
emal ajal tekkinud matmiskohad jää
vad kõrvalisemaks. Praegusel kujul see
Viljandi vana-kalmistu on välja jõud
nud lõpuliku kasutamisepiirini ning
sinna enam uusi surnuid matta ei ole
võimalik. Kuna ka teiste väiksemate
Viljandi kalmistute maa-alad on leid
nud peagu lõpulikku ärakasutamist,
siis uue Metsakalmistu rajamine oli
täiesti möödapääsematu".

puhtaks rohitsetud, samas kõrval võrsub
umbrohi ja nõgesed on mahajäetud hauakün
ka üleni oma valdusse võtnud. Mõne elamu
või kogunisti mitme maja Umber on tõmma

tud tore raudaed, väravadki pannakse ööseks

lukku. Ja teised onnid asetsevad ilma ühegi
piirialata vabalt metsa all Jumala looduses,
Pole see nende mure, kas keegi aeda teeb

völ mitte. Valitseb mitmekesidus nagu eluski.

kõik eri arvamised ning -soovid tasa lülitada*

rõõmudes, muredes ning õnnes. Viljandi vanal

vad juttu oma olemisest mullases majas. Nad
salapäraselt meid puudutades ja võludes.

Kui ma külastan Viljandi surnuaeda ja
seal jutlustan, siis iga kord haarab mind eris
kummaline tunne, et ma ei kõnele mitte ai
nult tuhandeile kokkutulnud inimestele, vaid
minu kuulajaskonda kuuluvad ka surnud.
Kahekümne kuuendal septembril ma vii
bisin jälle Viljandi surnuaial ja nägin siis
all, Istusid haudade äärtel, toetusid ristide ja
aedade najale, varjukujuna seisvat mitmeid
neist tuhandeist, keda ma mulda matsin isik
likult või keda maeti minu ajal.
Mis meist saab, kuhu me jääme, millal
lõpevad raskused ja kannatused? kõiki
Nii et sealpool surmasügavust on kõik täp
selt teada. Ja loomulikult ei viibi ka meie
surnud siis teadmatuses meie muredest. Eks
neilgi ütelda, mis siin maa peal lahti on. Ja
armastus, mida surm ei Saa tappa, on nii või

tel sinna oma viimsele unele sängitatud

{Järg 4-dal Ihk.).

ümmarguselt 60.000 inimest, üksinda
praost Lattik oma Viljandi ametiaja
jooksul on matnud seal rohkem kui
6õoo inimest oma koguduse ridadest.
Võib arvata, mida see arv tähendab
ühele vanale hingekarjasele. Saata tu

Jõulupakkide saatmine

handeid kalleid koguduseliikmeid nende

viimasel teekonnal, see peab kalmistu
var.ale hingekarjasele tegema kahtle
mata lähedaseks. Ja seda ta ongi.
Praost Lattik jutustab, et Viljandi
surnuaed on teda alati võlunud ning ta
on alati rutanud siia, kui selleks on
mahti leidunud, ühest silmapilgust Viljandi
kalmistu põliste puude all jutustab Jaan Lat
tik südamlikkude ning hingest tulevate sõ
nadega muuhulgas järgmist:
..Surnuaed on riik, vald, kihelkond, maa-

rindele
Eesti Leegioni Sõprade Seltsi büroo kor

raldusel saadetakse 15. detsembri! s. a. jõulu

Viljandi Vana-kalmistu esimeses lumes.

kond ja linn omaette. Majakesed on seal ma*

dalad, tänavad lõikavad üksteist risti ja põi
giti läbi. On rikaste maju ja vaesemeeste au
kuvajunud hütte, ühe maja harjal kasvavad
ilusad uhked lilled, majaesine on hoolega

Õpilaste kinoskäimine kontrolli alla
Linnavalitsuse haridusosakonna poolt pandi maksma korraldus,
mille järgi nooremad õpilased pääsevad ainult erietendustele
Viimasel ajal oa võidud tähele paana et tung
Viljandi kinodesse on muutunud eriti suureks* Ei
või öelda, et käesoleval hooajal meie kodulinnas
oleks vähe korraldatud mitmesuguseid avalikke üri

tusi ja meelelahutusõhtuid. Mis puutub näiteks
kontsertidesse, siis neid on tänavu sügisel kindlasti
olnud rohkem, kui eelmisel hooajal ja nii mõnelgi

kontserdil on publikut olnud vaid pool saali, kuid
tungi kinodesse ei ole suutnud need pidurdada.

Iseäranis järsu tõusu ülespoole tegi kinokülas
tajate arv siis, kui noorus kogunes linna ja algas
õppetöö. Ja nii olemegi nüüd harjunud nägema, et
suur protsent piletisabas seisjatest langeb koolieali
sele noorusele. Kuigi meie oma noorusele ei ole küll

kunagi ette heita distsipliini puudumist, tundub
siiski, et viimasel ajal ka noored õhtul pimeduses
kinosse minnes ja sealt tulles enesele kipuvad lu
bama rohkem, kui see tema heale nimele oleks so

biv. See tõsiasi on puutunud silma ka Viljandi

linnavalitsuse hariduse- ja sotsiaalosakonnale, kelle

poolt nüüd on pandud maksma uus korraldus kooli
õpilastele kinoetenduste korraldamise kohta.

Nimetatud korralduse kohaselt on arvates 6.
detsembrist keelatud kõigil kooliõpilastel ja kooli
ealiste! noortel külastada kinodes hilisõhtust (kl
20) seanssi. Edasi on haridusosakonna korralduse
kohaselt kinoetenduste külastamine keelatud kõigil
alla 16-a. vanustel noortel, hoolimata sellest, kas
nad koolis käivad või mitte. Need noored pääsevad
kinosse ainult erietendustele, milledest teatatakse
kõikides koolides avalikult vastava teadaandega.
Kui sageli on koolinoortele võimalik erietendusi ki
nodes korraldada, see oleneb muidugi sellest, mis
suguse väärtusega filme on võimalik Viljandi kino
desse saada.

Linnavalitsuse haridusosakond on õpilaste
kinokeelu korralduse maksma pannud linna koolide

VILJANDI E. PÕLLUMEESTE
SELTSI
peakoosolek peetakse ära kolmapäeval, 29.
dets. k. a. algusega keU 12 päeval Viljandi
tuletõrjeühingu saalis, Kauba tn. 8. Koosole
ku päevakorras on avamine, valimised põhi
kirja järele ja läbirääkimised.
Seltsi põhikirja järgi on koosolek otsuse
võimeline kokkutulnud liikmete arvu peale
vaatamata.

Praost Lattik jutlustas
Viljandis
Pühapäeval praost Jaan Lattik läbisõidul
Viljandis viibides pidas Viljandi Jaani kiri
kus järjekordse jutluse, kuna koguduse õpe
taja E. Tõldsepp sel ajal viibis Tarvastu ki
riku juubelipäeval. Jumalateenistusest võt
tis osa tulvil kirik rahvast, õhtupoolikul
J, Lattik esines jutlusega ka Viljandi palve
majas.

.Viljandi Koduuurimise Selts asub
hoogsalt tööle
Selts, kellest vähe on räägitud, keda laiemalt
rahva seas vähe tuntakse, on siiski 15 aasta jook

sul palju tööd teinud on asutanud rikkalike ko
gudega Viljandi muuseumi.

Nüüd sisedirektorilt jälle tegutsemiseks luba
saades, tahab uuesti valitud juhatus hoogsalt tööle
asuda, niipalju kui sõjaolukord seda võimaldab.

Põhikirja järele on'seltsi tööpõld väga laial

dane, see hõlmab peagu kõiki teaduse valdkondi.
Juhatus tahab lähemal ajal moodustada looduse
teaduse-, ajaloo-, kirjanduse-, keele-, kunsti-, etno
graafia jne. osakonnad. Vastavate teadmistega osa
konnajuhatajate otsimine on praegu käsil.
Hädatarviline oleks praegusel ajal käesoleva
rahva meeleolulise loomingu (laulud, anekdoodid

Jne.) kogumine. See läheb hiljem kaduma. Ka

muuseumi kogude täiendamine peab jätkuma.
Juhatus oma viimasel koosoleku! jagas ametid

Järgmiselt: esimees Anton Suurkask, esimehe
abid Peeter Algma ja August Mikk, sek
retär Tõnis Parri, abi prl. Juuli Käsper,
laekur Anton Härma ja kogudehoidja A r t u r
Jung. Asemikud M. Roots, G. Niinemäe
ja dr, med. M. Nõges.

pakke rindel viibivale Eesti Vabatahtlike
Brigaadile. Pakke võib saata ulmelisi ja ul
meta, ja kogule vaatamata.
Pakke võtab vasta ELSS Viljandi osa

kond Maavalitsuse Sotsiaalosakonna ruumes,

Viljandis, Pikk tn. 5 (sissekäik hoovist) kuul
14. detsembrini 1948 kell 15. Pakid oiga
varustatud saaja ja saatja perekonna- ja ees
nimega ja aadressiga, õmmeldud riidesse ja
kõvasti nööriga seotud.

Transpordi raskustest tingitult on võima
lik Pataljon ~Narvale" saata nimelisi pisi
pakke, kaaluga mitte üle 500 gr. ja kirju.
Neid saadetisi ei võeta vastu ELSS Viljandi
osakonnas, vald need tulevad sihitada vahe
tult Eesti Leegioni Sõprade Seltsi Büroole
(Tallinn, postkast 97), kust need teele saade
takse umbes 14. detsembri paigu.
ERÜ Viljandi RingkonnaametS kaudu saab

saata pakki rindele järgmistele Feldpostl

numbritele: 00527, 02677, 09092, 40991, 41541,
41874, 43326, 44418. 44721 A, 44879, 45380 A,
46903 A, 47048, 47977, 48001, 48697, 57123 A,

Olgu märgitud, et nüüdsest peale ei müüda

SPORT
Viljandi spordiorganisatsioonide
üldkoosolekud
Oma tegevuse õiguslikuks jätkamiseks pärast
ametlikkude tegutsemislubade kättesaamist on Vil

jandi spordiorganisatsioonid ..Sakala" ja „Tule
vik" kokku kutsunud seltsi üldkoosolekud. Spordi
selts ..Tuleviku" üldkoosolek leiab aset pühapäeval,

12. detsembril kell 10 ~Koidu" seltsi ruumides,
kuna ~Sakala" üldkoosolek toimub järgmisel päe

val, s. o. esmaspäeval 13. detsembril kell 18
ühingu oma ruumes Lutsu-tänaval.

Nimetatud üldkoosolekud tähistavad kahe Vil
jandi suurema spordiseltsi õiguste uuesti-jalule
seadmlst, kuna kolme aasta eest mõlemad organi
satsioonid saadeti vastu oma tahtmist bolševikkude

poolt laiali ning nende varandused kanti bolševik
kude spordikoondiste nimele. Pärast maa taasva
bastärnist spordiühing ..Sakala" oli üks esimesi
Eesti spordiorganisatsioone, kes tuli uuesti kokku
ning alustas oma poolelijäänud tööd esialgse mitte
ametliku tegutsemisloa alusel Selts sai võrdlemisi
kiiresti üle bolševikkude poolt löödud haavadest,
muretses omale Viljandi oludes väga head seltsi
ruumid ning võitis real aladel Eesti parima spordi
seltsi nimetuse. Praegu selts seisab endiselt tuge
vatel jalgadel ja omab kõige paremaid eeldusi oma
töö veelgi edukamaks muutmiseks.

..Tulevik" on vajanud oma lõhutud alustugede
taasplistitamlseks rohkem aega. Kuni siiani ..Tule
viku" sportlaspere on võistelnud ning tegutsenud
..Sakala" värvides. Oma tegevuse jätkates ..Tule
vik" nüüd loomulikud tõmbab oma liikmeskonna
~Sakala" koosseisust tagasi.

kooli 1881. a. Pärast sõjaväeteenistust oli Tar
vas tus vallakirjutaja abiliseks ja Kuresaare, Saare

ja Tarvastu kirikuvalla kohtukirjutajaks ning üht
lasi ka Tarvastu valla volimeheks. 1892. a. siirdus
Karl Anderson Tarvas tust Pulatusse, kus ostis
Lõmsi talu. Siin mõõdus kadunu järgnev elu üle
50 aasta. Kui liideti Puiatu ja Väike-Kõpu vallad
kokku, valiti Anderson Puiatu vallavanemaks.
Enne seda oli ta Juba olnud Puistus abivallavane
maks. Ühtlasi oli ta ka kreisvallavanemaks. Innus
tatud seltskonnategelasena ja organiseerijana sai te

mast Puiatu raamatukogu asutaja, samuti Puiatu
vabatahtliku tuletõrje seltsi eliukutsuja, kus ka
dunu 22 a. vahetpidamata oli esimeheks. Peale selle
töötas ta kaasa mitmes teises organisatsioonis, kuni

aastatekoorem sundis teda seltskondlikust tööst
kõrvale jääma.

MALE
„ALKO" MEESKOND VÕISTLUSTELE.
Käimasolevale kutsealade- Ja käitistevahelistele
malevõistlustele on täiendavalt juurde tulnud veini

ja liköörivabrik ~Alko" meeskond, koosseisus A.
Vihvelin, J. PÕru ja O. Laurits, millega osavõtvate

valmistatud Ja maitsekalt koostatud trupivõimle-

tuletõrjeühingu liikmeks. Ühin°ii:~se vastuvõt

mist otsustab ühingu juhatus. Kuna noor
liikmed on suures enamuses õpilased, siis
peab olema veel vastava koolijuhataja luba
või nõusolek. Alles peale ühingusse vastuvõt
mist võib noor end lugeda täieõiguslikuks
tuletõrje organisatsiooni liikmeks.

Tänavune tuletõrje korralduskuu pani Vil
jandis aluse noor-tuletõrjujate organiseerimi
sele ja siitpeale on tuletõrje maja täidetud
alati noortega, kes huvi ja hoolega töötavad
Jumalale auks ja ligimesele kasuks.

Peakoosolek peetakse 29. detsembril s. a.
Esmaspäeval leidis Viljandis aset Viljandi aset seltsi väikeses majas Jakobsoni tänaval,
Eesti Haridusseltsi juhatuse esimene koos kus praegu asub Haridusseltsi koolide kantse*
olek pärast seltsile õigusliku tegutsemisloa Ici. Koosoleku algus määrati kella 14-neie,
uuesti tagasiandmist. Sellest koosolekust võt
kusjuures päevakorras on ülevaade seltsi
tis osa viis juhatusliiget seltsi viimasest, tegevusest, seltsi tegevuskava koostamine
enne bolshevike aega valitud juhatuse koos ning valimised juhatuse ning seltsi teiste or
seisust, nende hulgas ka seltsi kauaaegne ganite täiendamiseks. Koosolekust osavõtuks
esimees praost Jaan Lattlk. Juhatuse koos kirjalikke kutseid ei saadeta. Seltsi juhatus
seisus on need viis liiget ainsad, kes veel on palub kutse põhjal ajalehe kaudu üldkoosolekust
vahepealsete aegade keerises alles jäänud. osa võtta kõiki neid. kes Haridusseltsi tegevusest
Kolm juhatusliiget on bolshevikkude poolt on huvitatud.
Viljandi Eesti Hariduse selts on Uks neid
nimelt minema küüditatud, kuna üks kaua
aegseid seltsi juhatuslilkmeid on surnud. meie omariiklusaegseid kultuurorganisatsioo
Omal kokkutulekul pärast mitut aastat seltsi ne, kelle elusse üks aasta kommunistide või
juhatus otsustas 29. detsembril k. a. kokku muvalitsust lõi rängad haavad. Juba ainuük
kutsuda seltsi üldkoosoleku. Koosolek leiab si seltsi lükmetepere koosseis kaotas selle
aastaga palju energilist ja teguvõimsaid ini
mesi, kes alati olid valmis käed külge pane
ma, kui küsimus seisis haridusseltsi või selle
30 käitises ühisjõulupuud
koolide töö ja tegevuse abistamises. Seltsil
Ühisjõuluõhtute korraldamine Viljandi asu oli tema viimasel tegevusaastal ümmarguselt
liiget, kelle pere käesolevaks ajaks on
tustes ja käitistes näib tänavu võtvat sama 200
suure ulatuse kui möödunud jõulude eeL Li suuresti vähenenud.
saks meie lehes varem nimetatud käitistele,
Samuti sai Viljandi E Hariduse selts pu
on otsustanud seesuguseid ühisjõulupuid oma
nasel aastal kannatada ka majanduslikult.
teenistujaile korraldada veel järgmised asutu
VUjandi seltskond ei keelanud kunagi ka
sed ja ettevõtted: 18. detsembril k. a.
majanduslikku toetust ja abi haridusseltsile
KPO nr. 607 Viljandi töökojad, „Oma Maa" ja tema koolidele,sest haridusseltsi koolid on
ja „Sakala" trükikojad koos ajaleht „Saka aastakümneid olnud Viljandi linna ja maa
laga", Viljandi telegraafi ehitusringkond, E. konna noortele tähtsaks hariduselätteks. Nii
Autopargi Viljandi osakond, Viljandi linavab oli haridusseltsil ka enne kommunistide tule
rik, Viljandi finantskassa. Viljandi karusna kut seltskonna abiga kogutud ümmarguselt
hatööstus, R. Natuse riidevärvimise tööstus 10 000-kr., missuguse summaga kavatseti
ja Utiili Viljandi kontor. 19. dets. korraldab koolimaja lõunapoolsesse otsa teha juurde
ühisjõulupuu TKK Viljandi kontor, 22. dets. ehitus, mis oleks mahutanud neli klassiruumi.
Viljandi tööstuskool ja tööstusõpilaste kool, Seltsi likvideerimisel aga võeti see sm ma üle
24. dets. Viljandi tuletõrje lendsalk, 1. jaan. ja lihtsalt raisati ära. Nii hoolitses bolševist
3944 Viljandi Maksuamet jne.
lik võim kultuurse ja Jõuka elu eest nagu see
Viljandimaa ' teedeosakonna keskasutuse

teenistujate ühine jõulukoosviibimine leiab
aset 11. dets., ning samal kuupäeval korral

davad jõulukoosviibimise ka teemeistrid oma
teenistujaile kohtadel.

Senini on käitiste ühisjõuluõhtuid regist

reeritud arvult 30.

temale oli hüüdlauseks.

Kui nüüd Viljandi E. Hariduse selts pä*
rast kannatusrikkaid päevi jälle on asunud
koondama oma ridu, võime loota, et selts
kond sama mõistvalt suhtub tema olemasolu

vä.:l? tusesse, kui seda olime harjunud nägema
1908. a. alates, mil selts asutati.

Uudised kodumaakonnast
Proviisor J. Kaart töötanud 60 a.
omal kutsealal
Haruldast tähtpäeva ja nimelt 60-aasta

ametijuubelit pühitseb esmaspäeval eesti vani

maid farmatsöite proviisor Johan Kaart, kes

praegugi 79-aastasena on täitsa tööjõuline ja
juhatab Mustla apteeki.

Johan Kaart on 60-e aasta jooksul oma

kutsealal töötanud mitmetes kodumaa aptee

kides ja ka väljaspool kodumaa piire, pike
mat aega apteegi omanikuna Tartus.
Tal on tuntud nimi ka seltskondlikus elus,
olles töötanud paljude organisatsioonide juha
tustes.

Hallistes löödi puruks kiriku aknad
Neil päevil leidis Halliste kiriku korraldaja, et
kiriku põhjapoolsed neli akent ja üks käärkambri
kahekordne aken olid kividega sisse pekstudl Kes
sarnase inetu teoga hakkama sai, pole esialgul saa
dud kindlaks teha.

Noorteühlng „Edu" korraldab peo.
Olustvere-Reegoldi noorteühing „Edu" kor.
raldab eeloleval laupäeval, 11. dets. s. a. Olust.
vere-Reegoldi rahvamajas segaeeskavaga peo

õhtu. Peo kavas on ettekandeid segaorkest
rilt, laule meeskvartetilt ja lavalise ettekan

dena lavastatakse ühingu teatrihuviliste poolt

Enn Vaigurü 4-vaatusline näidend „Trump

mist, kui ka tantsukompositstoone trupi liikmeilt,
õieti võibki trupi tippsaavutis! hinnata kehatehnili
selt ja ideelt nõudlike ..Templitantsu", ..Kutse tant
sule" ja ..Poeemi' järgi. Ja hinnang, mida väljen

Olustvere valla perekonnaseisuametis on
käesoleva aasta algusest kuni siiani regist
reeritud 48 sünni juhtumit. Samal ajal on
surmajuhtumeid registreeritud 30, seega ligi
aastane bilanss 18 uue ilmakodaniku võrra
sündivuse kasuks. Sama aja kestel on pere

das väga hea vastuvõtt, on igati soodne.

Trupivõimlemise ükstkpalad olid koostatud
maitsekalt ja leidlikult, olid arendatud loogiliselt ja
leidsid laitmatut täitmist, plsieksimusi maha arva

tes. Mainimisväärselt hästi oli lahendatud trupi
palade kompositsiooniline külg. Huvitav oli nais
võimlemine aastast 1910.

Ettekanded lõppesid ..Finaaliga", milles võim
lejad laulsid ..Eesti lippu". Teenitult hea vastuvõtt

täissaalilt ja lillekorv trupijuhile Rosenber
..SAKALA" TÄHISTAB HOOAEGADE

uute liikmete käest vastu.

valitsuse piirkonnas tegutseva vabatahtliku

Haridusselts alustab uuesti tegevust

lamooriga".
Sündivuse suur ülekaal.

Viljandi ..Sakala" naisvõimlejad teatavasti esi
nesid pühapäeval Pärnu publiku ees, saades sooja
vastuvõtu osaliseks. Selle külaskäigu kohta kirju

kuni kahe tunntni ulatuvas kavas. Esinemisel näitas
kvaliteetse koosseisuga trupp head, korralikult ette

koosseisu, kuid üldiselt on võimalik uusi liik-

meeskondade arv tõuseb 12-le, 52 osavõtjaga.

gile avaldas külalistele tänu meeldivate ettekan

Uusi liikmeid võetakse alati vastu, milleks tuleb
end üles anda hra T. Parrfle (Viljandi Muuseumis.
Laidoneri p!.. välja arvatud laupäev, igal päeval
kella 10—12-ni).
Seal võetakse ka liikmemaksu praeguste kui ka

Juul.
Enamus salkadest omab juba maksimaalse

OLUSTVEREST

VILJANDI NAISVÕIMLEJATE EDU
PÄRNUS.
tab Pärnu leht „Uus Elu":
Pühapäeval kell 12 päeval esines Pärnus Endla
teatris Viljandi Sakala naisvõimlejate trupp ise
seisva kavaga, pakkudes nauditavaid ettekandeid

Algkooliõpilased moodustavad Heino Kuri
juhtimisel kolmanda rühma, kus salgapeali
kulks on Heldur Viitak, Endel Reldla ja Arno

Karl Anderson sängitati mulda
. Mõni päev tagasi sängitati maamulda Puiatu
taluperemees Karl Anderson, Kadunu oli koha
peal tuntumaid vanemapõlve tegelasi, kes palju
aastakümneid väsimatult töötanud oma põllul ja
Karl Anderson sündis 1863. a. 8. sept. Tarvastu
vallas Jaanuse talus taluperemehe pojana, õppis
Tarvastu kihelkonnakoolis ja lõpetas Viljandi kreis

kinokassast pääsmeld enam nendele kooliõpilastele
ja noortele, keda see korraldus puudutab.

Ülo Põhjala. See rühm koosneb kaubandus

mise korda. Iga tuletõrjuja, olgu t.. mees,

naine või noor peab kuuluma ka vastava oma

Peale selle saab saata Leegioni õppelaag

lasi on korraldusest informeeritud ka kinode pida
jat, lastevanemaid ja vastavaid ametiisikuid, et
raldust.

pealikuiks on Kaljo Rebane, Ivar Raudsepp ja

selgitas noortele tuletõrjeühingusse vastuvõt

risse Deblca.

seltskondlikus elus.

konna poolt täiesti põhjendatult kehtestatud kor

rus oh S—2o poissi. Igale allüksusele määrati

Viljandi linna noor-tuletõrjujate esimesel
kogunemisel viibis ka Viljandimaa tuletõrje
brigaadi noortepealik P. Valgemäe, kes

57485.

inspektori J. Karu teadmisel ja nõusolekul. Üht
need oma kaasabiga aitaksid rakendada haridusosa

kasvu.

selgesti Inimhulkade keskel, kes seisid puude

neid küsimusi kanname iga päev Jumala ette.

Kui huvituda, palju inimhingi puh
kab Viljandi praeguste kalmistute mul
las, siis praost Lattik annab sellele
küsimusele vastuse Vana-Kalmistu
osas. Tema andmetel on 170 aasta väl

tahet kõigi tuletõrje teadmiste omandamisel.

nete eest.

VAHETUMIST.

Spordiühjng ..Sakala" tähistab eeloleval laupäe
val, 11. detsembril kell 19 oma ruumides Lutsu tä
naval kahe spordihoöaja vahetumist omavahelise
kokkutulekuga, kus sünnib mälestusesemete ü'eand
mine suvisel spordihooajäl saavutatud sporditaga
järgede eest. Ühtlasi antakse kokkutulekul üksik
asjalik ülevaade suvisest tegevusest.

konnaseisuametis abiellu reglstreerit. 6 paari.
Rahvaraamatukogu Selts sai tegutsemisloa.

Hiljuti anti uuesti tegutsemiseks luba

Olustvere Rahvaraamatukogu Seltsile, kes oli
iseseisvusajal edukamaid kohalikke organisat

sioone. Juba on kohapeal alustatud liikmete
uuestivärbamisega ning tegevust on alusta
nud seltsi raamatukogu, mille juhatajaks on
Tääksi algkooli juhataja August Kirsel. Hoog
sasse tegevusse on asunud ka seltsi segakoor

Olustvere vallasekretäri I igul Veevo juha
tusel. Lähemal ajal toimub ka seltsi aasta
peakoosolek.

PÕLTSAMAALT
Vahistati kallaletungija
Nagu meie lehes varemalt teatatud, leid!»

24. novembril Lustivere vallas Sulustvere kü
las aset raske haavamine, kus sama küla
elanikule Johannes Sehmidt*ile löödi püssi
täägiga raske haav kõhtu, millise haavamise

tagajärjel J. Schrniüt suri Põlvamaa haig
las, Politseilisel juurdlusel on tehtud kind
laks, et haava lööjaks oli sama valla elanik
Jaan Vatter, kes nüüd vahistatud. Jaan Val
ter on 75 aastat vana.

Talude tagasiandmine Põltsamaal.

Pühapäeval, 5. detsembril k. a. leidis Põlt

samaal aset järjekordne talude tagasiandmine.

Seekord said talud tagasi 14 Põltsamaa valla
põllupidajat. Talude tagasiandmise aktus tol
mus Põltsamaa vallamajas, kus vastava kõ
nega esines Viljandi maavanem J. Sassian,
kes ka andis talude ürikud nende omanikele
üle. Talud said tagasi: A. Nokk, O. Tihane,
A. Lehtsaar, T. Anderson, J. Rehesaar, R.
Reinok, J. Mänd, A. Paju, Aug. Parvel, H.
Ehrberg, A. Saik, E. Saar ja Aug. Lepik,
KOLGA-JAANI TEATEID
Talude tagasiandmine K saanis
Pühapäeval, 5. dets. toimus K.-Jaanl Rah
vamajas aktus talude tagasiandmiseks ees

kujulikele Võisiku valla põllumeestele. Talude

omanikud ja valdajad olid kogunenud rahva
majja, kus Viljandi maavanem J. Sassian
talude tagasiandmist toimetas. Maavanem J.
Sassian oma pikemas sõnavõtus selgitas seda

suurt ülesehitustööd, mida põllumehed on
ennastsalgavalt korda saatnud talude korras
tamisel ja rinde ning tagala elanikkonna va
rustamisel, milliseid pingutusi on nüüd talude
pärisomandiks andmisega väärikalt hinnatud.

Järgnevalt andis maavanem pilrkonnakomls
sari nimel üle köhalolevaile talupidajaile

omandidokumendi nende talu pärisomandiks

kuulutamise kohta, igat talupidajat käesuru
misega õnnitledes. Aktus lõppes Võisiku val
lavanema L. Laari sõnavõtuga. Seekordsel

üleandmisel said talud pärisomanike 29 põllu
meest, kelledele lisanduvad varem Põltsamaal
üle antud talud, arvult 81
Kogudus korraldab perekonnaõhtu.

1. jõulupühal korraldab K.-Jäani kogudus
K.-Jaani Rahvamajas perekonnaõhtu. Ohtu

kavas on mitmesuguseid ettekandeid' kooliõpi

lasilt ja koguduse pühapäevakooli lastelt,
kuna jõulumeeleolu loovad jõulupuu ja jõulu
vana. Paljude aastate jooksul toimunud kogu
duse noorte koondise jõulupuu iseseisev kor
raldamine jääb tänavu ära ja ühendatakse
perekonnaõhtuga. Nii kujuneb perekonna
õhtust noorte ja vanad? ühine jõulu-koosvubi
mine.

Raienorm tuleb taita.

Sügiskuudel toimusid Võisikus raietööd
võrdlemisi tagasihoidlikult, olles takistatud
hooajatöödest ja halbadest ilmastikuoludest
Nüüd teatati Võisiku vallavalitsuse poolt kõi
gile raiekohuslasile, et nad viibimata asuksid

raietöödele ja tänavuse ralnormi hiljemalt

31. dets. s. a. üles töötaksid

Kohnap., 8. detsembril 1945. Nr. 187
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Kalmistu pühalikkus
(Algus 3-dal Ihk.)

maa jõud ja tegur, et ta elab ning tegutseb
veel üle hauagi. Ta õnnistab, ta andestab
kõik, ta käsib edasi rännata ja elada ning
otsida uusi teid ja võimalusi, kui vanad teed
lõppesid surnuaial.

Nii jutustab vana hingekarjane, kes hästi
tunneb kalmistu sügavat rahu ning mõistab
selle imepära. See ei ole juhus, et Jaan Lat
tik alati jõulupühade ajal rutanud vanale
Viljandi kalmistule, et lausuda ikka ning ik
ka uuesti kõikidele kuulajatele, mida kõneleb

Pärast jumalateenistust, õhtu eel, ma läk
sin läbi surnuaia koju. Juba hämardus kõ
vasti. Selles linnas oli kõik varakult end õh

kalmistu. Samuti on J. Lattik sageli juhtinud

Ohe haua ääres pingil istus noor naine
üleni mustis riideis. Kaks last oli tal kaasas.
Üks neist korjas värske haua kõrvalt maha
langenud lehti, teine istus ema juures pingil
ja ütles: „Ema, kas me veel ei lähe koju? JLa.
tahan koju minna". ..Varsti läheme, ega
sul külm ole?" küsis ema. „Ei ole", vastas
laps, „aga läheme pealegi koju".
Nad hakkasidki koju minema. Mis teadis
laps sellest, et kodu olt lõhutud ja purusta
tud, et Isa oli surmava kuuli läbi langenud,
oli oma elu annud ohvriks suurele ja metsi
kule ajale. Ema pidi nad koju talutama. Aga
eesti emal peab jatfcuma jõudu ka raskemaks
rännakuks. Tal oli kodus veel kaks last.
Nüüd olen ma oma jutustusega valmis
jõudnud. See ei ole jutt kusagilt kaugelt
muinsusmaalt, ei ole muinasjutt. On Viljandi
surnuaialt leitud ja loetud".

le kõikidele saavad kõige enam mõistetavaks.

tule seadnud. Tuul oli ka magama heitnud.

oma leeriõpilased kalmistu põliste puude alla,

et neile tutvustada kalmistu sügavaid mõt
teid. Kalmistu on koht, kus elu ja surm mei

Elada, kannatada, nautida mõnikord ka pisut
rõõmu ja minna siis ära sinna, kust keegi
enam ei pöördu tagasi, kõik see omandab

kalmistu rahus erilise relguse. Ning peatudes

sõjas langenud kangelaste haudade juures,
saab selgesti mõistetavaks, mida tähendab
kodumaa ning ohvri toomine kodumaa eest.
Nii ei ole ka see juhus, kui nendele meestele,

kes on annud oma kõrgeima elu kodumaa
eest, pühendatakse kalmistuil erilist hoolit
sust ja tähelepanu nende viimse puhkepaiga
väärika korrastamise ja kaunistamise näol.
Koos kultuuritaseme tõusuga on pidevalt
kasvanud huvi ka kalmistute otstarbekohase
asendi ning ilunõudeid arvestava korralduse
vastu. Viljandi uue Metsakalmistu juures see
eesmärk on algusest peale erilist rõhutamist
leidnud.

Noorte kutsevalik toimugu õieti

6. skp. toimus Tallinnas. Pikk 20, noortetöö referentide ja vahendajate õppepäe
vade pidulik avamine, millest külalistena võtsid osa Eesti Kutsekogude president R.
Karro, noortevolinik kindralkomissari juures Bogun, Eesti Noorte peastaabi ülem
G. Kalkun, tütarlaste referent kindralkomissari juures R. Jondral, Tallinna tööameti
juhataja Block, Haridusdirektooriumi haridusosakonna juh. Maisma ja enamik kutse
kogude juhtivaid jõude.
Õppepäevade avamisel esines avasõnaga Eesti

selleks otstarbeks iga käitis oma osa usaldaks

Kutsekogude president R. Karro. Tervitusi kokku
tulnuile kindralkomissari voliniku kutsekogude

noortele. Eesti Kutsekogude noortetöõ-osakonna
eesmärgiks on. et ükski eesti noor ei jääks lihttööli
seks. vaid et kõik omaksid kindla õpitud elukutse
vastavalt meie olustiku vajadustele. Igal noorel tu
leb endale valida elukutse, mis talle sobib ja on ta

Viimasena esines avamistalitusel sõnavõtuga

EK noorte tööosakonna juh. P. Tasur, üteldes
kokkuvõetult järgmist:

..Oleme kokku tulnud tänaseks ja järgnevaiks
õppepäeviks et kuulda ja omavahel arutada neid

Pühapäeval toimus algkooli ruumes Türi
Muusika Seltsi peakoosolek, millega selts

tähistas oma tegevuse jätkamist eesti-aegse

tel alustel vana põhikirja kohaselt.
Koosoleku avas ja juhatas seltsi endine
esimees J. Luukas, kes märkis seltsi likvidee

rimise käiku ja tähendas, et sisedirektori otsu

sega on seltsile jälle võimalus antud tege
vuse jätkamiseks. Möödunud sündmused on
paisanud laiali paljusid seltsi tegevusele innu

kalt kaa sa elanud tegevliikmeid, neist kaks
juhatusliiget on vägivaldselt ära viidud.
Kahetsusega tuletati ueid meele.
Ka varanduslikult on eelta kaotusi kan
nud. Nii on kaduma läinud seltsi arhiiv ja
paljud muusikainstrumendid. Sularaha kao
tas selts üle 1000 krooni, õnneks saadi kätte
seltsi vana lipp, mis varsti võib tagasi vaa
data 50-aastasele eale Türi muusikaelu vilje
lemise tunnusmärgina paljudel laulupidudel.
Koorijuht H. Mürk informeeris kokkutul
nuid seltsi tegevusest paari viimase aasta
jooksul. Kohe maa vabastamise järele on
taotletud loasaamist muusikalise tegevuse
jätkamiseks. Ajutise tegutsemisloa saamine
võimaldaski kooride ja orkestri tegevuse jät
kamist koorijuht H. Mürgi isiklikul vastu
tusel.

Esimene kontsert peale sõda toimus juba
18. jaanuaril 1942. a. Kokku on antud 6 kont
serti, pealeselle on esinetud muudel üritustel,
nii et naiskooril on olnud esinemisi 10 ja or
kestril 9 korral ühes solistidega. Sõja järel,
kui valitses veel sõjajärgne rusutud meeleolu,
oli seltsi kooridel Ja orkestril tänulik ülesanne

vajasid. Muud võimalused meelelahutuseks

60 noortetöö referenti ja vahendajat õppepäevadel Tallinnas

võimete kohane.

Loodan, et meie töö saavutab vajalikke tule

siis puudusid. See tegevusperiood seltsi muu

sikaelus on olnud viljakamaid ja tänuliku

Järgnenud valimistel valiti seltsi esi
meheks senine koorijuht Hugo Mürk, kuna
abiks sai J. Luukas ja liikmeteks pr. I. Lepa
saar, A. Sauga, A. Kruusvee Ja E. Kaljas
poolik. Rev.-komisjoni valiti E. Ellermaa,
pr. Allana ja prl. Kassak. Liikmemaksu mää
rati nii tegev- kui ka toetajaliikmeile 1 rmk.
Hoogsa tegevuse jätkamiseks on seltsil
soov kaasa tõmmata kõiki muusikasõpru, et

täiendada vahepeal hõrenenud liikmeskonda.
Segakoori lauluharjutustega otsustati kohe

Käitistes on noored suurima lugupidamise vää
rilised ja suurimate õigustega. Meie nõuame, et
Igal noorel avaneks käitises võimalus õppida ja et

Käcsolevaist õppepäevist miile kestuseks on 3
päeva, võtab osa kokku 60 noortetöö referenti ja
vahendajat üle kogu maa.

Ringkonnakohtus lahutati abielusid

Ahistati linaharimistöödega

Marshall ülemjuhatajaks?

tud 9. jaanuaril 1932. a. Kihelkonna valla pere

konnaseisuametis.

Johannes ja Selma-Johanna Lülfi abielu, mis
sõlmiti 7. detsembril 1940. a. Saarde valla pere

des minna samale tööle sisemaale. Pealegi innustab

siinseid linaropsijaid selleks kindralkomissari mää
rus, millega linaropsijad saavad igalt ropsitud 100
kilolt linadelt 25 preemiapunkti.

konnaseisuametis. Naisele anti tagasi tema vallas
põlve perekonnanimi Tähela.

Vargused mererandades

Kaarel ja Johanna Karin a abielu, mis oli sõlmi
tud 3. juulil 1938. a. E. E. L. K. Põltsamaa kogu
duses. Naisele anti tagasi tema vallaspõlve pere
konnanimi Prits.
Toomas ja Erna-Alide Vares e abielu, mis sõl

Abruka saarel on tänavu mererandades pandud
toime terve rida vargusi. On varastatud kaluritelt
sumpadest kalu, kuivamapandud püüniseid, moo
torpaateest kütteõli Jne.

miti 12. aprillil 1936. a. E. E. L. K. Saarde kogu
duses. Naisele anti tagasi tema vallaspõlve pere
konnanimi Mägi ja tütar Urve-Mai ja poeg Ado
jäeti isa kasvatada ning tütar Mari-Ann ema kasva
tada.

Aleksander ja Tatjana Raadiku abielu, mis oli
sõlmitud 8. jaanuaril 1938. a. Pärnus. Naisele anti

Abrukas käivad loomad veel karja
maal
Abruka saarel karjatavad mitmed maapidajad,
kellel kõrgemapinnalised heina- ja karjamaad, omi
loomi veel väljas. Sellega hoitakse kokku teatud
hulgal talvist loomade söödatagavara.

tagasi tema vallaspõlve perekonnanimi Lipintov.

Ametlikke teateid

Oloanlu ostuloa
Jrk. Osturaa- Meestöötaja Amet Kodune ostuluba- vastuvötmlee Märkusi
nr. matu nr. aimi ja eesnimi käitises aadress de arv kohta
sokkidelt

TEADAANNE.

jandi linnas kehtestatakse ..Teadaanne Tal

27. toitlusperloodi elatistarbeainetekaartlde
linna käitiste omanikele ja juhatajatele üli
Mrgi kauplustesse registreerimise korra kohta raske-, raske-, pikaaja. ja öö tööliste lisa
Viljandi linnas.
tolduainetekaartide väljaandmise kohta", mis
27. toitlusperloodi elatis tarbeainete põhi avaldatud Tallinna Linnavalitsuse Kaubandus-

kui ka lisakaartide järgi võivad tarbijad Tööstusosakonna poolt „Eesti Sõnas" 5. det
sembril 1943. Nr. 281, selle erandiga, et asja
mikul 6.—11. dets. 1943 samadesse kauplus ajamine nimetatud lisakaartide asjas toimub
tesse, kus nad olid 26. tioltlusperioodü alatiste Viljandis, Varustusameti Ostulubade Büroos,
ostjatena registreeritud.
Lossi tn. 21.
Viljandis, 7. dets. 1943. Nr. 1838/ V,
Registreerimine toimetada senise korra
kohaselt, mis avaldatud „Sakalas" nr. 135
Viljandi Linna
5. IX 43., väljaarvatud lisakaardid, kus toime
tada järgmiselt: üliraske-, raske- ja pikaaja
või öötööliste lisakaardid tulevad esitada
Ootamatu surma läbi lahkus vaik
kauplustele üks kord toitlusperioodis selle
selt minu unustamata armas mees ja
algul või lisakaardi saamisel alaliste ost
isa
jate nimestikku kandmiseks koos elatlstarbe
PEETER KOKK
ainete põhikaardiga. Lisakaardi kandmisel
mälestavad kurbuses
alaliste ostjate nimestikku märgib kauplus
naine, tütar ja vennad perekondadega.
lisakaardi saaja elatistarbeainete põhikaar
dile lisakaardi liiki tähistava lühendi (iili
J. Mumma perekonnaga.
rasketöölise lisakaardi puhul üt; raske
Ärasaatmine neljapäeval, 9. dets.
töölise lisakaardi puhul Rt; pikaaja- või
kell 12 Viljandi Uue-haigla juurest
öötöölise lisakaardi puhul Pt).
Viljandi õigeusu kalmistule.
endid registreerida alatiste ostjatena ajavahe

tatuil.
Raudteelaste orkestri muusikaõhtu.

teenistujate džässorkester tuletõrjeühingu ruu

tas hästi.

saadud nahad lähimasse metskonda ära antaks, kust

Karusnahakaupade Seltsi esindaja need siis kätte
saaks.

Samuti teostavad nahkade vastuvõtmist peale
nimetatud seltsi ja isikute veel endiselt ka Eesti
Karusnahaeksportühing otseselt või oma kohapeal
sete esindajate-kokkuostjate, ETK harukaupluste
ja majandusühisuste kaudu.

Saksamaal kehtivate eeskirjade kohaselt pole
jahimeestel lubatud jätta nähku era tarvituseks. Ai
nult erakordsetel juhtudel võib Saksa Karusnaha
kaupade Seltsile ja selle kohalikule harukontorile
esitada vabaksandmise avaldusi. Selliste avalduste
lahendamisel on selts eriti vastutulelik nende jahi
meeste suhtes, kes nahkade äraandmisel silma pais
tavad.

.. Nahkade toojatele jagab Karusnahakaupade
Selts eelmise aasta eeskujul ka sel aastal pree
miaid haavlipüssi laskemoona näol. Peale selle on
seltsi Tallinna harukontori teadaande kohaselt saa
bunud uus saadetis jahipüsse ja laskemoona, mis

Kultuurkroonikat
Uhe Tallinna esietendus* puhul
Viimasel ajal on meie lavadel läinud moodi tea
tavasse kindlasse Šablooni kalduvad komöödiad

õieti küll n. ö. salongimaigulised jandid. Nii on
tuttavaks saanud „Neii selli", ~Armastus esimesest

pilgust", „Eva hüppab aknast alla", .Armastus
kirjad", ..Mesinädalad", „13 hobuserauda" jne.

Briti-Ameerika vägede ülemjuhatajaks ole
vat ette nähtud kindral Georg Marshall, mil
lised väed rakendatavat Euroopa vastu.
Eisenhower astuks võimaluse korral Marshalli

senisele kohale ühendriikide staabiülemana,
kuna tema enda asemele Vahemeres astuks
Inglane Harold Alex&nder. Lucientes teatab,
et ülemjuhatuse ühtlustamine on maksev ai
nult inglaste ja ameeriklaste kohta. Nõu
kogude sõjavägi võitleb nagu ennegi iseseis
valt.

„Tabati nagu piitsalöögiga"
Stok ho 1 m. DNB. Nagu ametlikult sete.
tatakse, ollakse Algieris ülimalt rahulolema
tud selle üle, et de Gaulle'l komisjon ei ole
kutsutud Kairo konverentsile, kus arutati ka
Kesk-Ida küsimust, eriti Liibanoni ja Süüria
tulevast statuuti. Veelgi rohkem ollakse paha.

eed selle üle, et de Gaullel komisjoni ei ole
läbirääkimiste käigu üle ja konverentsi ot
suste üle selles küsimuses ei küsitud ega teda
ka informeeritud sellest.

HANS JÄBVe

sünd. 27. V 1862, surn. 8. XH 1943
leinavad
abikaasa, poeg, tütred ja kaugelvübiv
tütrepoeg.

Ärasaatmine Viljandi Ma&kog. kabe
list 10. dets. kell %12 päeval. Palume
kõiki sugulasi ja sõpru teda saatma
tulla.

Vaikselt lahkus meie keskelt minu
vend ja meie onu

JÜRI UNTS
sünd. 19. okt. 1871, surn. 6. dets 1943.
Leinas:
õde ja õelapsed.

Muldasängitamine maakoguduse kal
mistul 9. dets. 1943. a. kell 13.30.

Vara lahkus siit ilmast meie kallis
ANNELE-MARET VHDANG

sünd. 17. IX 1933, surn. 1. XH 1943.
Mälestavad leinas
õde. õemees, tädi Anny abikaasaga,
vanaema ja vanaisa.
Maetud Tallinnas pühap., 5. dets. 1943.

müüakse rüg ime tsaame tuikele ja teistele jahimees*

tele tingimusel, ct püssi saaja kohustub teatud aja
jooksul Saksa Karusnaha kaupade Seltsile saadad
püssi ja laskemoona väärtuses nähku üle andma,
pussidega ja lähemate müügitingimustega võib tut

vuda kas kirja teel või isiklikult seltsi Tallinna

harukontoris.

Kuna boiSevikeaegne hirmuvalitsus korjas jahi
meestelt kõik püssid, on nüüd võimalus soodsatel
tingimustel neid jälle omandada nii riigimetsa teeni
jatel kui ka teistel jahimeestel.

Peatus Jeruusalemas
Stokholm, 7. 12. (DNB) Nagu ..Stock

hõlma Tldnlngeni" Londoni korrespondent tea

tab, viibisid Churchill ja Roosevelt oma ta
gasisõidul Teheranlst Kairosse üks päev Je
ruusalemas.

Raadio-saatekava
10. DL i SIMBRIL 1943.
5.00 Saade saksa sõjaväele, 6.15 i aevauuda>ed.

6JO Hommikukontsert (ülek.) 7.00 Päevauudised
keeles. 7.15 Hommikukontsert (ülek. Boomi
saatjast ja hpl.) 8.45 Päevauudised. 9.00 Päeva
uudised saksa keeles. 9.10 Landesdienst Ostland.
9.25 Saatepaus. 11.30 Lõbus helidemäng (hpl.)
12.15 Päevauudised. 12.30 Päevauudised saksa
keeles. 12.45 Lõunamuusika (Werner Franz Kaiseri
kapell, Riia ringhäälingu tantsukapell Arnold Kor
neliMfii» juhatusel, ja heliplaadid.) Ülekanne Riiast
14.00 Päevauudised saksa keeles. 14.10 Landes

dienst Ostland. 14.20 Seda ja teist Teie lõbuks
(hpl.) 16.00 Muusika pärastlõunaks (Ringhäälingu

•javiiteorkester, juh. P. Karp.) 16.45 Päevauudi
sed. 17.00 Päevauudised ja saatekava ülevaade
saksa keeles. 17.15 Eesti ajaviitemuusika (Ringhää

lingu ajaviiteorkester, juh. P. Karp.) 18.00 Saksa
suurmehi idaruumis (3): Näitekirjanik A. Kotzebue.
(Dr. W. Maurach, saksa keeles.) 18.15 Joh. Se

bastian Bachi helitöid. Prof. Walter Rummel.

(mgn.) 18.30 Aja kaja ja saatekava ülevaade.

19.00 Poliitiline loeng (ülek., saksa k.) 19.15

Rindereportaaže (ülek., saksa keeles.) 19.30 Muu
sika (ülek.) 19.45 Artikleid (ülek., saksa keeles.)
20.00 Päevauudised saksa keeles. 20.15 Sümfoonia

Neis komöödiates pole mingit erilist teravmeelsust»
efekti taotletakse n. ö. situatsiooni kaudu» kusjuu

kontsert. Heino Ellen Sümfoonia in modo mixo

res ikka ja alati nühi takse kulutada magamistoa
lamedavõitu, kuid erootilist Intriigi. Kuidagi need

Roots. Mgn.) 21.00 Päevauudised. 21.15 Seda ja
teist (mgn.) 22.00 Päevauudised saksa keeles.

sarvest puistavad.

Krooni sellele tsüklile pani aga pähe Draama
teatris lavale tulnud Leo Lenzi ja Ralph Arthur
Robertsi (tuntud kinonäitleja-koomik) n. n. ko

puhtakujuline ..Vana Aadam". Oma tütre-isade
kombinatsiooniga ta meenutab „13 hobuserauda",
kuid viimatimainitud näidend on kvaliteedilt kau

gelt kõrgemal ..Minu tütar sinu tütrest". Saalile
efekti tegemine läheb siin juba lihtsalt liiale mas
silisele vaaside lõhkumisele, mis peaks olema otse
lubamatu praegusel ajal ja ka kunstilisest seisuko
hast on kahtlase väärtusega publiku alamate nau

dinguinstinktide kõditamine. Ning esietendus

publik Draamateatris aplodeeriski üsna elavalt sel
Madrid. Lähis-Ida konverentsil olevatlele mürtsule! Lõppudelõpuks on ju päris erutav,
otsustatud Brlti-Ameerika ülemjuhatuse üht kui laval pillutakse vastu maad kolm suurt vaasi
lustamine, teatab Prancisko Lucientes New + terve hunnik iluköites ramaatuid -f- kohvitass
Toigist parteiametükule lehele „Arrlbale'\ alustassiga. Kuid situatsiooni-teravmeelsuse suh

Surma läbi lahkunud

TEADAANNE halikule esindusele. Tallinnas ja Ha. umaal
meestödtajatele sokkide jagamise kohta. tuleb nimekiri esitada vastavale kutsealale
1. Eesti Kutsekogud jagavad eelolevateks Tallinn, Uus tn. 22 s 3 maks tähtajaks.
Jõulupühadeks igale meestöbtajale, kes oli 1. 4 Sokkide jagamise kohta üksiktöötajaile
detaembriks k. a. Eesti Kutsekogude liige, meestele avaldatakse täiendavad juhised hilUks paar sokke. jem.
2. Sokkide jagamine toimub käitiste kaudu Tallinnas, 3. dets. 1943.
3. Käitiste juhatajatel tuleb koostada sok- ' R. KARRO,
kide saamiseks meestöötajate nimekiri ja see Eesti Kutsekogude resident,
esitada juuresoleva lisa kohaselt käitise ju
hataja ja käitlsvahendaja allkirjaga hiljemalt Lisa teadaandele meestöötajatele sokkide ja
8. detsembriks k. a. Eesti Kutsekogude ko- gamlse kohta.
(käitise nimetus, asukoht ja tel. nr.)

ringi reisima, kes metskondadesse kogunenud na
had üles ostavad. Selleks on tarvis, et kõik saagiks

möödia „Minu tütar sinu tütar". See on juba

mes muusikaõhtu, mille kavas noored muu
sikandid pakkusid kergesisulisi tantsu- ja
ajaviitehelisid. Kuigi orkestri koosseis ja ette
kande viis jättis soovida, said esinejad sooja
vastuvõtu osaliseks ja arvukas publik lõbus

sustati anda ema kasvatada ja naisele anti tagasi
tema vallaspõive perekonnanimi Torm.
joann ja Tiina Aumeister i abielu, mis oli sõlmi

sile Ida-alal Riias, Valli tn. 19, või selle harukon
torile Tallinnas, Suur-Karja tn. 7.
Korrapäraste vaheaegade järel saadab Karus
nahakaupade Selts selleks volitatud isikud maal

Pühapäeval korraldas Türi raudteesõlme

Avamisele järgnes tegeliku töö juure asumine,
kusjuures esimesena refereeris V. Horm EK organi
satsioonist Pärast lõunasööki järgnesid ettekanded
EK noorteosakonna juhatajalt G. Reialilt.

Kuna viljapeksu- ja muud välistööd on enami
kus lõpetatud, siis kasutatakse olevaid jõude lina
harimistöödeks. Praegu on käsil linade kolkimine
(lõugutamine), kohati alustati ka ropsimisega.
Et petserimaalased on kuulsad ja nõutavad lina
ropsijad, siis rutatakse koduste töödega, sest palju
del on kavatsus koduste linaropsimistööde lõppe

äraandmine toimub Saksa Karus na ha kaupade Selt

situatsiooni-esektid meenutavad ..Hurraa poisse" ja
..Vana Aadamaid" ning annab lausa imestada, kui
das meie teatrid nüüd sedalaadi asjakesi nii külluse

Üks tähtsamaid neist on noorte õige ning õige
aegse kutsevaliku teostamise küsimus. Kõigil noor
tel ei ole võimalik saada kõrgemat haridust ja nad
peavad tööle asuma käitistesse.

Paul (Pavel) ja Linda-johanna Tihase abielu,
mis oli sõlmitud 29. märtsil 1937. a. E. E. L. K.
Paistu koguduses. Abielus sündinud poeg Arvi ot

äraandmiskohustuslikud. Karusuiukile nahkade

alustada, need toimuksid kaks korda näda
las teisipäeval Ja reedel algkooli ruumes
(Vabriku maja 2). Esimene harjutus on juba
reedel, 10. dets. kell pool S õhtul, kuhu palu
takse Ilmuda kõigil laulust ja muusikast huvi

küsimusi, mis puudutavad eesti noori.

Viljandi Ringkonnakohtu tsiviilosakonna otsu

Ida-aia riig (komissari korraldust järgi kuuluvad
talvise jahihooaja algusest kõik saagiks saadud ka
rusulukite kui ka sõrgu.ukite nahad äraandmisele.
Kõikide maaoraastc metsateenijate, jahimeeste ja
riigisakslaste tähelepanu juhitakse sellele, et mää
ruse järgi keelustatakse ulukite nahad ja need oo

maid.

musi ja et sel generatsioonil, mis praegu üles kas
vab, ei ole põhjusi meile etteheiteid teha selles, et
me pole neid kasvatanud väärikaiks eestlasiks."

sega lahutati järgmised abielud:

Jahimeestele püsse ja laskemoona

Türi MnusSsa Seltsi peakoosolek.

tuua lohutust *-» neile, kes seda

ja õigeaegselt

alalt K. Ebelingi poolt tõi referent „Puhkuse )a
Elurõõmu" juures E. Türk.

TÜRI TEATEID

tes isegi nende pingutuste juures siiski ei küüni
kõneali olev jant ..Vana Aadamani".
Meie seisukohast on veel ikkagi võõras, kui la
val askeldavad pururikkad mitmemõisa omanikud
parunid oma arvukate armukestega ja teenritega,

kes mitte midagi ei tee, vaid ainult mängivad
naistevõrgutajat. Vähemalt praegusel pingerohkel
ajal nagu ei saa hästi vaadata, kuidas armukestele

kingitakse maju ja mõisaid ning ostetakse neile
kuhjaviisi moodsaid õhtukleite. Need paar otsitud
fraasi lõpul, kus vihjatakse, et see kange naiste
kütt-parun mõtleb hakata tõõd tegema ja veel 45-

aataselt lapsi soetama, ei päästa midagi palju
rohkem on kahju ilusast noorest neiust, kes seob
end kahtlase minevikuga vanahärraga.

Tolle jandi oli lavastanud Arno Suurorg, tehes
ennastsalgava töö. et elustada seda eluvõõrast,
teatraalset lugu. Ka ansambl mängis, nagu teda
mängima oli seatud autorite poolt. Koid vaata

mata draamateatrilaste tublile tööle, lahkusid
teatrist seekord kuidagi tühjas tundmises, et meie
lavade mängukavva juba liiga palju hakkab pude

nema selliseid võltspärleid. A. S.

lydio (Ringhäälingu suur orkester, juh. Olav
Järgnevalt saatelõpp,

LAUPAEVAL. 11. DETSEMBRIL 1943.

5.00 Saade saksa sõjaväele. 6.15 Päevauudised.
6.30 Hommikukontsert (ülek.) 7.00 Päevauudised
saksa keeles. 7.15 Kirev hommikutund (hpl.) 8.45
Päevauudised. 9.00 Päevauudised saksa keeles. 9.10
Landesdienst Ostland. 9.25 Saatepaus. 11.30 Väike
kontsert (ülek. Luxemburgist.) 12.15 Päevauudised.
12.30 Päevauudised saksa keeles. 12.45 Lõunamuu

sika (Läti komandandi puhkpilliorkester ülemmuu

sikajuhi Friedrich Tileganti juhatusel, Riia Ring
häälinnu tantsukapell Arnolds Korneliuse juhatusel,
ja hpl.) Ülekanne Riiast 14.00 Päevauudised saksa
keeles. 14.10 Landesdienst Ostland. 14.20 Kauneid
hääli (hpl.) 14.40 Sõjaradadelt. 15.00 Vanad kam

raadid (hpl.) 15.10 Valitud saksa lühijutte: ..Talv
saabub" (J. von der Goltz, saksa k.) 15.30 Kire
vaid helisid nädalalõpuks (Ringhäälingu tantsu
kapell, juh. VI. Sapošnin, solistid, kõneleja ja hpl.
Saksa keeles.) 16.45 Päevauudised. 17.00 Päeva
uudised ja saatekava ülevaade saksa keeles. 17.15

Rahvalikke viise (Elmar Tamm, akordion, Eduard
Kärk, kannel, ja hpl.) 18.00 ..Robert Koch", Alfred
Prugeli kuuldepilte. Kuulsa saksa arstiteadlase 100.

sünnipäeva puhul. 18.30 Aja kaja ja saatekava
ülevaade. 19.00 Poliitiline loeng (ülek., saksa k.)
19.15 Rindereportaaže (ülek., saksa keeles.) 19.30

Muusika (ülek.) 19.45 Ringhäälingu-ringvande
ülek., (saksa keeles.) 20.00 Päevauudised saksa
keeles. 20.15 õhtu Johann Straussi juures (Ring
häälingu suur orkester, juh. L. Tauts.) 21.00 Päe
vauudised. 21.15 Muusikaline pildiraamat (R:ng
häälingu suur orkester, juh. L. Tauts.) 22.00 Päe
vauudised saksa keeles. 22.15 Eesti söduritund.
Kirev meloodia Eestist. Kst.: Solistid, koorid, küla
moosekandid, ühe kaitsepatalioni puhkpilliorkester

Fr. Tammari juhatusel ja Ringhäälingu tantsu

kapell Leo Tautsi juhatusel. (Heliülesvõte 9. 12.
43, mgn.) 24.00 Saatelõpp.
Lainetel 222,5 m, 410 m ja 586 m.

Peatoimetaja: F. Kool.
Väljaandja: Kirjastas „Eeeti Ajaleht".
Trükitud „ Sakala" trükikojas.

Kes vahetaks küttepuid köienöörl vastu. Vene
| KORTERIOTSIMISED |
B—l. R. Brauer.
Soovin korralikku omaette möbleeritud tuba Kaotatud 6. skp. õhtul meesterahva püksid
nädalas paar päeva. Slt ..Praaker".
traksidega Viljandist kuni Viiratsi mõisani.
Ausat leidjat palutakse leid vaevatasu eest
| KORTEREPAKKÜMISEP j
ära anda Leokese raamatukaupluses.

Majahoidja korter ära anda, Jakobsoni 80.

Pika säärtega naiste kummlbotikud kingale
nr. S 5 või 26 vahetada Uks ehk kaks num
Kooliõpilane leiab korteri Lossi tn. 13—2.
mert suuremate naiste kalosside ehk botiku
| OSTETAKSE "j
te vastu. Kirjad slt. Hnr. 500.".
Poisik.
ülik. 2—4 a. vahet, valge või kreemi
Tööhobune. Tallinna 66.
siid- või žoräettrilde vastu. Slt. „S. A".
K&alõmblusmasin, töökorras. Supeluse 8.
Kaotatud meester. parema jala kaloss 7. dets.
Parkimata rebasenahka. Tartu 6, rätsepatööd kell 17.90 Tartu tänaval Kõrgemäe t. nurgalt
tuba.
Mäe tänavani. Teat. vaevatasu eest Tartu 56.

Lapse botikud nr. 32—34 kingale. Teat. alt. Naiste Icummibotikud, poolkõrge kannaga,
..SoUkud".
nr. 37 kingale, vahetada villase suurrätiku
Grammofoni soovitakse osta või üürida. Teat. vastu. Kirjad slt „BotikudM.
slt. ~Grammofon",

Must SorSett-kleldirlie vahetada valge või mõne

heledama sildkleidirilde vastu. Kirjad slt
„Kleldirilc".
| MÜÜAKSE j
Lõõtspill, uus kolmereaga. Hind 80 Rm. ja ja Paistu rahvamajast leitud järgmised esemed,
laga õmblusmasin 150 Hm. Tartu 27-a. J. Päi. milliseid võib kätte saada kuulutuskulude
1 meesterahva kaelasall, 1 naisterahva
2 hääd aastast kana & Rm. 3 ja 1 küülik ä Rm. eest:
kaelarätik, 1 paar naister. kalusse, 1 meester.
15. Vilja 1. Helleste.
kampsun, paar l&bakindald ja 2 jalgratta
Tööhobnne, tugev, hind Rm. 000. Viljandi v.
pumpa. Majahoidja Kõverjalg.
Juhkamatsi t. K. Purju.
Kõrgekannaga puutaldu, Rm. 1.75, on nüüd
jälle saada. Joh. Järs, Vüjndis, Tartu ».
Kütid ja jahi-pürkonna rentnikud!
Uusi tühje mesipuid, & Rm. 80. Holstre, Viisu
Kooskõlas Idaalade Riigikomissari 28. 9. 43
küla. Ptirg.
korraldusega, kõik karusnahad on allutatud
Toamlrt, suur, hind 18 Rm. Tartu 39. Tomusk. äraandmisele.
Meile oo antud võimalus Riigikomissari
Põrsaid, Rm. 1.80 kg. Holstre r. Viisu küla,

Passijat vajatakse. Küsida Oru tn. 25.
määruse järele karusnahkade äraandmisel anda
Eestöölist vajab Jämejala Vaimuhaiguste Haig Nõmmiku. Adamson.
la Põllumajapidamine. Sooviavaldused esita Tööhobune, 13 a. vana. Hind 300 Rm. Viljandi. preemia-tähti. Küttidele anname ka
da asutuse kantseleisse igal tööpäeval töö valla Vaigu t. J. Relmo.
laskemoona. Kõik karusnahad määruse
tundidel. Isiklik Ilmumine tarvilik.
Põrsaid, Rm. 1,40 kg. Viljandi v. Lõmst t kohaselt on äraandmisele kohustuslikud. Edasi
Maale kolmekuuse lapse juurde hoidjat vaja. Pinska külas. A. Pihlak.
peab ka küülikute, koerte, kasside jne. nähku
Kaubelda reedel, 10. dets. kell 12 Tartu tn.
ära andma. Nahkade eest maksetakse kõrge*
82-a—l H. Tiido juures.
| MITMESUGUST |
I mat hinda. Nahkade kogumlslkohad on:
Vilunud kontorlametnlkka, lihakaupluse vastu Kadunud pühapäeval, 28. nov. pruuni pääga,. Die Deutsche Rauchwaren-Ges. m. b. B. Ost
tav-müüjat, kes tunneb elusloomade hinda musta-valget kirja hagijas. Omandamise eesti land, Sammelstelle Reval, Suur-Karja 7.
Viljandis, 8. dets. 1943. nr. 1847/ V.
mist, ja peakauplusse müüjat rildekaupade hoiatan. Teat. Paistu postkontori, J. Vares.
Viljandi Linna Varustusamet.
Eesti Karusnahaeksport Ühing, Tallinn, Es*
alal vajab Tarvastu Tarvitajate ühisus. Kir
" " TEADAANNE
jad hiljemalt 15. dets. 1943. a. aadr. pk. 60, , Palun seda isikut, kes võttis plihap., 5. skp. tonia pst. 13-8, t- 48025, ja kõik selle osakonnad,
| TÖÖPAKKUMISED |
Mustla. Telefon Mustla 10.
kino ..Gloriast" sinna unustatud vihmavarjui Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus, ETK,
Viljandi käitiste omanikele ja Juhatajatele
üliraske-, raske-, pikaaja- ja öötööliste lisa Tallu vajatakse perenalse-abilist. Tulla Jakob Viljandi Linavabrik vajab mees. ja naistöölisi. see tagasi tuua kino kassasse. Isik on järel- Tallinn, Adolf Hiüer'i 27, t. 44740, ja kõik selle
sonl 36—1.
toiduainetekaartfde väljaandmise kohta,
. osakonnad.
Töösoovijail registreerida käitise kontoris ; tulija poolt nähtud Ja tuntud.
üliraske-, raske-, pikaaja- ja öötööliste Vajatakse korralikku perenaiseabilist-lapse igal tööpäeval kella 7.00—16.00-ni. Töölevõt Vahetada n. kingad ja n. saapad «nr. 37 suure
Eesti Lihaeksport, Tallinn, Tartu mnt. 101,
mine toimub kohaliku tööameti kaudu.
mate jalanõude e. botikute vastu. Jakobsoni 755 t. 47854, Ja kõik selle osakonnad.
hoidjat. Mauring. Vaksali 11-a.

