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HITLERI LÄKITUSE SISU
Mlflekallalefaoffl lepingud Inglise la Poo
laga saksa saaks Danzlgi, kold Poolale

maks Dauzlgis saared eesõigused
Inglise ajakirjandus tegeleb nüüd

peamiselt waid Hitleri läkitusega Inglise
walitsusele, mille Henderson tõi lennukil
Londoyi. Heyderson tegi oma walitsusele
põhjaliku ettekande kõnelusest Hitleriga
ja andis üle Hitleri läkituse.

Nagu kuulewad prantsuse lehed, õel-
nud Hitler Berliini Prantsuse saadikule
ja Hendersonile, et Saksamaa on sõjaks
täiesti walmis. Kui tahetakse küsimast
rahulikul teel lähendada, siis Saksamaa
minimaalseteks nöudmisteks on Danzigi
ja Poola koridori saamine. Hitler ar-
wanud, et Inglis- ja Prantsusmaa peak
sid katsuma mõjutada Poolat, et mt
päästa rahu.

Pariisis arwatakse, et Hilter ou Hen-
dersoni läkituses tublisti oma nõudmisi
wähendanud. Berliini poolt lükitakse
ümber mõne lehe teated, uagu oleks
Hitler oma läkituses tõstnud üles ka asu-
maade probleemi.

Pariisis antakse suurt tähelepana
prantsuse ajakirjaniku Jules Saurweini
kirjutusele „Paris Sõiras", kus ta wäi-
dab, et Saksa-Jtaalia n. n. „teraspak-
tis" on salapnnkt, milles Saksamaa
kohastunud kolme aasta kestel mitte
sõda alustama.

Kui Saksamaa peaks sel ajal siiski
sõda alustama, siis polewat Itaalia ko-
hustatud teda abistama. Sama ajakir
janik ütles juba Poolteist nädala^ t^^asi,
et Tannenbergi pidustused lükatakse
edasi. Ta ütleb weel, et praegu wskirle-
wat Saksamaal suur närwilikkus mitte
ainult rahwa hulgas, waid ka poliitilis-
tes ringkondades. See närwilikkus tekki-
nud seetõttu, et Danzigi wallutamine
oli määratud 24. augustile. Alles wii-
masel silmapilgul muudetud fee ära.

Inglise lehed arwawad, et läkituses
Inglise walitsusele, mille Henderson wiis
Londoni, Hitler nõustub Inglismaaga

(Järg 2. lk.)
üle piiri Põgenenud Poola sõdurid lõõwad Saksa wanglas oma walwuriga

kaarte

7 Konis nädalas
Praeguse^ sündmusterikkal alal, mil iga tund uusi üllatusi tõotab, on tõusnud vajadus igapäev ilmuva

pealelõunase lehe ;ärele. Kuna hommikuti saadakse teateid vast eelmise päeva sündmustest,
siis peal ei õunane leht saab tuua

uudseid teateid juba samsi päeval.
Arvestades seda

„Uudis£eht" hakkas
Ilmuma Igal töSMM MmmMn.

fP pühapäeviti aga seuisefi varatiommiüul

pp W toob juba täna. seda, mida te muidu loete alles homme!
Värskemaid uudiseid sama päeva süaduiHsfes! leiate iQ\ü„Hudisfatiest"!

*■

£ugeae igapäev „Uudislefite."!
■



Koolides ahas õppetöö
******

Esimesel paewal olid ainult awa aktused. -— Noored on hästi kosumd ja tööhimulised
Täna hommikul algas peale peagu Mm

luud. kestnud ilusat suwiwaheaega koolitöö
kõigis linnaalgkoolides, reaalkoolides, pro-
gümnaasiumides ja gümnaasiumides.

Hommikul tvara juba oli tänawail rohkem
elewust kui harilikult. Kõikjal pruunikZpõle-
nud ja naerunäolist noori sammumas koolide
poole, küll lõbusalt tvadlstaloais gruppides,
küll üksinda.

Siomt suwe f,junratntrjna§" seisnud
kooliruumid täitusid jälle ulja noorusega,

kes puhanult algab wõi jatkav koolitööd.
Huwitaw oli waadata algkoolidesse saabu-

waid õpilasi. Kõige suuremad, wiimase klassi
õppurid tulewad kuidagi iseteadlikult ja weidi
„auwäärseltki". Näib, nagu ei huwitaks neid
üldse müramine ega muud askeldused. Nad
kogunetvad kooliaias kõrtvalise puu alla ja
hakkawad kohe arutlema tähtsa

probleemi kallal... kedawalida
klassiwanemaks.

Keskmiste klasside õpilastel seewastu on
aga tegemist üleliiagi. Siin mängib salkkond
poisse-tüdrukuid „Standert", seal kükk-matsu.

Kooliaia kaugemas nurgas aetakse üksteist
taga, maadeldakse ja tehakse sellejuures kohu-
tatvat „sojakisa", nii et tväiksemaid õpilasi
kooli saatma tulnud wanemad aeg-ajalt ringi
tvaatatvad, et mis seal õieti lahti on?

Nooremaid, neid kes alles esimest aastat
kooli tulewad, on tulnud saatma emad-
isad. Aralt waatawad noored haridusjüngrid
kogu seda pulbitsetvat elu ja nii mõnegi hoiab
tugewasti svanemate käest kinni ja poeb nende
tvarju. Nii on nagu ikka kindlam! Mõnel
on aga juba tuttawaidki ees — kaaslasi
noyrtepargist ja teisi omakandi poisse. Need
kohanewad ruttu ( uue olukorraga ja lööwad
warsti kõigile üritustele kaasa.

Aeg-ajalt käiwad õpetajad õpilaste keskel
ringi, pärides, kuidas möödus sutvi ja püü-
deS pidurdada noorte ülemeelikust. Waewalt
läheb see aga korda!

Ainult üks wäike poiss seisab lepi najal
koolimaja nurga juures ja waatab seda askel-
dust kurwa näoga pealt. Wahel wahetab ta
emaga waid mõningaid sõnu ja nukrutseb
edasi.

Tema on juba suwe algul kukkunud jala-
luu katki ja selle arstimisega on kulunud

kogu ilus suwi.
Nüüdki pole jalg iveel päris tertve. Isegi
kooli ei oleks tohtinud !veel tulla.

„Kui arst ütles, et wähemalt kuu aega peab
Henn weel kodus olema, hakkas ta nutma,
ega jäänud enne rahule, kui saisiiski loa kooli minekuks Esi-

mest aastat kooli... see on midagi suurt ja
salapärast..." ütleb ema, ja edasi, nn kell
kutsub saali atvaaktusele: „Waata et sa siis
ettewaatlik oled

Keskkoolides ja gümnaasiumides on lugu
teine. Siin on juba kõik wanemad koolis-
käijad koos. Kes tulebki esimest päetva rntde
kooli, on siiski kõigega eelmisest koodist tuttaw.

Täna Meti ainult kooliaasta awaaktused ja
näidati õpilastele kätte klassid, kuhu igalühel
tuleb asuda eeloletvaks aastaks.

Juba kell 11 hommikul olid peagu kõik
õpilased tvabad. Siis algas suur iunz raa-
matu- ja Lirjutusmaterjalikauplvstesse. Kõi
gil on ju tarwis midagi osta.

Uallrnfsts peakomitee
homme koos

Otsustamisel täiendawad walimised
Tallinna 9. walimisriugkonuas

Walimiste peakomitee esimees ja sekretär
said täna hommikul riigiwolikogu juhatuse
kirja, milles tehakse teatawaks, et A. Aven
on riigiwolikogust .wälja langenud.

Walimiste peakomitee koosolek peetakse tä
na. Arutusele tulewad küsimused täiendawate
walimiste korraldamiseks Tallinna 9. wali-
misringkonnas (Endla tän. ja ümbrus?.).

Walimisseaduse kohaselt peawad walimised
toimuma 20 päewa jooksul walimiste tväl-
jaknulutamise päewast. Kui wastawa otsuse
tegemine toimub homme, tuleks walimised
ette wõtta juba enne 15. septembrit.

Iärwamaal põles talu maha
Pühapäewal kella 11 ajal päewal süttis

Järwamaal Sürewere wallas Restla külas
Aksel Maast e'le kuuluwa Aida talu elu-
maja, milline oli ühise katuse all lauda ja
kuuriga. Hoone põles tunni aja jooksul
maani maha. Sisse põles enamus maja-
kraami, põllutöõriistu ja majapidamistar-
beid. Tuli sai alguse arwatawasti wigasest
korstnast. Hoone oli kindlustatud 2000 kr.
eest.

„Die o'enie kõrval suurtest
s5iatee3?st"

Praost Kubu -Ukltus"
arutusele

Jaani kvMitmse juhatus astub täna kokku. — J. Lattik korraldas
Viljandimaa praostkonna õpetajate konwerentsi

Täna, esmaspLcwa Shtul, astub kokku
Jaani koguduse juhatus, et kog. nõukogu
erawiisilise koosoleku soowi kohaselt arutu-
svle wõtta Praost Kubu poolt ajalehtedele
läkitatud sõnumit pealkirjaga: „PiiskoPiküsi-
mus Jaani koguduses". Nõukogu liikmed leid-
sid, et praost Kuhu kui 3. pihtkonna õpetaja
on kokku kutsunud waid oma pihtkondn kuu-
luwad nõukogu liikmed ja koguni liikmete
kandidaadid, nimetades seda koosolekut „Tal-
linna Jaani 3. pihtkonna nõukogu liikmete
ta kandidaatide koosolekuks."

Nõukogu koosolekul tehti ettepanek, et ju-
hatuS arutaks seda csjo ning awaldaks H.
Kubu sõnumi puhul õienduse, et otsus, nagu
nõuaks Tallinna Juaui koguduse nõukogu

piiskopi lahkumist omalt kohalt, ei wasta
tõsioludele ja et kiriku põhimäärused ei
tunne pihtkonna nõukogu nimelist organit.

Wiljandimaa praosti J. Lattiku poolt vki
25. skp. Wiljandi kirikumõisa kokku kutsutud
kõik praostkouua õpetajad, kus arutati ka
piiskopiküsimust. Selles asjas otsuswti
saata konsistooriumi abipresidendile kiri, mil-
les soowitakse abipresidendi seismist selle
eest, et piiskop weel kord tõsiselt kaaluks
tekkinud olukorda ja sellega ühenduses oma
ametist äraastumise wõimalust. Kirjas öel-
dakse, et Wiljandimaa pastorid ei looda
kirikukogult midagi head ja öi usu ka, et
kirikukogu suudaks piiskopiknsimust lõplikult
lahendada.

BasKOWOf M5 Mltaks
Nõukogude endise Tallinna saadiku traagiline lõpp

Minister A. Oidermaa kõne
naitusVäljakul

Tallinna põllumajanduse näitusel esines
miitivter A. Oidermaa kõnega, milles ta
muu hulgas puudutas ka wölispoliitilisi
sündmusi. Minister ütles siin muu hulgas:

(5-esti riigil ja rahwal on silmapilgul kõi-
kide riikidega sõbralikud ja korraldatud wa-
hekorrad. Meie arwed teistega on selged ja
sellepärast süda Puhas. Meie oleme pra«gu
kõrwal suurtest sõjateedest ja pole karta teis-
tele jalgujiiiimist. Tasakaalu rikkuwaid tegu-
reid seega ümbruses ei leidu.

Kuid settele waatamata oleme walmis
igaks juhtumiks.

Meie läheduses olid seni kaks suurt naab-
rit — Wene ja Saksa — pinewas wahekor-
raS. Sel puhul kostis hääli, et wahekorra
pinewamaks muutudes wõime jääda neile
jalgu. Nüüd loodud kokkuleppega on lange-
nud ära nende riikide kokkupõrke wõimalus,

uzillega rahwuswaheline olukord
on muutunud meile sobiwa-

maks, rahuõhkkond kindlamaks.
Hinewus maailmas ei ole wäheuenud, kuid

selle kolle on nihkunud meilt kaugemale. Kuid
Praegusel silmapilgul ei ole kadunud kõik
lootused rahu päästmiseks. Meie tulewiku
wäljawaateid ei hämarda Praegu mingi oht.

Prantsuse leded kirjutawad. et ^ ^ 'ras on
hullunud endine punalaewasiiku admiral ja
diplomaat Raskolnikow.

Enne rewolutsiooni oli Raskolnikow tsaari
meremäes mitshmaniks. Eesti Wabadussöja
ajal tahtis Raskolnikow mõne ristleja ja
miiniristlejaga tungida Tallinna lahte, kmd
wangistati Inglise sõjalaewade. p>iolt. .^'aks
wene laewa langesid lahingus inglaste kätte,
ühel neist ka pnnalaewastiku admiral Raskol-
nikow.

Wangilangenud laewad anti inglaste
poolt Eestile iile ja neist said ,„?ennnk"

ning „Wambola".
Raskolnikow wiidi aga inglaste poolt pant-

wangina Londoni, kus ta Mk aega hiljem
Wenenlaal wangis peetawate inglaste wastu
wahetati ümber, londoni wang'põlwest kir-
jutas Raskolnikow mälestused, milledes teidab
inglastele ette liigset karmust, mis eriti ilm-

nenud tema käte raudu. panmufe?. ■
Hiljem oli Eestil weel otseseid kokkupuudeid

Raskolnikowiga, kui ta määra i ' " 'iude
Liidu Eesti saadikuks. Tallinnas tööras Ras-
kolnikow saadikuna mitu aastat. Hiljem wiidi
ta üle Balkanile Bukaresti. Kui Wenemaal
algas suur puhastusaktsioon ja Rns^lnikowi
nõuti Moskwaöse,

siis nähtawasti kartes puhnstusaktsiooni,
keeldus Raskolnikow ?)io sõitmast ja
pani ühtlasi maha ka Nõukogude Liidu

saadiku kohused, jäädes eraisikuks.
Nüüd hakkas Raskolnikow paljastama Nõuka-
gude Liidu siseelu ja telgitaguseid, mis tekitas
Lääne-Guroopas palju tolmu. Nähtawasti
ei pidanud Raskolnikowt närtvid alalisele
kaotusele, et ta wõidaks Wenemaal.e tagasi
küüditada wõi talle teisiti tättemaksta —
enam wastu ja ta lmllus.

HisnSrasi ebaõnnestusid
Moskva

Nõukogude Liit tahtis oma mägesid wiia Poolast läbi
Nõukogude Liidu lehe „Jswestia" kaastöö-

lino pöördus Nõukogude sõjalise delegatsiooni
juhi marssal Woroshilowi poole küsi-
musega, mispärast ebaõnnestusid Inglise-
Prantsuse-Wene läbirääkimised Moskwas.

Sellele wastas Woroshilow: Nõukogude

cfCUCeü läkituse sisu
(1. lk. järg.)

sõlmima mittekallaletungi lepingut, kui
Inglismaa omapoolt nõustub Saksa-
maale aitama kaasa kõige Versailles'
lepingute ülekohtu kõrwaldamiseks. Ing
lismaa peab andma siis ka oma põhi
mõttelise nõusoleku asumaade küsimuse
läbiwaatamisrks.

Ms puutub Poolasse, siis Hitler
uõndwat eksterritoriaalse tee rajamist
läbi Poola koridori ning Danzigi tagasi-
saamist. Nced kaks nõudmist olewat ilm-
tingimatud. Hitler olewat oma ettepane-

kus nõus andma Poolale Danzigi sada-
mas 10-eks aastaks erilisi eesõigusi.
Saksamaa oleks siis nõus Poolaga sõl-
mimn uut mittekallaletungi lepingut 10
aastaks ja tagama Poola praegusi piire.
Et hajutada poliitilist madalrõhkkonda kimised wõimatuks ja need katkesid.

Liidu sõjaline delegatsioon arwas, et kuna
Nõukogude Liidul pole ühiseid piire agres-
siiwse riigiga, Nõukogude Liit saab Inglis-
maad, Prantsusmaad ja Poolat aidata ainult
siis, kui Poola laseb Wene wäed oma maalt
läbi, sest teist wõimalust ei ole, kuidas Wene-
sõjajõud saaks agressiiwse riigi wägedega
kokkupuutesse. Ka Inglise ja Ameerika wäed
poleks möödunud maailmasõja ajal saanud
Prantsusmaad abistada, ilma et nad oma
wägesid poleks toonud Prantsusmaa pinnale.
Sellepärast leidis Nõukogude sõjaline delegat-
sioon, et Poola peaks Wene wäed oma maalt
läbi laskma, et neile wõimaldada opereeri-
mist argressiiwse riigi wastu.

Kuid Inglise ja Prantsuse delegatsioonid
olid selle wastu ja Wene delegatsiooni loogika
ei suutnud neid weenda. Poola aga teatas
awalikult, et tema ei waja ega wõtagi Nõu-
kogude LiidM abi wastu. See tegi läbirää-

Euroopast, oleks Hitler walmis pool-
dama rahwaste koostööd ja wõtma osa
konwerentsist, kus tuleksid rahulikule
lahendusele kõik Euroopa rasked küsi-
mused. Sellejuures oleks Saksamaa
nõudmiseks, et sellest konwerentsist wõ-
taks osa ka Nõukogude Liit.

Nõukogude Liidu ajakirjanik küsis Woro-
shilowilt weel, et kas wastab tõele inglise lehe
„Daily Heraldi" kirjutis, milles Veidi, et
Nõukogude Liit nõudnud, et kohe kui sõda
puhkeb okupeeriksid Wene wäed Wilno, Nowo-
grudeki ja Lwowi ja Tarnoopoli woiewood-
konnad, et punawägi saaks anda Poolale tõ-
husat toetust. Woroshilow ütles, et.see teade vi
wasta tõele»

Mees, naine la mootorratas
rong! all

Rong nõudis kaks inimelu
Eile õhtupoolikul kella 6.16 ajal jäi

Kiltsi ja Rakke jaamade wahel walweta
ülesõidukohal reisirongi ur. 15 ette moo-
torratas, millel sõitsid kaks isikut. Alla-
jääuuiks osutusid Jõgewa rewideut met
saülem Richard Part, kelle elukoht Jõ--
gewa wallas, ja tema naine Marie Pärt.
Mõlemi surm oli silmapilkne.

Rong lohistas mehe laipa 22 meetrit
edasi, naise laipa 43 meetrit ja purusta
tud mootorratast 650 m.

Rong peatus õnnetuskohal 15 minutit.
Allajäämine oli tingitud mootorratta ju-
hi ettewaatamatusest.

Ärev öö Türil
Paberiwabriku tuletõrje-sireen hakkas

südaööl undama
Õöl wastu esmaspäewa, kella 2 paigu,

hakkas Türil äkki undama paberiwabriku
teine toru, millist tawaliselt kasutatakse
tulekahju-alarmiks. Undamine, mis kes-
tis umbes 5 minutit, äratas paljusid ini-
mesi, kes arwasid, et tegu on tuleõnnetu-
sega. Kohale rutates selgus, et ei ole tegu
tulekahjuga.

Asja juureldes selgus, et üks tööline
pühapäewa hommikul töölt koju minnes
oli, end pesta tahtes, weesoojenduse wen-
tiili asemel lahti keeranud hoopis alarm-
toru wentiili. Kuna töö pühapäewal sei-
sis ja katlad auru all polnud, ei haka--
nud toru undama. Öösel aga, katlaid
auru alla pannes, hakkas see töötama, aja-
des linnaelanikud ärewile. Kohale ruta-
nud wabriku tuletõrje ja linnaelanike
poolt keerati wentiil kinni, mille järele
wõidi jälle rahulikult magama minna.

Viljandi Mudiseid
Poola põllutöõlistele katoliiklikke

jumalateenistusi
Pühapäewal korraldati Wiljandi Põllu-

meeste Seltsi saalis katoliiklik jumalateenis-
tus preester Stanislaw Rut'i poolt Kiwi-
õlist. Ligemate koirwentide poola põllutöö-
lisi oli rohkearwuliselt kokku tulnud.

Samasugune teenistus korraldatakse tule-
wal pühapäewal Põltsamaal.

Taluperemees uppus weskijärwe
26. augustil kella 12 ajal uppus Abja

walla Wanause talu peremees Oswald Kull,
25 aastat wana, Karksi wallas asuwässe
Lubi weskijärwe. Pealtnägijate seletuste jä-
reie olewat Kull, kes hästi ujuda ei osanud,
järwe sügawamale kohale sattunud ning wee
alla wajunud^

Tudengil korterijaht täies hoos
WiiMastel päewadel on Tartusse saabu-

nud juba rohkesti üliõpilasi. Dekanaatides
tekiwad eksamilekirjutajaist tihti sabad. Sa-
muti on järjekorraootajaid Wadeemilises
Kooperatiiwis asuwa korterite wahetalituse
lau-a juures. Et semester on algamas, see
paistab ka tänawanurkadel wahetalituskon-
torite kuulutuskastidest, mis on äärest ääreni
täis möbleeritud tubade pakkumisi üliõpilaste
jaoks.

Kiriku parandustöödel leiti
granaate

Tarwastu kiriku parandustöödel leiti
26. skp. kiriku laelt kaks käsigranaati ja
kolm kapslit. Kuna kohapeal asjatund-
jat polnud, siis paluti Wiljandist wastaw
isik kohale saata, kes leiu kahjuwks teeks.

!■ la juuMlstlus Tartu
näituse!

Wõi ja juustu kwaliteedi tõstmiseks on
Tartumaa Piimaühisuste Keskliit järjekind
lalt korraldanud maakondlikke wõiwõistlusi.
Neil wõistlustel wõetakse iga piimaialitu^se
kohta arwesse aasta jooksul walmistcrtud
wm hindepallid ning wõistlusele esitatud
wõi kwaliteet. Tänawusel Tartu näitusel
WStab^ wõiwõistlusest osa enamus Tartumaa
pcnnauhinguid ja piimatalituste juhatajaid.
Wõtstluse tulemused tehakse teatawaks näi-
Nlse ajal. Lisaks wõil^e esitatakse hindamie--
konv..'jonile ka suuri i:".:sturattaid,
milledega wõistleb ka wäljaspool Tartu-
maad asuwaid piimataliwsi.
^ Peale wõistluswlemuste esitab Tartumaa

pnmaüüingute keskselts weel piima kodusesse
käsitlusse puutuwaid esemeid.

JÜSIffi!" on ip kodu s&r
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tlolotou jutu sel nOdalal Ballini
Inglise lehed kuulewad, et Nõukogude

Liidu wälisasjade rahwakomissar Molo-
tow unuewat sel nädalal Berliini. See
sõit on seoses Saksa-Wene pakti ratifit
seerimisega ja oleks ühtlasi ka wastu-
wisiidiks von Ribbentropile. Londoni sõi-
duks kasutab ta õhuteed. Nagu märgiwad
inglise lehed, olewat see Molotowile esi
mene wälismaa reis.

Pakt täna Wene ülemnõukogu
ees

Moskwa, 28. aug. (DNB.) ETA.
Nõukogude Liidu ülemnõukogu tuleb
esmaspäewal pärastlõunat Kremli suures
palees kokku neljandaks erakorraliseks is-
tungiks. Nõukogude ülemnõukogu esi-
meue koda, liiduuõukogu, peab kell 2
(Moskwa aeg) korraldava istungi, kuna
teine koda, rahwusnõukogu, koguneb kella
neljaks. Arwatakse, et mõlemad kojad tn--
lewad juba esmaspäewa õhtul kokku täis-
istungiks, kus wäliskomissar Molotow
esineb ^välispoliitilise seletusega Saksa-
Nõukogude Wene pakti kohta.

Papenil polnud Türgis edu
Inglise leht „Daily Telegraph" tea-

tab, et Saksa eridelegaat von Papen pak-
kunud Türgile mittekallaletungi lepin-
gut, mille wastutasuks Saksamaa olewat
nõus toetama Türgi mõningat maa
juurdesaamist.

Türgi peaks omapoolt sel
juhul andma Nõukogude
Liidule Kaug-Jdas täieli-

kult wabad käed ja nõustuma,
et Balkanil lewiks kah e suur-

riigi mõju wõrdselt, nimelt
Saksa ja Nõukogude Liidu

oma.
Prantsuse lehed kuulewad aga, et
von Papeni missioonil polnud Tür

gis edu.
Türgi wälisminister keeldunud isegi von

V. Molotov

Papeni ettepanekuid lõpuni kuulamast
ja öelnud, et Türgi jääb kindlaks oma
senisele koostööle lääneriikidega.

Kus on Litwinow?
Londoni lehtede Warssawi korrespon-

dendid kirjutawad, et Warssawis lewi-
wad kuuldused, nagu kestaks Nõukogude
Liidu wälisasjade komissariaadi kõrge-
mate ametnikkude hulgas puhastus edasi.
Oma kohtadelt wallandatawat peamiselt
end. wälisasjade komissari Litwinowi
pooldajaid. See olewat tingitud peami-
selt Saksa-Wene pakti sõlmimise saktiga,
kuna

Litwinow ja tema pooldajad olnud
selle pakti wastu.

Edasi kõneldakse, et praegu ei teata,
kus asub Litwinow. Omalajal kuuldus,
et Litwinow sõidab Prantsusmaale ter-

wise parandusele, kuid ta ei saanud wäl-
jasõidu-luba ja siirdus sellepärast Kauka-
susse. Kaukasusest on ta nüüd lahkunud
ja ei teata, kus ta on. Koos Litwinowi
silmapiirilt kadumisega liiguwad kuul-
dused nagu oleks Litwinow sattunud
põlu alla, kuid Londonis ei usuta neid
kuuldusi.

Kihlvedusid sõjale ja rahule
„ Daily Mail" kuuleb, et Saksa wälismi-

nisteeriumi noored ametnikud sõlmiwad kihl-
wedusid sõja ja rahu peale, kusjuures pau-
nakse wälja kuni 20 pudelit shampanjat —
et sõda ei tule. Kirjutades Saksa-Wene pak-
tist, arwab „Daily Mail", et selle paktiga
tahtis Moskwa jääda wälja igasugustest Eu-
roopa konfliktidest.

Surve Rumeeniale
„Times" kirjutab, et Moflwa ja Ber-

liin otsustanud awaldada tugewat surwet
Rumeeniale, et see astuks wälja agressiiw-
sete riikide wwstasest rindest. Kuningas Ka-
rol tõrkuwat küll weel, kuid see tõrkumine
polewat enam kuigi pikk. Berliinis liikuwat
ringi ka wisad kuuldused wõimalikust Bessn-
raabia minekust Nõukogude Liidu külge.

Inglise lehed lisawad, et kõik need kuuldu-
sed aina suurendawat Inglismaa otsust toe-
tada Poolat, kui peaks tekkima sõda. Inglis-
maa ei wõi lubada wõimu tarwitamist, kui
tahab saada praegusest kriisist üle ja jääda
suurwõimuks.

Maginot' liini garnison valvel
Prantsuse lehed kuulewad Berliinist, et

sealsetes diplomaatlikkudes ringkondades »n
mulje, et Saksa walitsus ei kohku tagasi
kõige kaugeleminewamatest otsustest, kuna
praegu läbirääkimised Poolaga pole wõimali-
kud. Teisalt aga kõneldakse, et Jnglise-Prant-
suse ja Poola otsustaw hoiak on awaldanud
rahwussotsialisttdele teatawat mõju ja loo-
detakse siiski weel, et leidub rahulik tee küsi-
muste lahendamiseks.

Prantsuse lehed kirjutawad ka, et Magi-
not' liini-garnisonid on tõstetud sõjaaegsesse
koosseisu. Prantsuse walitsus otsustanud
r^kwireerida kõik tehased, mis tõõtawad rel-
wastuse alal. ühtlasi on antud wälja mää-
rus, et kõik kodakondsuseta isikud Prantsus-
maal tulewad registreerida, alates 19—48
aastani, ja kõik poliitilised pagulased 19—27
aastani.

Öösine raadio pajatab
Lösel wastu esmaspäewa tegelesid kogu

maailma raadiojaamad endise innuga sõja
ettewalmistuse uudiste serweerimisega. Muid
uudiseid nagu poleks olnud. Eetrit täitsid
sõjawäemarsid ja kõned mõlemapoolsetest
walmisolekutest oma rahwa ajalooliste
õiguste Lntsmisel. Saksa raadiojaamad an-
nawad uudisi üle Poola kohta, ja was tz
pidi.

Poola koondab endiselt mägesid
Saksa jaamade teadete kohaselt kestawat

Lääne-Poolas ja Sileesias endiselt sõjali-
sed ettewalmistused ning wägede koondami-
sed piirile. Pool>a koridori piiril ehitatawat
palawikuliselt traataedu, koolimajadesse ole-
wat kõikjal majutatud sõdurid. Äsja olewat
saabunud Piiri lähedusse ba üks poola ratsa-
wäe diwiis. Sõjalised ettewaatuswahendid
olewat wõetud tarwitusele ka Leedu-Poolsel
piiril, Wilno ringkonnas.

..Bathory" miiniwäljade taga
Poola reisiaurik „Bathory", mis tuttaw

ka tallinlastele oma külaskäikudega siia, pidi
ootama mitu tundi Gdynia lähedal, kuni
teda juhiti sadamasse läbi miiniwäljade.

Sileesias on organiseeritud kodanike waba-
tahtlike üksused ja nendele relwad wälja
antud. Sakslased hädaldawad, kartes, et need
üksused wõiksid tuka toime terroriaktidega
Sileesia sakslaste kallal.

Zoppoti lähedal on saanud surma Poola
piiriwalwuri kuuli läbi SA-mees Hermann
Rusch ning haawata keegi Gironi nimeline
isik. Pärast tulistamist olewat poola piiri-
walwur pöördunud tagasi Poola territoo-
riumile.

Itaalia mobiliseeritud
Itaalia wälisministri krahw Ciano juures

käis pühapäewal Saksa saadik Roomas
Mackensen ning Inglise saadik sir Percy
Lorraine.

Saabusid oma wäeosadesse 1902. ja
1910. aastakäigu reserwwäelascd. Roomas
on tehtud korraldusi linna pimedakstegemi"
seks hädaohu korral.

Juudid koos poolakatega
Genfis peetawal sionistide kongressil ole

wat wõetud wastu resolutsioon, mille koha
selt juutidel tuleks asuda Poola poole Sak- šl *hAä ,-j°. Saksas xwsiati

Erilise peutüki Saksa jaamade saadetes
moodustab Mraina küsimus. Tunduwa ra-
huldusega märgitakse, et Poolas ollakse mu-
res ukrainlaste pärast, kes ilmselt ignoree-
riwat poola wõime. Olewat saudetud laiali
ja suletud ukrainlaste organisatsioon
,,Unda".

säiaaefetaane...

Holland ei taha wälismaa sõja-
laewu külla

Holland on wõtnud tarwitusele tõsised
ettewaatuswahe<U>id wõimaliku konflikti
puhuks ja Hollandi territoriaalse puutuma-
tuse kaitsmiseks. Nii on ära öeldud kõigile
wälisriikidele nende sõjalaewade külaskäigud
Hollandi sadamatesse. Saksa saadik Haagis
on oma walitsuse ülesandel teatanud, et
Saksa igal tingimusel austab Hollandi aja-
loolist puutumatust.

Waatamata sellele, et Tannenbergi pidus-
tused jäid ära, korraldati seal sel puhul
saksa sõjaweteraanide austamine. 1871.—
72. a. sõjast osawõtnud maailmasõja nime-
kamad sangarid ja kolonis.lwägedes wõt-
delnud mehed said Hitleri erilise tähelepanu
osalisteks.

Jaapan uute küsimuste ees
T o kio, 28. aug. (DNB.) ETA. To-

kio poliitilistes ringkondades peetakse ka-
bineti tagasiastumist loogiliseks järeldu-
seks Saksa-Wene mittekallaletungi-pakti
sõlmimise läbi muutunud Euroopa olu-
korrast. Seeläbi seatakse Jaapanis se-

niue põhimõtteline wälispoliitika Hiina
ja Euroopa suhetes uute küsimuste ette.
Nagu kuuldub, antakse samal ajal teada
abinõud, millede eesmärgiks on tugewam
sisepoliitiline kontsentratsioon, et, arwes-
tades wõimalikke maailmapoliitilist sünd
musi, tugewdada walitsuse wõimu.

Siinseis informeeritud poliitilisis
ringkonnis seletatakse, et uus kabineti
peab Jaapani Euroopa-poliitika seadma
täiesti uuele alusele ja peab püüdma fel-
gemaks ja paremaks knjnndada Jaapani
suhteid Nõukogude Wenega.

Lehm auto ees
Tallinnas elunewa worstitöösturi Os

kar Lemmi sõiduauto nr. A — 718
ette jäi Risti—Lihula wahelisel teel üks
lehm. Lemm sõitis oma autol Pärnust
Tallinna poole, kui talle tuli wastu
lehmakari. Üks lehmadest pööras oota-
matult autole ette ja sai tõuke, mille
tagajärjel kukkus wigastatult pikali. Ka
auto sai wäiksemaid wigastusi ja krii-
mustust.

Lehm kuulub lähedal asuwa Kilgi talu
omanikule.

Nõmmel süttis köök
Eile päewal kella 1.10 ajal süttis kah

jutuli Nõmmel, Seene tän. 3-a asuwas
Eugen N a t u s e kahekordses elumajas
teisel korral asuwas Berta B e l l i s t i
korteris. Tuli kustutati kohale kutsutud
Nõmme tuletõrje poolt. Nimetamiswäärt
kahju ei tekkinud.

Millest tuli tekkis, ei ole senini weel
selgunud.

MM Alutagusel
1 sent liiter

Nutikad mehed kasutawad põuast tingi-
tud olukorda ja müüwad wett kalli raha

eest

Alutagusel ja Narwa taga ollakse hä-
das joogiweega. Madala maa ja pinna-
wee läheduse tõttu on talunike kaewud
waid paari meetri sügawused. Nüüd on
põnd aga endise soomaa muutnud kõr-
weks ja enamik kaewusid on tühjad.
Loomadele joogiks hangitakse wett mõne-
dest sngawamatest kaewudest, kust saab
weel porist wett. Ent hädas on talud,
mis jõest kaugel.

Mõned nupukad hobusemehed on kasu-
tanud seisukorda ja liikudes weeaamide-
ga talust tallu muüwad joogiwett, kus-
juures hind tõuseb ühele sendile ja weel
enamgi puhtawee liitrilt.

Üõud kõtuetas Ditumaal
Aattuli

Juba pealsed prnnnid, mugulah ei
arene

Kauase Põua tagajärjel on kogu Ida-
Wirumaa raskesti kahjustatud. Wähe-
mal määral kannatas wiljasaak, kuid ta-
lumeestele teeb erilist tuska, et kartul
tõotab nurjuda. Kõrgematel paepealsetel
maadel ja ka liiwa aladel on kartuli-
pealsed pruunid, kuna mugulaid kas pole
üldse, wõi on nad wäga peened. Eriti on
kannatanud walge kartul, millel praegu
on mugulaloomise aeg.

Parem on lugu muidugi madalamatel
maadel. Kuid üldiselt Wirumaal tõotab
kartul 69 prots. saaki tawalisest wähem.

2000 inimest Erra rahwuspeol
Pühapäewal toimus Erra walla seltskond-

liste organisatsioonide ühiskonraldusel lotftts»
ja rahtvuspüha, millest osa wõttis umbes
2000-pealine rahwahulk. Pidustused algasid
organisatsioonide ühise rongkäiguga Kiimõli
rcchtvamaja juurest, kust orkestri saatel siir-
duti Erra asundusse. Põlispuude all oli siin
peoplats. Ettekannete tvahel pidas kõne pro
paganda talituse juhi abi O. Piirsalu, kes

kriipsutas alla meie seniseid saawutusi ise-
seiswuse ajal ja walgustas rälitsammd kawa-
sid, mille clhihnuinjcle walilsu-Z jitbct lähimal
ajal asub. Puudutades praegust rahtvus-
tvahelist olukorda märkis sõneleja, et kuigi
kõikjal praegu käi wad ettewalnnstused waenu-
likuks tegewuseks, wõime meie siiski tänu
meie riigi juhtide tarkusele ja ettenägelikku-
sele siia koguda rahuliku meeleoluga, et siit
jällegi tagasisiirduda oma igapäeivasele tööle.

Kiwiõli kaewanduses ei seisa
rongid roobastel

Wiimastel päewadel on Kiwiõli kaewan-
duses ettetulnud rida rougiõnnetusi pölew-
kiivi tvedawa rongidega Nii jooksis kaewan-
duse suudmes eelseiswaiele wagonettidele otsa
kaetvandusest tulew põlewkiwi rong, paisates
tõsteseadeldisel olewad wagon?ltid maha roo-
bastelt ja rikkudes ka tõ>?teseadc>di''t. Onne-
tuse põhjuseks peetakse wedurijuhi tähelepane-
matust, kes ei margamid 'elleks ülesseatud
punast tuld.

Kaewanduse peateel ioo^sid rööbastelt malia
12 põlewkiwi wagonetti, rikkudes ka kaewan-
duse teed. Samuti jooksis rööbastelt elektri-
wedur koos nel^a rattaga.

Õnnetuste põhjuseks Peetakse asjaolu, et
iviimastel päewadel on suurem osa wanu ja
wilunud weduri?uhte mrtmesugilstel Põhjustel
Kiwiõlist lahkunud.

Tabati Vargapoiss relwaga
Kitviõlis tabasid ametilvõimud üleriigiliselt

tagaotsitawa ja kordutvalt warguSie Pärast
karistatud A. A lii km aa. kellel kandmata
i?k. kohtuniku poolt määratud l. a. wangla-
karistus. Tabamisel saadi mehe taskust kätte
browning. mille kandmiseks temal puudus
luba. VUItfiimrt r'V'fv niha 'p;fnnrrt aega
Kiwiõlis ja oli tööl käitises, hiljuti alustas
aga mees oma tuttalvare 'vastu süüdistust,
millega nüüd ise end reetiski.

Poola sõjaw^^ esindaja SS6^H,tft
Eestisse

Laupäewal sõitis Nõukogude
Narwa jaama kaudu Eestisse Poola sõja-
wäe esindaja Balti riikides Stanislaw
Szczekowski. kes sõitis Weuesse sel ajal,
kui algasid Moskwas läbirääkimised Briti
ja SSSR'i walitsuse esindasite
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R^hnsdno sOiaohu vastu
Mö6'dunud nädala keskpaigu tõusis pinevus Poola-

Saksa ja koos sellega ka teljeriikide ning lääneriikide
▼ahel seninägematult ohtlikult kõrgele. Iga silmapilk
oli karta plahvatust ja telegrammid tõid teateid, mis
panid tõsiselt kartma, et küsimuste lahendamine libiseb
diplomaatide kaest sõjaväelaste kätesse. Juba enne
Saksa-Vene lepet oli Danzigi umber väga kuum. Leppe
allakirjutamine suurendas poliitilist madalrõhkkonda
Saksa ja lääneriikide vahel veelgi, eriti veel selletõttu,
et lääneriigid reageerisid Saksa-Vene leppe allakirju
tamisele uute aastakäikude lippude alla kutsumise ja
oma vägede püri poole nihutamisega. Euroopa ja maa
ilm ootas hinge kinni hoides plahvatust, millele, nagu
näis, ei saadud enam tõket ette teha. Berliinis, Pariisis
Londonis ja Varssavis kogunesid inimesed ärevalt täna
vatele ja ootasid saatuslikku hetke. Muidu nii külma
verelised inglased ütlevad nüüd tagantjärele, et möö
dunud nädala keskpaik oli ärevam kui möödunud aasta
septembrikuu päevad, mil Saksa väed seisid rünnaku
valmis Tshehhoslovakkia piiril.

Seekord ei tulnud aga siiski kardetud katastroofi,
sest nädala lõpuks ilmnes, et veel polnud kõik uksed
rähulie suletud.

Sissejuhatava sammu uueks rahu päästmise aktsioo
niks tegi Inglise peaminister Neville Chamberlain, kui
pärast oma alamkoja kõnet, milles väljendas Hitlerile
ja Saksamaale viimase hoiatuse ja ühtlasi kinnitas Ing
lismaa kohest väljaastumist — kui Poola Danzigi pärast
satub sõtta, saatis ta Inglise Berliini saadiku Neville
Hendersoni Hitleri juurde oma kirjaga, milles käsitas
samu mõtteid, mis parlamendiski. Siis oli Hitler Hen
dersoni le öelnud, et tema ei või enam kaua oodata, kuna
ta kannatus on katkemas.

Neljapäeva õhtul kõneles paavst Pius 12. Vatikani
saatja kawdu „urbi et orbi" — kogu maailmale ja palus
rahvad jääda rahu juurde.

Siis tuli „hääl üle ookeani" rahu kasuks, ühend
riikide president Roosevelt. kes oma esimese läkitu
sega — kuude eest Mussolinile ja Hitlerile — olevat
hoidnud ära sõjalise kokkupõrke, saatis nüüd jälle läki
tuse Poola presidendile Moscickile ettepanekuga, Danzigi
ja muude Saksa-Poola vaheliste teravate küsimiste
lahendamiseks rahulikul teel. Ta soovitas otseseid läbi
rääkimisi mõlema riigi vahel, erapooletut vahekohut või
Tahenda j at. Poola vastas Rooseveltile pooldavalt ja
lubas hoiduda relva tarvitamisest kuni Roosevelti kava
matuse selgitamiseni.

Siis astus Roosevelt oma teise rahusammu ja saatis
läkituse Hitlerile. Senini pole Hitler vastust annud.

Kuid vahepeal oli Saksa käitumisse ilmunud teatav
vaiksem alatoon, mis avaldus selles, et Hitler kutsus
Inglise Berliini suursaadiku Hendersoni, Jaapani,
Prantsuse ja Itaalia suursaadikud enda juurde ja andis
Hendersonile mõista, et ta nõustuks katsetama küsimust
rahulikul teel lahendada. Enne seda oli Hitler saatnud

Mussolinile Rooma kaks telefonilist läkitust ja saanud
Mussölinilt ühe vastuse.

Siis kutsus Hitler Hendersoni uuesti enda juurde
ja andis temale oma kava või ettepaneku Saksa-Poola
teravate küsimuste lahendamiseks rahulikul teel. Selle
kavaga lendas siis Henderson rutuliselt Londonisse.
Seega on sõja või rahu küsimus otseselt Saksa ja Ing
lise vahelisel otsustamisel, kusjuures Prantsusmaa sei
sab muidugi Inglismaa kõrval, kuid ei näi olevat otse
selt aktiivne. Vähest aktiivsust on viimasel ajal ilmu
tanud ka Itaalia, kelle käitumisest tundub isegi teatavat
tagasitõmbumist Poola-Saksa teravate küsimiste lähe
dusest.

Väärivad veel tähelepanu kaks otsust Saksamaalt:
esiteks Tannenbergi pidustuste edasilükkamine määra»
mata ajale, ja teiseks jäeti ära Saksa maavägede ülem
juhataja kindr. Brauchitschi kõne armeele.

Kuigi pinevus on alanenud, kestavad sõjalised ette
valmistused täie hooga edasi. Diplomaadid ja riigi
mehed said algatuse küll jälle oma kätte, kuid väejuhid
ia kindralid näivad olevat skeptikud. Saksamaa keelas
ära lennuühendused üle Saksamaa nii võõrastele, kui ka
oma reisilennukitele, ühtlasi kitsendab Saksamaa täna
sest peale ka oma raudteeliiklemist. Berliinist, Parii
sist ja Londonist veetakse suurel hulgal rahulikke lin
lasi välja. Posti- ja telegraafiühendustele tehakse
Saksamaal kitsendusi. Saksa kodanikud lahkuvad rutu
liselt Inglismaalt, ja inglased — Saksamaalt. Rahva-
esindused kutsutakse kokku erakorralisteks istungiteks.
Ja väed nihkuvad piiride poole... Viivad läbi osalisi
mobilisatsioone ka väiksemad riigid, kes asuvad või
maliku konflikti läheduses, nagu: Belgia ja Holland.
Ka Kreeka ja Rumeenia tundsid tarvidust mobiliseeri
miseks.

Selline on Euroopa praegune pale. Poolas ja Saksa
maal, kuid samuti ka Prantsus- ja Inglismaal on kutsu
tud kokku suured sõjajõud. Inglise aktiiv- ja hiljuti
koostatud tagavaralaevastikud on mõlemad häiresei
sundis. Need kõik on valmis kohe astuma tegevusse,
kui ei jõuta rahulikule kokkuleppele.

Tähelepanu äratab veel üha suurenev diplomaatiline
võitlus Türgi ja Balkani ümber. Saksa-Vene mitte
kallaletungi lepingu isa von Papen lendas Moskvast
Türgimaale, kus püüdis Türgit lääneriikide poliitikast
isoleerida. Viimased teated kõnelevad, et see katse pole
tal õnnestunud. Ka Rumeenia ümber võitlevad diplo
maadid. Kuid näib, et Rumeenia jääb siiski lääneriikide
poolele vähemalt niikaua, kui Türgi jääb lepingusse
Inglismaaga, sest senini võib Rumeenia loota Ing
lise laevastiku võimsale abile — läbi Dardanellide.

Mis puutub Balti riikidesse, millede „üle peade"
alles hiljuti peeti läbirääkimisi, siis tundub, et Saksa-
Vene mittekallaletungi-pakt likvideeris Balti riikide
ümber tekkinud pinevuse. Nüüd, mil Saksa ja Vene
leppisid kokku, et nad teineteist ei ründa, langeb ära
ka oht, mida Nõukogude Liit kartis Balti riikide kaudu.
Balti riikide ainukeseks suuremaks naabriks peale Nõu
kogude Liidu on Saksamaa. Kuna Balti riigid nii Vene
kui ka Saksaga omavad mittekallaletungi lepingud, siis

•va, on Balti riigid libisenud välja suurriikide diplomaatilise
võitluse keerisest, ja näib, et neid ei ähvarda praegu
kusagilt oht.

35. Jiui ^tUfanUdes peitub inUn&aatus
Warsti oli Santiago jälle käes. Sealt kostus Hele

Hääl: „Teie jutus on ju mõndagi õigus, kuid minu
ema Pole enam siin. Ta kirjutas mulle, et sõitis minu
wennaga Jaawale, kus kohtub ühe oma noorp^lwe
sõbra — kohwikaupmehega, kellega ta tahab ,ibielluda.
Minu isa aga on. surnud."

„Surnud — ütlete teie?"
„Jah, ja teie patsient on teeskleja."
„Jumala Pärast, öelge mulle siis ometi, kuidas

on teie isa nimi?"
„Minu isa on surnud." ^ $„Õelge mulle wähemalt siis ta nimi."

„Meeleldi. Kuulake hoolega: Rnagu..."
Samal hetkel katkes ühendus ja teatasid endid Ver-
liini, Pariisi ja Londoni keskjaamad. Küll püüdis
naisarst uuesti saada ühendust, kuid see ei õnnestu-
nud ta?. Santiago keskjaam ei wastanud enam,

.Teie patsient on teeskleja"
Lootusetult jäi noor naine woodiserwale istuma.

Ikka weel kõlas ta kõrwus: „Teie patsient on teeskleja."
Kaua istuD weel arst oma woodi äärel ja waatas kuu-
walgeKse öösse. Kusagilt kaugelt üle maailmamerede
olid sõnad tulnud temani, kuid nad Polnud siiski Lel-
nud kõike. Ja kui ta järgmisel päcwnl läks oma
patsiendi juurde, Pidi ta wõtma'kokku kõik oma enese-
walitsemise. Ta küsitles meest nüüd kallis kiivri suhtes .
See ei wastanud talle midagi.

Siis — äkki hakkas wõõras jälle kõnelema ja
ütles: „Kui meie olime weel wäikesed, seisis teatri-
eelsel Platsil mees Pika Pikksilmaga."

Kotte hüppamine, Inglise koolipoiste lõbus
sport, millega nad ühtlasi karikeerivad

poliitikat

„Teiö usute wist küll astroloogiasse?"
Wõõras noogutas. Tema naine oli talle selle

harrastuse ära keelanud. Mees langetas seda öeldes
silmad.

„Kas tunnete oma horoskoopi?" 'füsis nüüd neiu
edasi, et leida uut kõneainet. Wõõralt tüli ,älle pea-
noogutus, mida naisarst kasutas kohe ära uue küsimuse
esitamiseks, et ehk ta mäletab ka mõnd oma sünni-
päewa.

„Olen sündinud 14. mail 1880. a. öös^l kell Pool
kaks. Päike polnud weel tõusnud üles ja ta wiibis
parajasti Uraanuse tähekogus."

„Tore!" Neiu hüppas üles ja jooksis wälja. Ta
palus direktorilt lühikese puhkuse, istus ontrt wäike-
sesse autosse ja kihutas haigla õuest wälja. Kui
direktor õhtul mugawalt popsutas oma sigarit, kuulis
ta ringhäälingu WÄjuhääldajast:

«Tähelepanu -— tähelepanu! Üks sakslane Loode-
Aafrikast on ilmunud siia. Ta on wiiekümne aastane
ja wäga rikas, kuid on unustanud oma nime. Ta naine
jättis ta maha ja läks oma armukesega Jaawa saarde,
et seal abielluda. Ta tunnistas oma meh? fnrmtfs ta
fadtiS ta küll suure warandusega, kuid ihne isikut
tõendawate dokumentidele maailma. Ta on simdinud

14. mail 1880. a. ja wiibib praegu N. haiglas, kes
teab ta nime meenutada?"

„Kange naine, see doktor," mõtles direktor enda-
misi ja oli nüüd äärmiselt huwitatud, mis sellest koi-
gest wälja tuleb. Ta mõtles, et heak juhul tuleb paar
kirja. Kuid neid tuli terwed korwitäied.

„Kui me oleksime weel kõnelenud kalliskiwidest,
siis oleksid kelmid meid oma kirjadega wist küll upu-
tanud," arwaZ direktor. „Siin on aga midagi roh-
kemat," ja direktor ulatas naisdoktorile telegrammi.
See oli saadetud Jaawa saarelt ja oli järgmine: „Pa->
lun surnud hauda jätta,, sest muidu antakse mind km
mitme mehe naine kohtu alla. Tahan ka saada oma
eluõnne. Sellepärast ei ütle ma tema nime. Ta on
rikas ja wõib endale elus kõik lubada. Mina tcchcm
waid oma õnne."

Korduwalt luges naisarst neid wäheseid sõnu.
Mis wõis küll selle kummalise mehe nimi olla? Wõõ
ras aga palus tinti ja paberit ja hakkas paberile krit
seldama nähtawasti mõttetuid sõnu. Samal hetkel tuli
sisse peenelt riietatud naine, kes soowis näha wõõrast.
Ta ütles oma nime olewat Anna Reich'i. 9knne waa-
tas wõõrast tähelepanelikult, wõpatus siis, et see poke-
wat tema wend.

„Kuid teil oli ju wend Aafrikas?" küsis naisarst.
„Jah, kuid ma ei tea tõesti mitte, kas see..."
Naisdoktorile tuli meelde, et Tshiili kõnes oli ju

wõõra nime esimeseks täheks olnud R. Nüüd oli. ta
weendunud, et wõõras oli tõesti Anna Reichi wend.

. „Ta on teie wend, selles pole kahtlust," rKhutas
naisarst hea usu peale.

Kas Sde salgas wenna?
Tundmatu istus kogu aja akna juures ja ei tei

nud sellest kõnelusest wäljagi. Tema pilk oli liikumatu
. ja kauge.

„Snn Peab olema tegemist eksitusega, wõi waras--
tas see mees minu wenna nime ja nüüd pean mina
tema matma maha oma kulul," hakkas naine hädal-
dama.

„Härra Reich, andke ennast ometi tunda!" hüübis
naisdoktor. Wõõras ei liigutanudki ennast.

Naisdoktor juhatas naise wälja. Kui ta tuli tagasi
oma tuppa, hakkas ta walusalt nutma. Hetk hiljem
hakkasid signaalkellad undama. „Tulge kohe, teie
aafriklane on kadunud."

Noor naisdoktor jooksis trepist alla direktori juurde,
kes andis oma käsklusi — kõikjalt otsida, ja isegi ¥oe*
rad wõtta abiks, kui muidu ei saa.

,,Wõõras miljonär lahkus meikt jumalagajätma-
tult. KuÄ> kaugele ta ei pääse, . sest tal pole ju vaha
Azasas."
•" „Minu palitu ja kaabu on ta kaasa wõtnud,"

tahendas üks assistent. --
Lähem ümbruskond otsiti hoolega läbi. Politseiga

peeti lähedaid ja kaugeid kõnesid -—kõik asjatult.
Kadunu oli jätnud maha mõningad kirjalikud märk

med. Ühele lehele oli kirjutatud: „Ma nägin täna
oma õde, ma ei suutnud seda pilti taluda." Teisele
lehele oli wõõras kirjutanud: ,,Olge preili doktori
washr head. Ja kolmandale, see oli suletud ümbrik —
„Awada alles pärast minu surma."

Haigla direktor kutsus kõik oma abilised kokku ja
pani neile südamele, et nad teeksid kõik, et waene mees
leitaks üles. Kuigi ta on põhjatu rikas, wiibis ta
praegu siiski haletsemiswäärses seisukorras ja haigla
prestiizh nõuab, et ta leitaks üles ja et talle midagi
halba ei juhtuks.

Mõni tund hiljem saabus Tshiilist telegramm,
milles saatkonnasekretär Reich teatas, et wõõras näib
siiski olewat tema isa. Ta palus wõtta hoiule tema
raha ja kalliskiwid.

Rahal on imewõim
Nüüd ruttas naisdoktor uuesti Anna Reichi juurde

ja ütles: „Teie waletasite mulle. See on siiski teie
wend. Ja ta ^ on praegu teie juures. Kahjuks pole
tema kaks miljonit tal praegu kaasas."

Seda kuuldes langes õde Peagu minestusse. Ta
toetus wastu seina ja ütles: „Siis läheb ikka tõeks,
mis kaardid mulle ütlesid, et palju raha tuleb mulle
majja, mille toob üks noor naine. See olete siis teie.
Kaardid ei waleta. Otsige teda ruttu.. Teie peate ta
leidma. Ma teen teid tema eest wastutawaks. Kui.
das saan ma tema pärijaks, kui teda ei leita üles.
Minae iuba, mis te ikka Wp?I seisate!" Nüüd oli õde
tõesti suures ärewuses ja oli malmis olema üksiku

mehe õde. (Järgneb)
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K.-L. ..Ehituskiwi" wRjapcmek nättusel
Tallinna Eesti Malandusniilsuse väljapanekuni

Tulekindel ehituswiis hakkab iga aastaga
ikka rohkem ja rohkem läbi lööma. Tellis-
kiwide ja tulekindlate katusekiwide tootmiseks
on meil asutatud juurde rida suuremaid ja
wähemaid ettewõtteid, kes koos endistega
koondunuua ühise müügikeskuse k.-ü. „Ehi-
t « s k i w i" ümber on suutnud nõudmist
ehituskiwidele rahuldada. Kiwist ehitus jääb
püsima mitmetele Põlwedele ja selle korras-
hoiule ei tvle wälja panna kuigi suuri kulu-
tust. HeakS reklaamiks tulekindlale ehitus
materjalile olid tänawused suured tulekah-
jud, kus hukkus sadade kodanike wara. Tule-
kindla ehituswiisi juures ei oleks saanud
kahju sellisest ulatusest juttugi olla ja Paljud
kodanikud elanuks praegu oma Peawarju all
rahulikult edasi.

K.-ü. „Ehituskiwil" walmis tänawuseks
Tallinna põllumajanduse näituseks oma Pa-
wiljon, mis on omaette wäljapanekuks tule-
kindla ehitusmaterjali alalt. Seal on too-
dud hulgalisi näiteid mitmesuguste müüride
tüüpidest, laekiwidest, lagedest ja wahesein-
test. Seal näeb mõndagi õpetlikku ja pilt-
likku tulekindla ehituswiisi kohta puntuwate
küsimuste alalt. Samuti selguv „Ehitus-
kiwi" pawiljoni külastajaile» et tulekindlast
materjalist hoone püstitamine ei tulegi Puu-
materjalist kuigi palju kallim, nagu seda mõ-
nel pool wahest weel mõteldakse. Erilise
ehitusuudsusena wäärib „Ehituskiwi" wälja-
paneku juures waatamist kipsist wahesein.

Pildil: K.-ü. „Ehituskiwi" väljapanek
Tallinna põllumajanduse näitusel.

Põllumajanduse näitusel Tallinna Ees--
ti Majandusühisus esitav koguka wäljapa-
neku paremaid meie oludele wastawaid põl-
lutöõriiStu ja -masinaid. Erilist rõhku on
pandud uudismaaharimisriistadele, nagu
traktoriatradele, -randaalidele jne., milliseid
leidub senisest suuremal määral.

Samuti on paigutatud näitusele hulk
„Svecia" koristamismasinaid ja wiljapeksu-
masinaid, missugused on wavriku uusimad
mudelid ning ka meie põllumeeskonnalt suu-
rima lugupidamise teeninud.

Esmakordselt esitav Tallinna Eesti Ma-
jandusühisirs Soome Põllumeeste Tehase
„Teho" wiljapeksumasinaid, missugused on

mõeldud eriti wäiketalundeile ning ka meie
majapidamistesse teed leidnud.

Uute wäljapanekute hulka kuulub ka saksa
parimaid wiljapuhastajaid „Teras Neusaat",
missuguseid wõib soowitada nii sorteerjaa-
madele kui ka majapidamistele.

Eriliselt suur on Tallinna Eesti Majalt»
dusühisuse väljapanek moodsamate piima-
talitusmasinate alal.

Eriti wäärib märkimist Taani Piimaühin-
gute Keskliidu wavriku „KoIding" wõiwal-
mistaja, millise mahutus 5000 ltr. ja milli-
ne omab moodsaima konstruktsiooni.

Wäärib märkimist ka suur „Astra" plaat-
pastöör ja mitmeid teisi wähemaid piimata-
litusmasinaid ja -riistu.

£te$tei la Mesi Mk&ifemefaputamistesse A/S. „Estakland"
r .'««>»<■ '.r^r^ "5" J* » » 5 >«>»?<'

A. s. Wolta Tehased on käesolewal
Tallinna põllumajanduse näitusel esinenud
p.eale üldtuntud masKartiklite, nagu: elektri-
triikrauad, keeduplaadid jne. w.eel ükstkela-
mutos wõi talumajapidamistes automaatselt
töötawa hädawajaliku wesiwarustuse sisse-
seadega. Edast näeme a.-s. Wolta Tehaste
Väljapanekust elektrimootoreid igas suuruses,
elektrltranSf rmaatorit kõrgepingeliinilt woo-
lu üleandmiseks asulatele ja elektridünamot
mootoriga; wiimane on wõimelina. warusta-

ma elektriga mitut talu wõi isegi wähemat
asulat.

Weel on näha piimapumpi meiereidele,
DKW bensiinimootor pumbaga ja näilik mu-
del üksikelamu wesiwarustuse sisseseade kasu-
tamise wõimaluStega.

Pildil: A.-s. Wolta Tehaste wälja-
panek.

H,-s. „EStaklandi" kogukast ja waa-
taMswäärseist wäljapanekuist on eriti tähe-
lepandaw „Oliver" kombain, mis niidab ja
peksab nii, et näituseplats mürtsub; wilja
puudumisel töötab masin muidugi tühjalt.
Kuid pakub siiski selgitawat pitti wiimase-
aja põllumajanduse saawutustest tehnika ja
masinate alal. Kombain on esmajärguline
pSllumrhe aja ja raha kokkuhoidja tööjõu
näsl, mida »n tõestanud Paljud katsed. Teiste
httigaS Raadi mõisas suutis üks tööline
„Fordson" traktori ja kombainiga rohkem

Patiapfleval Külastas nfiitust liii 59000 Inimest
Seekordne Tallinna põllumajanduse

näitus näib knjunewat oma külastajate
arwutt rekordiliseks, milleks tublisti kaa-
sa aitas ka ilmataat. Traditsiooniline
wihmasadu näituse pühapäewal jäi sel
aastal ära ja selle tõttu ka külastajate
arw paisus eile ligi poolejalale tuhandele

Tohutusuure rahwatungi tõttu püha"
päewane näituspäew kujunes rohkem
suureks rahwapeoks kui wäljapanekutega
tutwumisoks, milleks üldises tungis ei
jäänud peaaegu üldse mahti. Hallides
walitses ehtne saunakuumus.

Lahedalt saadi jälgida ainult hobuste
wäljatoomist lauluwäljal, mida Publik
jälgis laululawa astmetele istununa
fuure huwiga.

Uus ala mmede-eestistamlsele
Waneni maamees silmitseb terawält

esitatawaid hobuseid ja arlvab siis, et
ei need puhastwerd „arderid" Ma maa-
inimese hobused ei olewat. „Need or
derid ju nii ropprasked, et põld ei k inna
sihukest pealgi."

Eriti Pahane näib mees aga olewat
hobuste nimedele. „Meil maal ikka
igaüks wõtab endale ja taluleg? eesti
nime.

aga tea, miks pagan nad oma
hobuseid tahawad nii saksikuteks

tehfl.
Aina sihukesed hullud nimed, et ei oska
lugedagi. Ma lonkisin tveidi tallide

juures ringi ja aina imestasin: eesti
tõugu hobused, aga nimed nagu wanasri,
mõisnikkudel — „Faare", „Üestor",
„Noi", „Heera", „Gard" ja tont teab,
mis nad kõik on. Meie oma tori hobu-
sed ka kohe ristitud nagu krahwid tei-
sed — „Heldenknabe", ,.Haliwat",
„Harley" ...

„Kaugelt mehi ise olete?" pärime kan-
gelt nimede-eestistajalt.

,,Ah mina? — Saadjärwelt. Tulin
Pika tee näitusele, aga nüüd ei saa siin
näha midagi. Igal pool rahwast sum
mas koos, ei pääse ligigi."
„See seapõli on Ma kuldne küll"

„Noh, küll see sigade elu tehakse nüüd
ikka kuldseks küll, pole muud kui mõnule
ja maga," lausub latri juurde trüginud
talunaine oma kangemale poolele.

W-w*

wilja läbi peksta kui keskmise suurusega rehe-
peksumasin 8 hobuse ja 25 töölisega.

Rohkearwulisos wäljapanekus näeb muud-
ki huwitawat ja uudiseid uudismaa atrus,
äKeis, wiljaniitjais, rehepeksumasinaid trak-
toreis, mootoreis, koorelahutajais jne.

Teiste põllumehe esmajärguliste abiliste
kõrwal wõiks nimetada „Lvermn" wabriku
põlluatra „Fordson-Nestori", uudiZmaa-atra
„Scfyri", siis randaaläket „Bergi" 24 tald-
rikuga, „õverum" randaaläket jne.

„J a h, m i s s a k s t e l w i g a m ä n-
gida. Kus sa talukohas seda

saepurumadratsit talle kül
je alla wõtad? Näitusel hea nii
seada küll, aga ei talus tule sellest mi-
dagi wälja," seletab mees nende linna-
kaaslasele.

Kolmik trügib edasi koertepuuride
juurde, kus eriti lastepere põnewusega
waatleb bernhardiini „Wildit", kelle
rohke noorpere Puhkab õiglast und keset
näituse suminat. Wana koer tuleb aeg
ajalt tagumisest latrist waatama, kuidas
poegade käsi käib, siis heidab aga temagi
uuesti Pikali.

„M i s siin wahtida — koeri
näeb igas küla s," lööb maamees
käega ja trügib enda suuremast tun^x-
lömisest wälia.
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o@aja nõrgim maavõistlus
Balti meistri hävimine oma kodus. — Vanadest hobustest ja põllumajanduslikest näitustest.

Kui omaaegsed lemmikud saavad vilet...

Mõustlku Kilde
Eesti akadeemiliste maailma
meistrite lüüasaamine Viinis. A.
Linnaste areneva kettaheitjana
Miinis peetavatel üliõpilasmängudel eisuutnud kumbki meie akadeemiline

maailmameister, s. t. A. Kreek ja F. Is-
sak, kaitsta oma tiitleid. A. Kreegile oli
seekordseks järjekordseks komistuskiviks
sakslaste ridadest. G. Stöck. Viimane
saavutas 16.33 ja kuigi Kreek samuti
suurepäraselt tõukas 1-6,2 K, ta siiski oli

sunnitud loovutama tiitli. See on esma
kordne, et Kreek kaotas Stõ'ckile, keda ta
järjekindlalt on võitnud. Olgu lisatud, et
enne nimetatud mängude algust Raksa
kergejõustiku häälekandja „Der Leicht-

athlet" ennustas Stõcki kindlat võitu
Kreegi üle, märkides, et Stõcki ei suutvat
tema praeguse vormi puhul võita isegi
euroopameister Kreek. Nii see ka oli.
Kreegi kaotused kuuliringis on tänavu
järjest tihenenud, kuigi ta on eelmisest
aastast võimsamas vormis.

F. Issak jäi odaviskes koguni kolman
daks. Järjekorras võitis ungarlane

L. Varszegi, kes Londoni mängudel
oli alla vandunud mõlemale eestlasele.

Ungarlasel piisas võitmiseks 67.37-st. Tei
seks tuli sakslane Berg, kes tänavu on
võitnud ka Sulet. Ta jäi Varszegist maha

ainult 8 sm. Issaku tulemuseks oli 66.79
ja ainsaks lohutuseks võit Berliini olüm
piavõitja G. Stõcki üle, kes odaviset har
rastab praegu rohkem kõrvalalana.

V'jandis peetud maakondadevahelistelmeeskonnavõistlustel oli halvaks ül
latuseks pealinna startimine ainult üksiku
esindajaga. Seetõttu jäi Tallinn viima
seks. Suurimaks positiivseks üllatuseks
võis pidada O. L i n n as t e kettaheidet —
43.09,5, mis tänavune viies tagajärgEestis. Pikakäeline vasarakordnik omab
häid eeldusi ka kettaheites.

Vast suuremaks üllatuseks võinuks pi
dada J. Talmre aega 15,0 tõkkejooksus.
Kahjuks joosti vanade tõketega ja uute
määrustega, mispärast ka seekord ei saa
asja tagajärje kinnitamisest uue Eesti re
kordina. Kolmas üllatus oli R. Saarva

kõrgushüppe tulemus 1.80. Seega uus
eestlane üle nimetatud piiri

Leedu võitis 1:0

J. Kangur 100 m rinnuli 1.23,3
Häid ujumistagajargi Elvas

Pühapäeva õhtupoolikul korraldati El
va „Raju" poolt Elvas Verevi järve bas
seinis hooaja viimaseid ujumisvõistlust
Seegi kord näitasid rajulased oma tõus
vat "vormi. Nii saavutas kuldujuja J.
Kangur 100 m rinnuli ujumises täna
vuse hooaja parima tulemuse — 1 min.
23,3 sek. Noor naisujuja Lenzius tõendas
järjekordselt enese head vormi, saanut!
olid mitmete võistlejate tulemused tublid.

Tehnilised tulemused:
100 m vabalt — 1. ja 2. Berg ja As-

mus, mõl. 1.09,9; 3. Pinka 1.14,7;
100 m rinnuli — 1. Kangur 1.23,3; 2.

Uin 1.30,6;
100 m sel Ui — 1. Kuus 1.29,9;
200 m vabalt — 1. Asinus 2.49,9; 2.

Berg 2.51,3; 3. Pinka 2,53,6;
200 m rinruli — 1. Sütt 3.03,3;
rOO m s-clHi — 1. Kuus 3.17,4;
"",00 m rinnuli naistele — 1. Lenzius

1.35,4;
200 m rinnuli naistele — 1. Lenzius

3.25,3.

E. Kleis 100 m 11,0
Rakveres peeti eile kergejõustikuvõist-

lusi, kus kalevlane E. Kleis kattis 100
m ajaga 11,0. 800 m jooksis esmakord
selt alla 2 minuti E. Piisang, kelle

ajaks mäiTfiti 1.58,5. A. Jürisson hüp
pas teivast 3.40, milline tulemus halval
hüppajal üpris tubli.

Ei ole just lõbus tuime, kui kahevära-
valise võidu asemel, mille saavutamisse
Leedu üle oldi kindel, saabub peagu nii
sama suur kaotus. Eesti kaotas pühapäe
val staadionil 0:1, kuid vist keegi poleks
vastu vaielnud, kui see kaotus olnuks ühe
värava võrra suurem. Silmas pidades
Leedu suurt ülekaalu teisel poolajal, po
leks seda saanud nimetada ülekohtuseks.

Balti meister kaotas oma kodus, oma
publiku ees. On mõistetav, et taileb taluda
ka kaotusi, kuid kui kaotuste karikas vä
gisi läheb üle äärte, siis muutub ta kibe
daks, Ja kui kaotus saabub ülinõrga
mängu tulemusena, siis kaob viimanegi
lohutus. Igal juhul polnud pühapäevane
jalgpalli -näitus kuigi hiilgav. Põllu
majanduslikult näituselt maavõistlusele
rutanud publik oli kõige rohkem pettunud.
„Seal oli vähemalt toredaid hobuseid

näha, kuid maavõistlusel taheti vanade
hobustega palju tööd teha," nii kuuldus
pärast maavõistlust. Selles lauses on ki
bedat tõtt, Kui publikus ja ajakirjandu
ses üha nõudlikumalt on toonitatud rah-
vusmeeskonna värskendamise vajadust,
siis on sellele vaadatud ironiseerivalt. Pee
tud maavõistlus oli aga selge näide, et va

nanenud tuusadest meeskond ei suuda
enam head jalgpalli pakkuda. Oli väga
kurb näha-kuulda, kuidas publik mõnitas
sääraseid omaaegseid lemmikuid, nagu
Uukkivi, Siimenson j. t. Nende vastu pole
enam usaldust, kuigi nad poeksid endi
nahast parema näitamiseks.

11 mängijat, kuid matte mees
konda

Kaasa arvamata B-maavõistlust Pärnus,
oli maavõistlus Leeduga kõige nõrgemast
klassist. Kumbki pool, seega ka leedula
sed, ei hiilanud millegagi. See oli läbi ja
läbi uimane maavõistlus ilma sütitavate

momentideta ja kaasakisikuvuseta. Ainult
matshi algus oli paremast sordist. Vee
rand tundi nähti paeluvat mängu, vahel
duvaid teravaid rünnakuid ja ohtlikke mo
mente mõlema värava all. See jäigi kõi
geks. Edasi oli rohkeim põhjust haiguta
miseks ja piirikohtunikule E. Eelmale
aplausi tegemiseks, kui viimane osavasti
surmas oudijoone taha maandunud palle.
Tundus, et meil oli 'küll väljakul üksteist
kümmend jalgpallimäng!jat, kuid ühtki
meeskonda. See tähendab, et mängu, mida
mõistame meeskonna kokkukõla statud
toona, teps polnud: Kaitse mängis oma
värava all, edurivi tatsus vastasipoolel ja
poolkaitset polnud kuskil näha.

Ainult Karp rahuldas
Viimasel ajal hiilanud Veideman oli

tunduvalt nõrgem, koguni pettumuseks,
kuigi ta siiski oli edurivi parimaid. Ku
remaad kaeti kõvasti ja ta ei suutnud
end vabaks mängida. Parimaks atestat
siooniks Kuremaa kohta on, et tema kogu
matshil ei sooritanud ühtki pealelööki.
Uukkivi oli väga püüdlik, kuid tal ei
vedanud. Siimenson ja Kass pole
kaugelkti seda, millised nad olid alles läi
nud aastal. Poolkaitses jäi varju isegi
Parbo töö, kuigi ta oli poolkaitse pa
rim. Piisang üritas mängida kuuendat
forwardit, vähemalt pealelöökide suhtes,
kuid need läksid rohkem Peetruse poole
kui värava pihta. Matsalu toetas vähe
rünnakuid jg, ka kaitsemängus jättis suure
osa tööst lühikese Tepi teha. Tepp aga
ei suutnud pidada Leedu äärt peagu üldse.
N e e r i s tundus veidi paremana. Karp
ainsana rahuldas täiel määral. Vangistas
rea teravaid pealelööke ja aitas kaasa ka
kaitseipaari mängule.

Leedu meeskonnal sobis koostöö veidi
paremini, kuigi temalgi see oli auklik.
Koha võtmine oli siiski täpsem. Liialt
joosti aga ofsaiti, mida kohtunikuna Lund-
ström märkis suure täpsusega. Kohtunik
rahuldas täiel määral. Ta kaldus küll pee-
nutsemisse ja vilistas palju, kuid ei sega
nud. mängu.

Maavõistlus, millel puudus
mängukäik

Mängukäik on kirjeldatud nende mõnede
sõnadega, etmäng oli igav. Koguni
niivõrd igav ja veretu, et kui nende ridade
kirjutajal poleks olnud vabapääset, ta
oleks ühinenud selle osa publikuga, kes
veel enne ainsa värava saabumist nõudis
pääsmete eest raha tagasi. Ka Eesti-Läti
maavõistlus Riias oli nõrgast klassist, kuid
tal oli rida paeluvaid momente ja põhjus
tas vähemalt kirumist. Eile polnud isegi
kirumise põhjust, sest Eesti nõrk mäng
polnud suureks uudiseks.

Esimese viie minuti lõpuks Veideman
saatis vägeva põraku lati alla, mida
väravavaht vaevu tõrjus kornerisse. Kohe

oli sumin Eetsi värava all: rida mehi ko
baras maas, kuid pealelöögile ei pääsenud
•keegi. Esimene poolaeg möödus siiski kui
dagi tasavägiselt ja väravateta viiik oli
kohal. Teisel poolajal kaldus ülekaal lee
dulastele ja esimese veerandtunni möödu
nult tuli värav, mille vastu Karp oli või
metu. Ka mängu lõpp kuulus Leedule.

Nurgalööke oli kummagi kasuks 4, pool
ajal kummalgi 3. Pealelööke väravale tegi

Leedu 19, Eesti 16, kusjuures Leedu lõi
teisel poolajal väravale 12 korda Eesti
6 korra vastu.

Paar kuiva kildu
Rohkem maavõistlusest oli publik rahul

eelmänguga, millel kohtusid Tartu ja Tal
linna noorte meeskonnad. Ka siin oli vä
ravaid napilt — 1:1, kuid selle eest ladu
sat kombineerimist. Väravaküttideks olid
mõlema meeskonna blond päised tsent rfor-
wardid. Seejuures Tartu ts lõi küll veel
värava, kuid tribüünile jäi selguseta, mis
pärast kohtunik vilistas selle ofsaidiks.

*
Viimasel ajal on meie publik maavõist

luste puhul ikka kaasa laulnud rahvus
hümni. Eile seda aga ei tehtud. Nii pol
nud eile õieti midagi sütitavat.

*
Püüdsime pärast maavõistlust hankida

jalgpallijuhtide arvamusi, kuid nende
meeleolu oli säärane, et arvamiste välja-
pinnimine tundus piinamisena. Sellepärast
oli mõistlikum loobuda.

*
Nii vägevat aplausi Eetsi publikult pole

saanud vist ükski välismeeskond, kui lee
dulaste oma ainsa värava saavutamisel.
Selles tundus trotsi oma meeskonna vastu.

Maratonijooks sokkides
Juttu värske maratonimeistri, 17-aastase B- ümdiga. — Esimene

võistlus 12-aastaselt. — Suur eeskuju Paavo Nurmi
Eesti meistrivõistlused maratonijooksus 41.195 meetri pikkusel distantsil peeti

eile Rakveres. Starti ilmus seekord 7 võistlejat, milline arv eelmistel aastatel on
olnud tunduvalt väiksem. Meistritiitlit püüdma olid ilmunud O. Talvik-Trei-
mann (Rakvere ÜENÜ), B. Lont (Harju malev), J. Soovik (Kalev), A. Rä
gastik (ÜENÜTO), Oli (Kalev), J arv ala (Rakvere ÜENÜ) ja P. Türk
(Põllutõöministeeriumi Ametnike Klubi). Esimesena saabus finihi 17-aastane poiss
Bernhard Lont, kellele pärast õige pikka vaheaega järgnes O. Talvik-Trei-
mpn. Esimese ajaks märgiti 3:06.40,4, teise ajaks 3:19.07,4. Kolmandana saa
bus flnishi A. Rägastik. J. Koovik, kes enamuse maast oli püsinud Londi
kannul, katkestas 11 km enne lõppu, kuna kingad olid hõõrunud tema jalad rakku.
Kohapeal levis aga kuuldus, mida ka võistlejad ise kinnitasid — O. Talvik-Treimann
olevat ennast vahepeal autoga lasknud edasi viia. Seetõttu tuleb mehe jooks arva
tavasti tühistamisele.

Värske maratonimeistri tabame pärast
väsitava võistluse lõppu riietusruumist.
Ta on väikest kasvu, õige noorukese näoga
poiss.

„Noh, kas olete väga väsinud?" küsin.
„Ei ole. Rindades on kõik korras, hin

gamisel pole midagi viga, ainult jalad on
nagu veidi läbi.

Ega mu tervisel pole viga midagi, olen
terve nagu purikas.

Arst vaatas mind enne ja pärast jooksu
läbi — ei leidnud midagi viga olevat."

„Kuidas tulite mõttele nii pikka maad
jooksma hakata?"

„Kaudseks põhjuseks selles on asjaolu,
et enne võistlusi mitmel pool öeldi: mis
see poja ka jookseb! Hea, kui suudab
kuidagiviisi pool maad läbi joosta.— Taht
sin neile näidata, et jäksan selle maa
otsast lõpuni läbi joosta."

Edasi selgub, et noor
maratonimeister võistles esmakordselt

pikamaajooksus juba 12-aastaselt.
Tulles Narva murdmaameistriks 3-kilo-
meetris ajaga 10.20. Käesoleva jooksu
vastu ta eriti kõvasti otte ei valmistanud,
kuid täiesti kergelt ka meistritiitel ei
tulnud. Lühemadistantsilisi jookse — kuni
2 km, jooksis ta enne võistlusi peagu iga
päev.

Mis aga ei lase noorel Londil küllalt
hästi areneda, on räbalad treeningolud.
Ainsaks näpunäidete andjaks seni on olnud
Harjumaa spordiinstruktor Artur Kukk,
kes Paavo Nurmi hea sõbrana on palju ju
tustanud noorele B. Londile Soome suurest
jooksuimest, tema treeningust. Ühtlasi on
ta Kuke käest saanud Nurmi treening- ja
võimlemiskavasid.

Eriti kerged pole just poisi tööolud,
kes juba kolmandat aastat tõotab

pagari juures.
Pikik tööpäev ja väsitav töö ei ärata just
suurt isu veel pärast rasket rühkimist
treeninguleminekuks, kuid Lont on seda
seni ometigi teinud.

Siinkohal olgu tähendatud, et siis kui
teised võisid öösel rahulikult välja puhata
end sellest väsitavast jooksust, pidi värske
meister juba tööl olema. — Kell 3 öösel
algas töö.

„Kas on isu edaspidi veel seda maad
proovida?"

„Ei tea, niipea vist enam seda maad ei
proovi, aga 15 km pikkust Paide maratoni,
mis igal sügisel peetakse, tahaksin küli
proovida."

Kõige lõpuks selgub aga üllatav asja
olu —

B. Lont on viimased 17 km jooksnud
sukkis.

Kuna kingad liialt pigistasid, tõmbas ta
need jalast ära ja jooksis ülejäänud maa
kuni lõouni sokkides!

„Ei ole ju häid jalanõusid. Olen tutta
vatele mitu korda rääkinud, et nad tooksid
Soomest mõned head jooksukingad kaasa,
aga ikka unustavad nad seda tegemata",
seletab Lont.

„Küll nad nüüd juba toovad, pärant tä
nast jooksu", lohutan.

Sellega lõpeb jutt värske maratoni-
meistriga.

*
B. Lont on sündinud 13. septembril

1921. a. Ta omab algkooli hariduse.

Tellige „U u d i s I e h t"!
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JfflniurK" lõpetas tegemise
Aastalaat on sffllifaimd endiselt oma hüidefõmbdOu

danud fo tantsuwõimaluse wäikese tasu eest
ning bajaam»«mvsik« saatel.

.^iui äripäewal oli „jkärmargU" märgata
loidust ja külastajate tagasihoidlikkust, siis
pühapäewal oli laadal elu ja liikumist roh-
kesti: maarahwale on „jäärmark" jäänud
endiselt otfitawaks ja külastatawamaks
lõbustuskohaks.

Ka fuwttfljntele, eriti wälismaalastele oli
„Mrmark" teatawaZs tõmbenumbriks ja
waatamiswiiiirsuseks. Igal õhtul wõis sil-
mata aastalaadal rahwuswalielist Pärnu
fuwituspublikut jälgimas ja kaasategemas
aastalaada lihtsaid ja rahwalikke lõbustusi.

Aastalaat lõpetas oma tegewuse eile.

Nupuka päevapiltniku omapärane „loomaaed'

Möödunud aastal „mõisteti surma" Pärnu
aastalaat wöi n. n. „jäärmark", kuna leiti,
et see ei sobi enam uue aja raamesse ega
moodsa kuurordi miljöösse oma tingel-tange-
litega. Pärnu linnawokikogu «tsusel kvhaselt
peeti möödundm aastal „jäärmarki" Viimast
korda.

Aastalaada kaotamine aga puudutas kõige
rohkem laadakaupmehi, kelle palwetele wastu
tulles lubati weel tänawugi pidada aasta-
laata. Kuid tänawu jäi tühjaks endine
aastalaada pidamise Paik. Uus laadapida-
mise wäljak leiti kokkuleppel Pärnu Põllu

meeste Seltsiga ning aastalaat peeti nühd
seltsi awaral näitusewäljakul.

Sellele ülejõe aseiscwale rohusele wälja-
kuly olid laadakaupmehed löönud üles oma
telgid, siin tiirtesid karussellid ajast ja arust
läinud wäntoreli muusika saatel. Kõige selle
laadalärmi ja Mcldnse sekka kostis „Tiwoli"
aiast moodsaid lööklaule timljuhKiilvajiast
õhku paisatuna, tiirles ilutulestikus hiigpl-
ratas paari?estega, tehes mõnusat kiigesöitu.
Samas lähedal oli rändtsirkus löönud üles
oma telgi, mille ees tsirkusenumbritega ja
ruuporitega mehed püüdsid meelitada Me
publikut.

Keegi ettewõtlik ärimees oli taadal korral- Aastalaada hiiglaratas

Jlaadi&apaxaadi mitls
noot

,Uudislehe" võit oli esimene elus
Praegu on mul kolmeliikmeline perekond:
naine ja 3-aastane poeg Vello.

„Uudislehte" hakkasin pidevalt lugema
aasta tagasi. ..Töõkuninganna" võistluse
hMletusest osavõtu mõttele tulin algul
k»he, kui ..Uudislehes" hakkasid ilmuma
kaunitaride pildid. Koos abikaasaga lõika
sime pildid järjekindlalt lehest välja ja
hääletuse eel tegime perekondlikult üks
meelse valiku. Seejuures mõnegi kandi
daadi juures kaalutlesime ja ennustasime
temast kõike kui inimesest. Preemiat ei
teadnvd loota, kuna seni pole õnnejumal
ühelgi loosimisel olnud armuline. Ses mõt
tes oli fipris heameel, kni võitsin nüüd
..Trumbi", On ju iga võit omaette ..trum
biks"!
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Mustatöölisel! teenivad
120 krooni MM

..Minapiihad" pidurdawad töö
edukust

OlÄmPiatee ehitustöödel on ametis ligi Z.0O0
töölist, nendest suur osa Petserimaal asi, kuid
ka kohalikud elanikud ei Põlga tööd, kuna tee-
nistus Paiguti, eritt tükitööde Puhul, on wörd-
lemisi hea. Keskmiseks nädalateenistuseks
Peetakse 40—50 krooni, kuid leidnb ka üksikuid,
kes teeniwad enam. Nii teenis üks töölisi
Märjamaal nädalas 120 krooni. See tu-
leb 20 krooni Päewas, mis wist on Eestis
küll kõrgemaid Palku mustatöölisele. Arusaa-
daw, et seejuures ei peeta kinni 8-tunnilisest
tööpäewast.

Praeguste ilusate ilmade juures edenewad
tööd wõrdlemisi jõudsasti.

Nagu töödejuhatajad kurdawad, on üheks
suuremaks tööde pidurdajaks palgapäewad.
Igale palgapäewale järgneb vaariwäewaline
„niisutamine", mil tööst suurt ei hoolita ja
kohati peagu täielik tööseisak tuleb. See-
juures wõib märgata, et suured töötuusad, kes
teeniwad üle 50 kr. nädalas, «Munapühadest"
lugu ei Pea, waid ka sel ajal edasi töötawad.

Mees Menes oma
perekonna fixircsf

Põgenikke ähwardab töölaager
Umbes 10 päetva tagasi narwalane Gus-

taw Piil, 31 a. toana, kelle elukoht oli Nar-
was, Pagari tän. 10, sõitis koos naise ja
2 ^--aastase tütrega Wiljandi, .kust pere-
kond sõitis hiljem Nuia alewisse. Nuia ale-
ftris põgenes Gustaw Piil, jättes naise ja
Topse täiesti saatuse hooleks. Wiimased on
rahata ja peawarjuta. Nuiast läks põgeniku
naine Wiljandi tagasi, kus ta müüs uuemad
saapad jalast, millega ostis lapsele -toitu.
Naine on sündmusest teatanud politseide ja
nüüd ootab ta meest Wiljandi bussi peatus-
kohas weel 3 päetva ja kui wiimane ei
ilmu, siis laseb ta oma mehe ametiwõimudel
saata tööXaai\r\^r.

50 Narwa kodukaitsjat sõitis
õppereisile

ü0-liikm«line naiskodukaitse Narwa jaos-
konna ekskursioon eesotsas jaoskonna esi-
naise Ch. Elliga asus reede õhtul 3-päewa-
lisele õppereisile. Selle aja jooksul Narwa
naiskodukaitse ekskursioon külastab Tartu,
Wõru, Petseri ja Irboska naiskodukaitse ük-
susi, et tutwuda wnmaste tegewusega ja
süwendada sõprussidemeid.

Tööstuskeskkool laiendamisele
Saare maawalitsuse otsusel atvataksc

Kuressaare Tööstuskeskkooli juurde 1-aastase
õppeajaga kangakudumise eriklass, arwateS Pildil: „^re" dir. A. Pitka annab raadioaparaadi ..Uudislehe" esindajale1. oLwobrist. Ovaalis raadioaparaadi võitja põllumees Leo Suurväli.

Eesti kauneima tõotava, naise kandidaa
tide leidmiseks korraldatud „Uudisiehe"
lugejate-vahelisel hääletusel langes raa
diotehas ,,Are" poolt väljapandud preemia
raadioaparaat ..Trump" Tudulinna noorele
põllumehele Leo Suurväljale. Kuna
praegusel kibedal viljakoristamise hooajal
preemiaomanikul isiklikult polnud võima
lust' oma preemiale järele sõita, siis saa
deti firma poolt neil päevil võitja soovi
kohaselt õnnelikule võitjale aparaat koju
kätte.

Nagu võitja toimetusele saadetud kirjas
tähendab, on see ta esimene võit elus,
kuna seni kunagi polevat „näkanud".
Muuseas kirjutab õnnelik võitja:

..Sündisin Virumaal» Tudulinna vallas
..Pärnasaare" ostutalu omaniku viienda
lapsena 15. jaanuaril 1913. a. Hariduse
omandasin Tudulinna 6-kl. algkoolis. See-
järgi jäin istallu. Et mu isa suri vara
kult, teised vennad ja õde varakult kodust
lahkusid, elasin pooleldi peremehena 18.
eluaastast alates seal. Kaheikumne-aasta-
šona Mfoffi iseseisvaks peremeheks.

H

üle,

Vaigust
paide wargapoiste retk Walga-

maale
WaraStatud asjade müügil tegid „puhast"

2 kuldsõrmust
Hiljuti tabas Paide kriminaalpolitsei Jär->

wamaal 2 Paidest päritoLetoat wargapoissi
—' A. Koppelmanni ja A. Mäe, kes käes-
oleiva ja möödunud kuu jooksul panid toime
Malgas ja Walgamaal rea wargusi.

Nii on wargapoisid tunginud läbi adia
sisse paljudesse taludesse Walgamaal, kus-
juures on warastatud mitmesuguseid esemeid
ja toiduaineid nagu peegleid, lukke, suure-
mal hulgal kanamune, wõid ja teisi tarbe-
asju, mis näppu pmrtusid. Walgas olid war-
gad wiinud ühest linnaäärsest majast akna
kaudu kella ja nugasid. Kõige „tulutoowa-
malt" toimetati aga warastatud asjade
realiseerimine Walgas: wargapoisid, samal
ajal, mil nad müütasid ivarastawd asjad
pruugitud asjade kaupluses, warastasid juu-
disoost kaupmees Lewini tagant letiwitriinist
2 kuldsõrmust. Huivitawal koinbel pole aga
Walgamaal ega Walgas keegi kahjukcznrm-
tanuist teatanud wargilsest politseile.

Walga koolides õppemaks kõrge
Käesoletval ketvadel tekitas Walga laste-

wcrnemate seas suurt pinewust ja Äi ka
pikki waidlusi linnavolikogus õppemaksu
tõstmise pärast. Walga linnawolikogu, pärast
pikki waidlusi ja kaalumist määras oma koos-
olekul 11. mail õppemaksu määraks güm-
naasiumis ja keskkoolis 70 krooni, s. o. 16 kr.
wõrra kõrgemaks endisest. Sellest hoolimata
määras wabariigi walitsus 1. juunil hari-
dusmimstri ettepanekul Walga koolide õppe-
maksuks 75 kr. aastas, s. o. 20 kr. wõrra
kõrgemaks.

Kuna see õppemaksu määr oi: kõrgeni ena-
mikus teiste linnade koolide õppemaksust,
siis ei olnud usuitaw, et ministeerium taht-
likult oleks tahtnud ignoreeriva omawalitsitse
otsustawa organi seisukohta ja jäi mulje,
et otsust tehes ministeerium polnud teadlik
linnatvalitsuse seisukohast. Nüiid on selguvnd,
et 11. mail tehtud linnawolikogu protokolli
saatis linnawalitsus haridusministeeriumile
edasi alles peale seda, kui küsimus waba-
riigi walitsuses juba oli otsustatud, s. o.
rohkem kui kuu peale wolikogu koosolekut.
Säärane linnawalitsuse talituswiis o-n teki-
tanud Walga las-tewcrnemate ringkondades
rohket pahameelt.

Walga Itttit üheks walimis-
ringkonnaks

Äsjapeetud Walga linnawalitsuse koos-
olekill määrati wastaioalt linnaomaivalit-
süste waliittisscadusclc Walga linna wali-
misringkonnad. Otsustati, et Walga jääb
iihcks waliniisringkonnaks, kuna jaoskondade
arw niäärati neljale.

OtepSS MM
Pühajiirwel jääb waikseks

Suwituselu Pühajärwe kallastel on wõt-
mid juba waikusenoodid peale. Pühapäeval
oli weel üsna elaw tegeiviis supelrannas ja
selle ümbruses, kuid äripäelvil on elu pea
täiesti soikunud. Praegu on enamik alalisi
suwitajaid lahkunud ja kohal püsiwad waid
ivähcsed. Nädala lõpupoole liinibuss Otepää
ja Palupera wahel ühendust pidades ei
läbista enam Pühajärwet.

PmgiwalWurid Vallandati
Kuna riigikontrolli ametnik awastas

Pühajärwe riigipargi walwurite Sammali
ja Luiga tegewuses korratust, wallandati
Turismiinstiwudi direktori otsusega mehed
kohe. Nende asemele on teenistusse wõetud
Mihkel Klaus ja J oh. Põlroo.

Seniste walwurite tegewuse selgitamist
jätkatakse.

teateid titxast
Puhtusekontrolli tulemuseks

karistusi
Ellvas teostati pühapäewal politseiwõi-

mude poolt üldist puhtuse kontrolli. Ujula
ümbruses ja supelrannas oli üsna tublisti
näha jälgi koristamatusest, samuti jättis
soowida tänawate puhtus mitme maja kohal.
Oodata on mitmeid administratiiwkaristusi.

Viperusi sõiduga
Pühapäeival sooritati Elivast ekskursioon

Karksi mägedesse millest osaiovtjaid kogunes
40 ümbec. Fttina rmimi weoautol niipalju
polnud, pidi osa ekskursante maha jääma.
Aft kniuncs selliseks, et maha jäid just sõwu
korraldajad — Haridusseltsi esimees, Nais-
seltsi esinaine ja ÜE3!Ü esimees, et liik/.'tele
anda wõimalust kaasasõitmiseks. Õhtuks jõn;i
kõige paremate muljetega ekskursioonile
tagasi.
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Treening

Rein RannaRoo

kuulujutt
Kuulujutt käib suust-suhu —
talgud juba alganud ...
Suhkur kadunud on kuhu?
Kaupmees varud valganud,
või on rahvas suhkrunäljas
suures ostuhimus väljas
tõesti ostnud tühjaks poed?
Ärev aeg ja kõmu j anu
need nüüd teevad oma tõõ,
lehes kirja pandud sõnu
moonutakse üleöö.
Kui on lehes sellest juttu,
et võib minna varsti sõjaks,
siis teab rahvas juba ruttu,
kuidas, kuna ja mis ajaks
loodud lahinguid on mitu,
palju surnuid, haavatuid
ja veel sündmusi ka muid.
Pidurdada kuulujuttu
ei saa enam ükski vägi,
sest et sel teel õige ruttu
hiirest sünnib kõrge mägi.
Midagi ei aita siin —
kõik käib vana tuntud rada:
suust-suhu kui laviin
kasvab kõmulaste vada,
ja kui kaugemale jõuab
ikka enam ohkeid nõuab.
Sellepärast mõtet vähe
püüda seda pidurdada.
Aeg kord paneb aru pähe
ja siis võidaks näha seda,
et needsamad kõmulased
ise enda jutu ohvriks
langevad kui kihulased.
Juba saidki selle trahviks
seista väikselt suhkrusabas
— kuulujutt neid endid tabas

Juhtumis!

KNR
Tallinnas teati möödunud reedel kõnelda,

asjadest, mis hiljem kuskilt kinnitust ei
leidnud.

Otsekohe selle järele hakati Pirital ja
Tallinna kohvikutes tooma suhkrut lauale
tükkide kaupa.

Kuuldusi asuti kontrollima ja selgus, et
andmed on pärit KNR telegraafibüroolt,
nagu naljahambad avastasid. Kõik usku
sid salapärase agentuuri teateid.

Keegi Naine Rääkis — on tõesti
kõiketeadev büroo ...

Lrsmmz ja rongil
mm ..UUDISLEHT

Pole veehindagi.
Virumaal, Mäetagusel, ' olevat ühe

hoone põlemaminekul kustutatud Veepuu
dusel tuld piimaga.

„Mis seal imestada— maal pole piimal
enam veehindagi — võib siis kustutada..

Põlatud elukutse
„Tartu ülikoolis olevat vabu kohti veel

ainult usuteaduskonnas .
„Uus inimpõlv ei mõtle omakasupüüdli

kult ega materjaalselt — parem juba
noore advokaadina tulevikus nälgida, kui
usuteaduskonnas õppida ligimesele augu
kaevamist, pinna otsimist teiste riimist ja

variseerlikult vastu rindu loomist..
Eesti nimi

„Leedu ajakirjandus olevat „omal käel"
, eestistanud meie uue Kaunase saadiku
' Lattiku nime..."

„Kuidas nii ?"
„Leedu ajalehtedes kirjutatakse igalpool

muudkui Latikas. Puhas eesti nimi. Pea
legi õi?e..."

TO^OH!
OLEKS SAANUD PRAOST

„Ajalehtedest oli lugeda, et «Vedel
vorsti" talu peremehel tulevat maksta ali
mente ka pärast surma ..."

,.Sellest taluperemehest, kui ta oleks
veel elanud, oleks saanud moodne praost:
tema teod käivad tema järele..»*

AKTSIOONID JA AKTSIAD
„Juut Mendelsohni pangakrahhiga ole

vat veetud sisse ka Hollandi kuninganna,
kellel olevat palju aktsiaid ofatud selles
pangas..."

„ Juudid arvestasid seekord valesti:
Uuemal ajal kaotatakse troone ainult
aktsioonide, mitte aga aktsiate tõttu ..
EGA TOHI LINNAST MAHA JÄÄDA ...

„Anija vallas ei lubatud jatkata ühe pe
rekonna elamu ehitamist sellepärast, et
ehitaja polnud ehitise juurde palganud
järelvalve inseneri..."

«Ega siis maalgi tohita linnast maha
jääda, — äkki ehitatakse fassaadiga, lahe
date eluruumidega ja ajakohane maja ..

REHEPEKS JA ..MUIDU" PEKS
..Viimasel ajal on olnud rohkesti õnne

tusi rehepeksmiste juures ..."
Rehepeks on ikka midagi muud kui ta

valine peksmine. Selle ,.lõbu" juures võib
haledasti „vahele jääda".

VEEPUUDUSE PÕHJUS
..Pärnumaal on nii suur veepuudus, et

ostetakse vett..
„Kurb küll, kuid viimasel ajal on vaga

palju tarvitatud vett kahtlaste kuulduste
veskitele..."

„Kuidas need mehed küll seda palavust ja leili kannatavad?"
„Mis seal imestada! Neil selles suhtes kõva treening selja taga — need ja

alalised teatriskäijad!"

Soodus olukord

P y■&y ^ssm u' -
— Vabest on tervisele päris kasulik, kui inimesel ei ole raha. ..Suhkruhaigus", näi

teks, ei saa mind kiusama tulla.
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Välja lõigata!

..Uudislehe"
tellijaile

Kuna ..Uudisleht" ilmub
nüüd senise 4 korra asemel

S./
siis muutub seega ka tellis

mishind.

jutHslefte" tellimishinnad
on nii dsest peale s

1 kuu peale Kr. 1.45
2 „ „ „ 2.75
3 , . » 4-
4 . » » 5.25
5 . . , 6.50
6 , » 7.75
7 . * , 9.
8 . . » 10.25
9 . » 11.50

10 . , » , 12.75
11 . . 14.-
12 . 15.

,,UUDISLEHT" on kõige
odavam eesti päevaleht*

Kokutaja Ja küürakas
Saavad tänaval kokku kaiks sõpra —

kokutaja ja küürakas. Küürakas küsib
koikuta j alt:

„Kuhu sa lähed?"
„Mi-mi-mina ? Mi-mi-mina lä-lähen

ko^ko-kofkutajate ko-ko-kooli!"
.Milleks sa veel kooli lähed, sa oskad

juba kullalt hästi kokutada!" pilkab küü
rakas s5pra.

„A-äga ku-ku-kuhu si-sina lä-lä-lähed ?"
pärib nüüd omakorda kokutaja.

„Mina? Mina lähen fotograafi juurde
ja lasen enna.st pildistada. Annan sinu-
legi pildi mälestuseks," vastab küürakas.

„7'~v.-ku-kui sa la-la-Iased e-ennast
pi-ri-pildistada, siis va-va-vaata, et kü-kü-
küür pi-pi-pildile ei jaa, mu-mu-muidu ei
m^-ma-maliu pi-pi-pilt a-albumisse," an
nab kokutaja vastu.

Siilo Kahver

Mis puudub nlM
Elu areng ei veel tunne lõppu,

ega teadus olemast ei lakka,
kuigi juba maa ja mere võppu
liiga aegsalt mõni kuulma hakkab.

Näitusel nüüd näha oleks soodne,
mis me teadmisele poleks iial paha,
daami, kes on rafineerit, moodne,
kuid ei hõberebast kanda taha.

Keset ränka inimmurdu, tralli
vaatama küll kogu rahvas sõidaks,
kui nad näeksid sarnast vaid jalgpalli,
millega me mehed kõiki võidaks.

Igalpool eks nüüd nii kiiret, ruttu,
millal tarbevalmis kahurid ja täägid,
tahaks näha inimest, kes sõjajuttu
ühegagi iilagi ei räägi.

Oskust igat elus tihti pärib
see, kel inimeste kiusuks meeli-
huvitav ka näha oleks äri,
kus ei nõutaks kohalikke keeli.

Vaadatagi kõigil oleks mahti,
usun, maja, kus ei sigi uni,
öölokaali, mis kord oleks lahti
kasutada hilishommikuni.

Linlasele vaatamiseks vaja;
teada kõigile ka hea ja paras,
moodsat korterit me moodsas majas, —
kuidas paigutada sinna tagavarad.

Muudki tähtsat kuluks neile lisaks
nägemiseks lihtsal kodanikul.
Aga kahju! Kergesti laeb kisaks,
kui neid tõesti mõni nõudma kipub.

Hätiapäeaa
Jkau&aaxtikket

„ Inglise Etoni kolledzhi koolipoisid lobi
sesid nende poolt väljaantavas kooli aja
kirjas välja sõjasaladusi..."

„Sõjasaladused on tänapäeval kõige
meelitavamad kaubaartiklid — inglased ja
prantslased võtsid neid Moskvasse läbirää
kimistele sõites kaasa terve laevatäie. Ve
nelased, sunnikud, aga ei himustanud nii
sugust kaupa..."

Erapooletu
Kaiks sõpra arutavad, mis tähendab õieti

sõna erapooletu. Vaidlevad ja arutavad,
aga selgusele ei jõua. Näevad siis tutta
vat juuti ja kutsuvad selle oma juurde.

„Kuule, Abramke, sina oled nutikas
mees, ütle, mis tähendab õieti sõna era
pooletu?"

..Erapooletu? See olep vega lihtne sel
gitada. Vaadake, mina toon teile üks nei-
tus. Ütleme, meie keik kolmekeis magame
see iks vöödes. Sina, Johannes, magad iks
pool voodes ja sina, Jakob, magad see
teine pool voodeš, aga mina magan see
keikse keskel. Meil on peal iks ainukene
teket. Pidage meeles, see iks ainukene te
ket.

Aga öösel meil hakab see külm. Sina,
Johannes, tirid teket see iks pool eere, aga
sma, Jakob, tirid teket jälle see teine pool
eere. Nii teie tirite see teket, aga minul
olpp see teiesti ikskeik, kumbale poole
teie see teket tirite, tehendab, — Trfliw
olen see erapooletu."



Plclc rahvast d saa
jajaSa Mhfldeks

„Oleme kõik ühised eesti töömehed." — Valitsusel ei oie vaenu
tööliste korralduste vastu

Peaminister «. Eenpolo ta sotsiaalminister
0. Kase Kõned tööliste esindajaile

Meriigilisel tööliste kutseühingute ja kutse-
ühingute liitude esindajate koosolekul Tal-
linnas esinesid kõnedega peaminister K.
Ernpalu ja sytsiaalminister O. Kask.

Peaminister märkis kõigepealt, et praegu
seisab ees kutseühingute ümberregistreeri
mine mastawate seaduste alusel. See Ptzab
teostuma 1. oktoobriks. Arwatawasti kõik
senised ühingud ei jatka oma tegewust. N!õ-
nedel tuleb omasarnastega liituda, teistes
wõjb tulla eraldamist ja jagunemist wasta-
walt kutsealadele.

Seadus näeb ette, et ühes piirkonnas te-
gutseb waid ükS ühing.

Edast puudutav peamMiSter küsimust,
mispärast on tekkinud tarwi-
duS tööwStjate kutseühingute

ümberkorraldamiseks. Selle ühekS
põhjuseks on asjaolu, et

ühingud kaldusid oma loomulikelt
alustelt kõrwale

ja sattusid tihti wõitluse teele. Kongressidel
toimusid sagedased ülewõtmised, mis sünnib
tihti, mitte heaolu, waid poliitilistel kaa-
lutlustel. Häälte soetamiseks asutati pisi-
ühinguid jne. Alaline wõitlus wäsitas im-

mest ning majaS, k«S tülid, ei saa palju
juttu olla tõsisest tööst.

Peaminister ütleb, et aaState eest tekkisid
meil koguni woolud, mis ei olnud solidaarsed
riigi seadusandliku wõimu ja Ühiskondliku
korraga. Need woolud tõid kaasa isegi wälis-
poliitilist sekeldusi.

Walitsuswõim pidi stin paratamatult wa-
hele astuma ning tuli tõsiselt kaaluda, kui-
das kutseühingulist liikumist seada terwemale
alusele.

Peaminister ütleb, et omaaegsete tülide ja
waenu tõttu kujunesid suhted halwaks ka
tööliskonna ja meie rahwa teiSte osade
wahel.

Kuid —
tõelikult kogu meie rahwaS oma

ulatuses on töötaja.
Meie rahwast ei saa jagada sellisteks kihti-
deks, kus wõiksime öelda, et ühed elawad
ainult protsentidest, kuna teised peawad ela-
ma Palehigi sees. Oleme kSik köwad

töötegijad igaüks omal alal.
Oma rahwakehas oleme kõik

nhew äärsed.
Kõneleja h«atub weel ühe eitawa nähte

luures omaaegses ametiühinguliseS liikumi-
ses — fee oli lahkhelid ja poliitiline wõitluS
ühingutes enestes, ümberkorraldamise üheks
motiiwiks oli ka see, et neist wõitlewatest
wooludest lahti saada.

Peaminister ütleb, et kuigi ta ümberkor-
raldamiso tulemuste kohta ei taha olla proh-
wet, kuid uskuda wõib, et kutseühinguline
Ümberkorraldamine, mis toimub tööliskonna
waSal tahtel, saab loomuliku Ka terwe laadi.
Walitsus on seadnud kutseühingud waid riik-
likku raamistikku, milles ühingud wöiwad olla
ise peremehed. Need raamid ei ole kitsad
ja kõiki võimalust kasutades wõib ameti-
ühinglik omawalitsuse waim edeneda kõige
soodsamalt.

Lõpuks palub peaminister teatamaks wöt-
ta, et Eesti

walitsusel ei ole mingit waenu
tööliste korralduste wastu

Walitsuswõim näeb heameelega, et tööliS-
könd oma arenguteel samuti edasi sammuks,
nagu teised rahwalitkmed. Oleme kõik ühised
eeSti töömehed, veame oma tv.hw» au kaits
ma ja oma rahwast tema ühistes Püüetes
kalliks pidama.

Peaminister soowib uutel alustel korral-
datawatele ühingutele tulewikuS kõige pare-
mat edu.

Sotsiaalminister O. Kask puudutab oma
ettekandes lähemalt kutseühinute seaduse
teostamist. Seaduse juures on wälja min-
dud Põhimõttest, et sotsiaalminister ei ole
mitte tööjuht, waid ainult wahemees tööand-
jäte ja tööwõtjat wahel, sotsiaalala korral-
daja ja

esijoones nõrgema poole kaitsja.
Tööliskond organiseerub ise oma wahal tah-
tel. On wäär arwata, et uued normaalpõhi--
kirjad tööliskonna ellu tooksid juhtprintsiibi.
Sellest ei ole juttugi, ühingu esimeeste' suu-

Pimestavalt valged hambad
NIVEA-HAMBAPASTA
abil. Ta puhastab ham
bad põhjalikult ning takis
tab hambakivi tekkimist.

Hinnad: 50 ja 75 senti

Wernfer Mehks. Tollini ^

remad õigused on antud selleks, et neil oleks
suurem waZtutus. ühinguga wastollu sattu--
misel on peakoosolekul wõimalik esimeest
kõrwaldada.

Edast märgib sotsiaalminister, et ühingute
ümberkorraldamise järele on wõimalik esi-
tada ka eelnõu töötülide lahenda-

m i s e kohta, milles ühinute osa nähtud ette
suurem kui feni. Tuleb lahetckada ka tW-
liskoja ja ühingute koostöö küsimus.

MiniSter ütleb weel, et sügisel esiwtakse
rahwaesindusele osa walitsuse sotsiaalpr»-
rammis ette nähtud eelnõudest. Need on —

haiguskindlustuse ja emade ja
lastekaitse seaduseelnõud.

Edasi kõneles kutseühingute ümberkorral-
dusest keskliidu estmees J. Woimau.
Kõneleja waStab muu hulgas etteheitele, nagu
saakS keskliit walitsuselt alalist ettekirjutust,
et see nii ei ole olnud. Mingeid selliseid»
instruktsioone «ei ole antud. Praegusse ju-
hatusse on jäänud ainult 3 sisekaitse ülema
poolt nimetatud liiget, kuna 11 on delegevri-
tud ühingute poolt.

Koosolekust wõtsid osa 124 kutseühingu,
ja kutseühingute liidu esimeest.

MODERN
Tartu miit. 4. Tel. 304-68.

6. 8. 10.

Pat ja PatoSon oma õrnimas filmis

.Tondilossis
4, 6, 8. 10. jj Huvitav ning eriti mitmekesine lisaeeskaya.

ii

99

Saali 2.

Kahekordne eeskava ! I _.. .1 • P i ii
Fredrick March ja
itliriam Hopkins filmis 99

wlrsÄ!» fnlevlK on meie
n

28. augustist alates väljuvad
laevad sügisese sõiduplaani

järgi

Tallinnast:
Kuressaare mi|upäea>itt teü 9.00 a-l. „Sömeri".

laupäewiti kell 16.00 o-l .Abruka^,
neljapäewiti kell 9.00 a-l .Sõmeri".

Kuivastusse nällapä?witi kell 9.<>0 «• I .Sömeri".
Kärdlasse kesknädalalt kell 8.00 a»l. „Wiijandi"'
Heltermaale neljapäewiti kell 9 00 a-l .Sõmeri"

laupäewiti kell 9.00 a-l. »^ansi^>
Virissaare kesknädalatt kell 8 00 a-t. „Wiisandt".

laupgewiti kell 9.00 a-l' „5)anst".
Taalikule lavpijewili kell 9.00 a-l. »Hansi".
Triigife kesknädalati kell 8 00 c«l. „Wilsandt".

laupäewiti kell 9.00 a-l. „^anst".
Sõrule kesknädalat! kell 8 00 a-l. ^Wiisandi".
Orjakule laupäewiti kell 9.00 a-l.
Kihelkonnale kejknädalati, 6. ja ^0 sept, 4 ja

18 okt., 1., 15. ja 29. nvw.
kell 8 00 a-t. Milsandi".

Narva-JõMaiw
Narva reedeti kell 20.30 o-l. „3ufu".

L.xü. ö. SERGO & Ko
Tel. 306-95, 301-66.

Enneolemata odav

Daamide ja härrade
siidsukki, sokke,
pesu ja pii pudu-

kaupu.

Tulia
fifirile anda, mööbliga või
mööolra aha võib kella
4—- 6 u Kesk-Luha 3-5.

Aus korralik tütarlaps palub
ükskõik m s tööd. Koha
neb kiiresli. Kir'ad pa'un
slt. «Korralik tööjõud".

ESTONIATeater
Esmasp., 28. aukusi ii kelt 8 fiht.

„Poola pulmad'*
J. Bcerl operett 3 vaatuSes.

Pääsmed kr. 2,— kuni 20 5.
i eairi kassad avatud kella 12—4
p. I. ja õhtul kella 6*st pe^le.

Eesti Braama^eatrt ringreis

„Onne1iknd ziäewad"
M> Cloilde'Andr6 Puget' ko-

möödia 3 waatuie».
Mõrus -- teisip.. 29. augusiil
Haanjas—kol map. 30. augustil
Malgas ^ neljap, 31. augustil
Otepääl — reedel, J. septembril
Nöngus — laup, 2. septembril
Elwas - pühap, 3. sepiembril
Põllumaal — tesipäewal,

5 fep embrtl
Tamsalus — kolmapäewal,

6 septembril
Järwa-JaaniS — neljapäewal

7. ,ep!embril
Paides — reedel, 8. septembril
Türil — laup.. 9. septembril
WühmaS -pühapäeuzal. 10 sep

tembril
WiljandiS teistpäewal.

1?. ssp:embril
Btõifa.ülas — folmapäetool,

}3. jevteMbril
Ktlingi-Nõmmel—neljapäewal,

14 sepieuibiil
Wiindras - laupäewal, 16 sep

tembril
Raplas —pühap,17. s ptembrll
Etenduste algus igal pool

kell 8 õhtul.

TÖÖLISTEATER
Esmasp.. ž8. aug. kell Vžj õht.
9,Tagasi patu juure"

St. Kledrzynski armastuse ko
möödia 3 vaatuses.

Teisip. 29. aug. kell Vjg õht.
„Nipernaadi ja aastaaiad"
A. Särevi dramatiseering Aug.

Galliti romaani järele.

Kolmap., 30. aug. kell V28 õht.
fliEhast koiduni11

H. Ohlsoni rahvatükk 3 vaat.
Kassa avatud iga päev kella
12—4 päeval ja 6—l/a9 õhtul.

Jlaadia
* tahendab heliplaadi-

seadet.
ESMASPÄEVAL, 28. aug.:

18.'i0 Laule operettidest*.
— 18.50 Muljeid Stockholmi
võimlemispidustusilt.—19.10
Klaverlsoolosid. Lilli Paul-
sen. — 19.40 Raadiovestlus,
RR direktor ins. P. Olbrei.

20.00 Corso-trio. — 20.40
Päevauudised ja sportiitea-
ted. — 21.00 õige aeg. —
21.10 Viis minutit tervisele

— dr. med. M. Kask. —
21.15 Popurrii ballettidest —
sümfooniaorkester*. — 21.40
Meie maanaiste õppekäik
Soome — Kai Vilms. —

22.00 Ohktukontsert. RR or
kester, juh. Olav Roots, —
22.50 õige aeg. Päevauudi
sed ja sporditeated.
TEISIPÄEVAL, 29. aug.:
7.00 Äratusmäng. Võimle

mine. — 7.20 õige aeg. Ilma
teade. Päevauudised.. — 7.30
Hommikukontsert*. — 8.15
Hommikupalvus — praost
H. Kubu. — 8.35 Perenais

tele. — 8.40 Turuteated.
Vestlus esimestest koolipäe
vadest. (Lastele). — 19.00

RR orkester. Juh, Olav
Koots. — 20.00 Euroopa
seltskonna kujunemisest.
Sentimentalismi ajastu. —
20.20 Eesti soololaule. Mari
Lang (metsosopr.). — 20.40
Päevauudised ja sporditea
ted. — 21.00 õige aeg.
21.10 MuBtlasorkestreid*.—
21.50 Aianduse nõuanne. -—
22.50 õige aeg. Päevauudi
sed ja sporditeated.

värskeimad
'eiate

„UUD!SLEH£S"

TÄHELEPANU!

KUI TEIE SÕIDATE
RUDONI

või

IATVELLO
jalgrattal,

siis ka Tele poeg teeb seda, sest Teie ei jõua veel ära kulu
tada seda jalgratast, mis on valmistatud spetsiaal-terasest.

Ostmisel nõudke, et Teile neid näidataks, ja Teie
veendute nende kvaliteedis!

Saadanal äie Eesti suuremais ärides.
ESITUS ja PEALA :U:

R.-rn. RUD. NIIBO
Tallinn, Valli 4. Telefon 450-66.

OOOOOOOOO

mmm
raaspäeva 661 vastu

teisipäeva -- Gnadeberg ja
Leydeni, L. Kat*ja 4; Mik-
heimi, Tartu mnt. 45; A.
Puksovi, Koidu 43; E. Thu-
bergi, Pärnu 31; R. Vall-
neri, Narva 24; I. Lilli,
Vana-Kalamaja 7-a. Nõm
mel — A. Trossini, Apteegi
tän. 4.

Igapäine öövalve *CopIi
apteegis ja Tall. ühishaige-
kassa apteegis (ühishaigd-
kassa liigetele).

ooooooroc

..Uudislehe"

UiniisesAl
28. augustil 1939 Nr. 131.
Kõikidele„Uudfslehe"
lugejatele võimaldas

takse käesoleva sede=
liga tasuta kuulutada

„UUDISLEHES"
Sedelite arvel avaldatud kuu
lutused ilmuvad kuulutuse-
küljel ja nad ei või kanda
ärilist ilmet, vaid olgu isik
likku laadi (kohaotsimine,
lööpakkumine, tutvusesobi-
tamine.korterivaheta.it. jne.)
Iga sedel, mis esitatakse
.Uudislehe" talitusele kahe
kuu jooksul ilmumisepäevast
arvates, hinnatakse kuulu
tuse andmisel lehe üksik,

numbri hiiiha. vaärilise/.s ;
seeza se^el cn kuulutamisel

väärt 6 senti
Sedelitega kuuluta*
inise lähemad tingi*
mused pühapäevase
„Uudislehe"' kuul. se
delil. Koguge kuul. ses
deleid ,,Uud slehest".
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MILVI LAIDI
oodatakse Varssavil
Müncheni) Berliini. .

Primadonna esineb esialgu aga ainult Riias. — Esinemine „Ma-
rlzas" ning ,, Viktoria ja tema husaaris". — Berliini suuremaid

teatreid ootab 1—2-kuulist külaskäiku

MkeZawr mängis suwci lovasfaiat
M. Laidi tahetakse na ha Vars

savi külaskäigu järel veel
Vilnos ja Krakovis. Poöla linna

des on külqskäiguetendustena ette nähtud
„Havai lill" ja „Sügismanööver". Esialg
sete soovide kohaselt kü^tskäik toimuks
novembris.

„Nüüd ei tea, kas see kõik kindlaks
jääb," arvab M. Laid ise.

„Peab Ira ootama Danzigiümber koondunud sünd
muse d."

Kui küsime, kuidas moodus näitlejannal
suvi, tähendab Milvi Laid lõbusalt, et
vHgä rõõmsalt ja hästi. Pisut ärevust ja
rahutust on toonud vaid välismaa-asjad..
Müncheni teatri poolt ei ole esitatud läbi
rääkimisteks mingit kindlat kirjalikku
ettepanekut, mõtteid on vahetatud tele
grammi- ning telefoniteel, mispärast läbi
rääkimised on ka asjatult veninud.

Suve veetjis M. Laid oma suvilas Vasa
lemmas, käies vahepeal kord ära ka ilu
sal Kütja rannal.

„Aga seda vist keegi ei tea, et
puvel mängisin ma kogutti

lavastajat,"
lisab usuteldav väikese pausi järele.

„Ko g u s u vi tajas-pere män-
g i S ,»Mootorpruudi s", n i ng män

gi s väga häst i." .
„Teate, kui tuli etendus," jutustab näit

lejatar, „hakkas vihma tulema, otsekui
kapast. Meil mängida aga veel viimane
vaatus. Oleks siis kusagil ruumis või mi
dagi sellesarnast. Aga täiesti vabaõhu
etendus. Viimane vaatus, läks kohutava
valangu all. Vihma tuli pähe mis muli
nal, ei kuulnud keegi, mis laval räägiti,
aga nii vaprad olid kõik, et keegi ei lah
kunud omalt kohalt. Ja etendus läks sa

muti vapralt lõpuni,-', meenutab näitle
janna lõbusalt suviseid lugusid.

Milvi Laid

„Kuidas jääb lõpuks kõigi kuuldustega
välismaal esinemise kohta," küsisime
„£stonia" teatri primadonnalt Milvi L a i-
d i 11 enne tema sõitu Riiga. M. Laid
sõitis Riiga eile, pühapäeval.

„Teisipäeval esinen „Marizas" ning järg
misel päeval olen jällegi Tallinnas tagasi.
Teistkordselt lähen Riiga nädala lõpul —
laupäeval. Seekord juba lenda n," tä
hendab näitlejanna naeratades. „Püha-
päeval mängin ..Viktoria ja tema husaa
ris" ning esmaspäeval olen jällegi kodus
tagasi. Ja sedapuhku ongi lõpp. Riiala-
sed soovivad küll näha, et esineksin ka
„Havai lilles", kuid eks näeb ..."

„Aga Müncheniga? ..."
.«Münchenist ütlesin ära. Läbirääki

misteks kulus küll ligi kaks nädalat, kuid
algusest kaugemale siiski ei saanud."

Primadonna ütleb, et lahkarvamised on
tekkinud honorariküsimusis. Teiselt poolt
ei ole M. Laid saanud arvestamata jätta
ka „Estoniaga" sõlmitud lepingut. Münche
nis oleva riigiteatri sooviks on olnud, et
primadonna oleks seal

esinenud vähemalt kaks
nädalat,

lisaks veel üks nädal proovide tegemiseks.
Münchenis esinemine võib edaspidi siiski
saada veel tõsiasjaks, kuigi läbirääkimi
sed praegu on katkenud.

Sakslased on soovinud alustada
esinemise suhtes uusi läbi

rääkimisi jaanuaris.
„Nii et midagi ei ole läinud veel kaotsi,"

märgib näitlejatar naljatades.
Edasi tähendab M. Laid, et Berliini teat

ris „Admiral-Palace'is" esinemiseks on tal
,,Estonia" ieatri juhatuselt vastav nõus
olek juba olemas.

Berliin näeks „Estonia"
primadonna külaskäiku

vähemalt üheks kuni ka
heks kuuks.

Niihästi Münchenis kui ka Berliinis esi
neks M. Laid Lehari „Lõbusas leses", li
saks ehk veel mõnes teises operetis.
Kunas Berliini-sõit näitlejannal teostub,
on samuti veel lahtine, tõenäoliselt sün
nib see siiski uuel aastal.

Edasi
ootab meie primadonnit
tungivalt ka Varssaviooperimaja,

kuhu järjekordseks külaskäiguks näitleja
poolt lubadus anti möödunud sügisel.

Uus romaan E, V Saksalt
Kirjanik E. V. Saksal on valminud aja

looline romaan „Õigusenõudjad", mis käsi
tab eesti talupoegade elu keisrinna Anna
Joannovna ajal ja enne ja pärast seda. Ro

maani peateemaks on üks suuremaid prot
sesse, mis meie talupojad alustanud oma
vanade õiguste kaitseks ia mõisnike vastu.
Romaani kirjastamise asjas on kokkulepe
kirjastajaga veel sõlmimata.

Tantsides abiellu
Tallinna linna perekonnaseisuametile

esitasid abiellumise sooviavalduse tantsi
jad M a n j a (Maria) K a s p e r ja

Ernst Ringenfeldt, kes aastaid
koos rännanud ja tantsinud läbi kogu
Euroopa, Aafrika ja Aasia. Nüüd saavad
tantsupartneritest abielupartnerid.

Ku-Ku klubi avatud
Laupäeval, 26. augustil avati Ku-Ku

klubi liikmetele ja nende kutsutud külalis
tele külastamiseks. Klubis on suve jook
sul teostatud väiksemaid korraldustöid ja
remonte ning ruumid mõjuvad senisest
veel mugavamatena.

L. Marten ja H. Mõtlik abiellusid
Laupäeval toimus veesportlase ja noore

majandusteadlase Helmut Mõtliku
ning Berliini kehalise kasvatuse ülikooli
lõpetanud spordiõpetajanna ning omaaegse
meie parema naisujuja Linda Mar
te n i laulatus rohkearvulise külaliskonna
osavõtul.

JCaatt, mis i&eSaomustab
pweg,u&t olukorda

Inglise lehed on avaldanud selle kaardi, millel kujukalt näidatakse Euroopa prae
gust seisundit — kuidas suured jõublokid seisavad üksteise vastas. Mustaga on
kaetud riigid, mis kuuluvad Itaalia—Saksa telje juurde. Rahurindesse kuuluvad
riigid on kaardil valged ja diagonaaljoontega kriipsutatud maad on erapooletud.
Nende erapooletute riikide kohta, milledel küsimusmärk, pole kindel, kas nad sõja
korral jäävad erapooletuteks või mitte.

Väikesed riigid, mis üksikute riikide juures, tähistavad tähtsamaid sündmusi,
milledel üldeüroopalik tähtsus. 7. augustil loodi Hispaanias uus kabinett, mis tun
neb sümpaatiat teljeriikide vastu. Gibraltaris käivad palavikulised kindlustüstööd.
Inglismaal peab valitsus nõu ja parlament käis koos ning võttis vastu tähtsaid
seadusi. Prantsusmaa kutsus senisele miljonilisele armeele veel peagu teist nii
palju juurde. Hollandis tühistati kõik puh kusload ja tusevdati piirikaitset. Itaalia
võib oma armee väga lühikese ajaga suurendada 2 miljonile. Saksamaa 2-miljoni-
line armee on reservväelaste kokkukutsumisega suurenenud 6 miljonile. Läbi BöÖmi-
ja Maärimaa liiguvad Saksa väed Slovakkiast läbi Poola piiri poole. Ungari, mis
Eitus teljega alles novembris, laiendas oma maa-ala Lõuna-Slovakkia ja Ruteenia
arvel. Kuna Itaalia vallutas Albaania, siis omab Kreeka nüüd ühise piiri Itaaliaga.
Kreeka tunneb end rahutult ja on kutsunud kokku kõik reservohvitserid. Kreeka
sõjavägi koosneb praegu 600.000 mehest. Poola on endiselt Saksamaale järele
andmatu ja omab praegu lipu all 2 miljonit, millist arvu võib muidugi suurendada
tagavaraväelastega. Kõik Poola piirid peale Nõukogude vastas oleva on kindlus
tatud ja tugeva valve all. Danzig on püssirohutünniks. Nõukogude Liit, mis
sõlmis Saksaga mittekallaletungi lepingu, omab praegu lipu all 1.800.000 meest
ja võib oma sõjaväe suurendada 11 miljonile mehele.

.Pallas" võlal) tinti õpilasi
üks õppeasutis, millesse pääseb võistluseksamit#! — Lõpetajaid

tänavu 5—6
„Pallase" kunstikooli Tartus on alanud

uute õpilaste vastuvõtmine. Järelpärimisi
on esitatud väga elavalt ja algklassi
sisseastumiseks on juba hulk isikuid
soovi avaldanud. Näib, et tänavu tuleb
sisseastujate poolest samasugune „hea
aasta" nagu mullugi, mil vastu võeti 30
inimese ümber.

„Pallase" kunstikoo! on üks neid vähe
seid kõrgemaid õppeasutisi, mille alg
klassi pääseb eksamita. Selektsioon teos
tub õppetöö ajal, mil selgitatakse, kas
õpilasel on vajalisel määral annet. Nõu
takse tööde esitamist neilt, kes tahavad
astuda mitte algklassi, vaid vanemale
kursusele.

Tänavuste lõpetajate arv pole veel kin

del, kuna lõpetajad esitavad tööd alles
septembri lõpul. On arvata, et lõpetajaid
on 5—6 inimest.

100 miljonit tööruumide
korrastamiseks

1989. a. esimese pooleaaita jooksul, on
©aisa riiklik asutus „Töö-ilu" 2037 zuhM.
ette tvõtnud parandusi jvabrikutes tööolude
parandamiseks, ühtlasi korrastati ja asutati
uusi lugemis- m wastuwõwruume, lugemis-
saale, tööstusraamatukogusid ja lasteaedu
220A kohas, üldkokkuwöttes on selleks ots-
tarbeks kulutatud 191,2 miljonit rttgtnwrfa.

Toimetus
Aadress: Tallinn, Rataskaevu 9; postkast 188.
Telefonid: toimetuse sekretär 469-71, päevauudised ja

karikaturist 427-18, kaugekõned, sport ja kohalikud
teated 460-49, üldjuhi kab. 427-18 ja krt. 476-58.
Telefoniuudiste vastuvõtmine eelseisvasse numbrisse
lõpeb igal tööpäeval kell 11, laupäeval kell 17.

Kõnetunnid: tööpäeviti k. 10—14 ja k. 18—20.
Esindaja Tartus: Kauba tän. 13—31, tel. 37-16.
Alalised kirjasaatjad kõikides kodumaa linnades ja

suuremates maakeskustes.
Käsikirjad palutakse kirjutada paberi ühele poolele sel

gelt loetavalt, soovitav masinkirjas. Tarvitamata
käsikirju alal ei hoita.

Ifudisfekt
i'9üu& ? kanda H&datas.:

igal tööpäeval lõuna paiku ja pühapäeviti vara
hommikul.

Vastutav toimetaja: Aleksander Peterson,
tel. 469-71, kõnetunnid k. 14—16.

Väljaandja: Kirjastus-osauhing „Sõnajõud",
voliniku telefon kabinetis 427-18 ja korteris

476-58, kõnetunnid k. 10—14.

Talitus
Aadress: Tallinn, Rataskaevu 9; postkast 188.
Avatud: argipäeviti k. 8—16.
Posti jooksev arve: nr. 820.
Telefonid: 455-33 ja 469-93.
Tellimise hind: 1 kuu kr. 1.45, 2 k. kr. 2.75, 3 k. kr. 4. ,

4 k. kr. 5.25, 5 k. kr. 6.50, 6 k. kr. 7.75, 7 k. kr. 9.—,
8 k. kr. 10.25, 9 k. kr. 11.50, 10 k. kr. 12.75, 11 k.
^r- 14-—, 12 k. kr. 15.—. Välismaale tellimishind
kahekordne. Aadressi muutmine ?5 s. ^Uudislehe"
3 ja rohkem kuudeks tellijad võivad saada „Jutulehe"
25 s. kuus ja põllum. kuukirja 3Uus Talu" 5 s. kuus.

Kuulutuste hinnad: esiküljel 10 s., tekstis 12 s., tekstis
tekstikirjaga 15 s. ja kuulutusküljel 5 s. mm vee
rul. Toö- ja korterikuulutused poole hinnaga.
Kuuluturte koha valikut ei kindlustata.

naasa
Sestiyma Trükikoja A.-S. Tallinnas, Ra4askaewu tän. 10


