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lesti täitvas ei pane enne relva käest, hui

tema vabadus on kindlustatud
Vabaduspäeva pühitse mine kujunes mõjuvaks rahvuslikuks palveteenistuseks.
Eesti lipp õnnistati võitiuslipuks rahva ja kodumaa kaitsmisel
V-ii'-' "I 1 kuid sügavas harduses ja kindlameel

suses . !,. eile kogu meie rahvas kaasa oma Va

iili pühilsemisele.

käHtees. Sinna olid ilmunud ka kindralkomissar
jd Eesti Omavalitsuse juht.

. Sel kokkutulekul esinesid kõnedega dr. Mäe

Kuigi praegusi karme ajaiilesandeid arresia
rie., 34, veebruar oli täieliselt tJüpäev, oli kogu
maa lipue! les ja rahvas tähistas oma suurt päe
va kõikjal, nagu olukord ja võimalused seda
lubasid.

Vabaduspäeva eelõhtul mälestati eestlaste
vahailiisvõitluses langenuid, Linnades ja maal
olid süüdatud mälestustuled kalmistuil puhkavate

võitlejate kalmudel. Mitme! pool ehiti kalmu
kiinkaid rohelisega.
Eesli Omavalitsuse juht dr. Mäe asetas parja
langenute mälestamiseks Tallinnas Maarjamäel
asuval Kangelaskalmistuk
Vabastamispäeva sündmuste raames toimus
34, vx-elirtiaril iile maa arvukalt kogunemisi, kus
tuletati meele praeguse silmapilgu tõsidust ja sel
lega kaasuvaid ülesandeid ning kohustusi kõigile
ecstlasiie.

ja Eesti Kütsefeogude president R. Karro. Neid
kõnesid oli kogunenud kuulama ühiskuulamise

duspäeval peetud kõnesid.
Keskseimaks Vabaduspäeva kokkutulekuist
kujunes löii iste kogunemine ühes Tallinna sttur-

jva ajaloos üldse. Siiamaani on 1 leks võitluseks. Kui me asume
Ka sellest kokkutulekust võtsid osa kind- eesti rahvas saanud püsima jääda ] praegu eesti rahva kaitsele, oma

ainult selletõttu, ef kui uks osa 3 rahva hävinemise vastu, siis on see
Aktusel pidas dr. Mäe pärast õmustaimstali. eesti rahvast hävitati, jäi teine osa l kohus. See ei ole pealetung, see
alles. Nüüd seisab meie rahval ees < ei ole kättemaks, vaid see on ko
tust praegust silmapilku ulatuslikult käsitleva hädaoht saada terveni hävitatud, i
hus, mis eesti rahval on täita. Ja
kõne.
ralkomissar ja Eesti Omavalitsuse juht.

kui bolševiknd tõesti sisse tungik- I kohus, mis tal on täita ka jumala
Vabaduspäeval ei olnud unustatud meie sõja. sid. Te teate, et Nõukogude Liidu vastu, nagu teie täna meie vaimu

mehi. Haiglais külastati haavatud ja haigeid[ poolt on antud sõjavägedele käsk J 1 likelt juhtidelt kuulsite. Mispärast?
sõdureid ning äsja mobiliseeritute korraldati
Meeleolukamaks rahva tunnete väljendami

mene muuta ega ise määrata. Rah huvid kõrgemale seadsime kodumaa
vus on jumalast.
ja rahvuse huvidelt see aeg oli

Kõikide iisuliikide esindajad Eestis palusid õnnis
tust eesti rahvale ja rahvuslipule
Vabaduspäeva pidulikumaks ja

Selles tungis valguse poole, eks
selleski peitu meie paljude lootus.

lihtlast ajaloolisema tähtsusega

sündmuseks oli kokkutulek kell 14
Estonia kontsertsaalis toimuval Bti
nästamlsaktnseL Aktusel õnnistati
liolg] Eestis esinevate uskude esin

Lootos, et

Igavene õigZus, mis viimaks lõp
likult mfldrab igale rahvale tema
koha,

dajate poolt meie rahvast Ja

Eesti rahvuslippu.
Pärast vaimulikku talitust esines
aktusel kõnega Eesti Omavalitsuse

ka eesti rahvale annab selle osa,

Sündiause pidulikkuse puhul oli
Estonia konntsertsaal kaunistatud

tatud Eesti rahvuslipu kohale, üt

mida ta väärib oma vaimu ja hinge,

jõu ning võimete tõttu."

julit dr. H. Mäe.

Tõstes käed Õnnistamiseks lange

roheliste ilupuude ja Eesti ning

Kontsertlrva tagaseinale oli ase
tatud siniste lipukangast® vahele
tammepärgadole toetuv Eesti vapp,
mida mõlemast küljest raamistasid
Eesti rahvuslipud.

Juba varakult enne piduliku ta
lituse algust kogunes avar kont
sertsaal viimše kohani inimesi
täis.

Raske aeg köidab südameid
-.eriliselt kodumaa ja rahva külge

seks oma sõdurite v<*ata kujunes mobiliseeritute
Ükski Inimene ei saa ise mää- i
ärasaatmine Vabaduspäeval Viljandis, millest suu rata oma rahvust. Inimene saab | eeskätt täitma oma kohust rahva
ja kodumaa vastu, siis alles tohib
red rahvahulgad osa võtsid.
rahvuse oma .sundimise momendil [ |ta mõtelda iseendale. See aeg, mil
oma vanemailt. Ja nõnda kandub me seda mitte kõik nii oma süda
see põlvest põlve, Rahvus on mi mes ei kannud, mil endid killusta
dagi omaette, mida ei saa ükski ini sime ja mitmel korral oma isiklikud

Suur aktus Estonias

Saksa lippudega.

tõotus eesti rahvuslipule

korras ümmarguselt 80 GGO töötajat kogu maal.
Kõigis kirikuis olid korraldatud päevakohased1 f Väga lugupeetud kindralkomissar! 1 tappa kõik eestlased, vahet tege
Vaga lugupeetud kirikupead! Eesti'; i mata, nende vanuse või soos.
jumalateenistused ja palvused.
ja eesti naised! j Meie rahvas sfeisab oma tuhande-:
Vabaduspäeva suurimaks ja kesksema tähtsu mehed
'Meie. oleme täna, oma 26. Vaba- j
kirjutatud ajaloo kestel esi-;
sega kokkutulekuks oli aktus Estonias, kus toi' duspaeval koos viimaste aastaküm- : aastase
mest korda hädaohu ees, kus kogu
mus sellisena esmakordselt meie rahva ja Eestii nete saatuslikemal Vabaduspäeval, i rahvas hävineks, kui me mitte selle
rahvuslipu õnnistamine kõigi siinsete uskude esin_ Võime isegi ufelda, et oleme koos i vastu ei võitle ja mitte kõiki oma
J saatuslikemal silmapilgul eesti rah- i rahvuslikke jõude ei pingutaks sel
dajate poolt.

eltekännete-õhtuid.

».% ja rahvusjulgus läbistas kõiki Vaba

Dr. Mäe kõne. Vande

See eesti veri, mis meid meile nõrgestuse ajaks! Rasked
sünnitas, ei lase meil muud olla katsumised, mis vahepeal on meie
kui eestlased. See seob meid kokku rahvale osaks saanud, on meile, meie

eesti rahvaks ja rahVušefa. Ta ei rahvuse jaf kodumaa jälle südame
E. ' tõotab,eesti rahva truua-ust Eesti rahvuslipule
võimalda ühelgi inimesed r olla ega lähedale toonud ning. me oieme
tunda ennast teisiti;: RalrÄe veid praegu raskesse Võitlusse astumas
on see, mis on «Jumalast antud, mis oma kodumaa eest nii üksmeelselts ka saaki. Ma tuletasin siis agai osaks saanud ja eesti rahvas v&l
*
ka
meele, et kui tuleb kütte ae£,-, jendub. Kui siis saalitäis rahvast
meid ieeb ...
kui see iganeson ettekujutatava
kus kod u ma a kutsufii, peafe iga
Saksa rahvas elas üle nõrkuse- mees minema ja täitma ema kot aktiTše* lõpu] spontaanselt laulis
Aga ka kodumaa, mig meie
* meie hümni ja nii mõnelgi pisarad
rahval on olemas, kus meie elame ajajärgu siis, kui ta oli killustatud. • huse kodumaa vastu. ja kuhu meile praegu vaenlane Siis astus saksa rahva hulgast üks? Ja see aeg tu li. Vaenlane oli palgele valgusid, ütlesin professor
kallale tungib, ka see kodumaa ei meeq esile ilma kaaslasteta, see. oli •endale eesmärgiks seadnud eesti i Aavikule: «Pidage alati meel ea seda
i silmapilku, mil siin teie austamise
Adolf Hltler. Ta ütles muu
ole meie endi maarata ega valida.
rahva täielikult hävitada» See ! õhtul hümni lauldi, sest sel samal
Ka kodumaa on antud meile Juma
seas eriti seda, et rahvuse ' vaenlane
tuli jä kipub meie kodu silmapilgul langesid esimesed vaen
huvid käivad üle üksiku
last. õnnetud on need inimesed,
maa kallale. ; Neis vähestes kohta
kes on välja tõugatud oma rahva isiku huvi. Ta tuletas seda kõiki ' des, kus ta lühikeseks ajaks meie lase mürsud meie kodumaa pin
hulgast. Need on inimesed, kel ei dele meele, kuni see laine oli üle : kodumaale sai tungida, tappis ta kale;"
ole enam kodumaad.
kogu rahva südamete levinud ja sellekohase käsu põhjal kõik inime . Kui me pidime rahva endakaitseks
mobiliaeerima, siis oli see,, ühtlasi
saksa rahvas muutus tugevaks. Ja

les piiskop:
„Me soovime ja palume, et kõige
Ei ole südantlõhestavamat laulu, kui me olime oma õnnetuses sattu sed vanuse ja "soo peale vaatamata;
Eesti rahva' kohuseks oli nüüd
vägevama Jumala õnnistus oleks kui see, mida laulis üks eestlane,
nud bolševistliku terrori alla, siis
alati selle lipu Ja selle rahvaga,
kes pidi kodumaalt kaugel olema: oli saksa rahvas, kes oli üheks rah 1 oma kodumaa fä rahvuse feest as
j Kõnelgu see lipp meile ja meie «Üksinda, üksinda, pean võõrail vuseks oma kodumaal kokku liitu tuda välja - võitlusse» Minu koha
j [astele . ning lastelastele põlvest rändama". Ainult kodumaa ja nud, selleks, kes tuli oma võitluse seks oli siis' selleks eesti rahvast
põlve usust, armastusest ja lootu rahvas koos on need, mis teevad ga meile appi ja andis meile või üles kutsuda m'o b i Ii s a t e i o o n i
sest, et meie suudaksime alati jää üldse elu eluväärseks, Kpi teame, maluse pääseda bolševistliku terrori k ä s u g a. .• °
Üks päev enne selle kfisu alla
Piiskop Kõpp kõneleb eesti rahua da ustavaks Iseenesele, ustavaks et alles rahvas ja meie kodumaa alt. Saksa rahvas ja ta sõjavägi
oma rahvale ja ustavaks oma Ju on elule sisu ja mõtte andjad, siis peab võitlust praegugi rindel kul kirjutamist oli. siin Estonia kont
ja rahvuslipu õnnistamistalitusel
malale."
[ teame õieti vääriliseks pidada ka tuuri hävitava bolševismilaine vas sertsaalis meie helilooja prof. Aavi
ku juubel: Sellel juubelil ™a ütle
Onnistamlssõnu kuulati püsti seis iseda õnne* mis on inimesele rah
rahva eluõiguse ja elutahte väli
tu. Nüüd, kus see laine on ähvar

seks tunnistajaks omade ja võõ

tes.

Eesti apostliku õigeusu kommete
Samuti olid tihedasti rahvaga täi raste ees.
kohaselt
detud rõdud ning vahekäigud. Ko
Ja nüüd on jälle saabunud aeg,
gunenute seas võis näha rahvas
õnnistas Eesti rahvuslippu .ja
kaaslasi kõigilt tööaladelt ja kõigist kus see Hpp peab endale võtma
eesti rahvast metropoliit Ale Is
rahvakihtides!
uued ülesanded. Mitte sellepärast,
sand er.
Kell 14 saabusid kohale kindral et me seda oleksime tahtnud. Sest
komissar SA-obergruppenführer me ei ole tahtnud ega taha kelle
„Me palume Ssnd, Issand Jumal,
K.-S. Litzmann ja Eesti Oma legi kallale tungida oma lipu all. õnnista eesti rahVast kõige heaga,
valitsuse juht dr. H. Mäe, keda
Me oleme ainult tahtnud ja ta kingi temale edu kõigis häis alga
võttis vastu Rahvakasvatuse Pea hame edaspidigi elada oma elu, iusis ja ettevõtteis, anna jõudu ja
ehitada oma kodu siin eesti rah väge meile kohuste täitmisel oma
valitsuse juhataja B. Meret.
maa ja kaaskodanike heaks.
Kindralkomissar ja Eesti Omava va põlisel pinnal."
Puudutades Eesti Upu värvide
Sinu nimel,' Issand, ja Sinu sõ
litsuse juht ilmusid kontsertsaali

tervitusmarsi helide saatel, sammu sümboolsust, milles väljendub meie nade järgi tõstab eesti rahvas
des oma kohtadele Jäbi püstltõus püsivus, kindlus, usk Ja lootus, oma Upu. Saada sellele lipule, *nfg
jatkas kõneleja:
Sinu nimel on üles tõstetud, oma
nufl rahvahulga spaleerL
„Meie pfiQd on alati olnud tun taeva õnnistust, täida neid, kes sel
Kohe seejärele toodi kontsertsaali
Tallinna Omakaitse auvalve au gida valguse poole, vaimuvabaduse le Upu all koonduvad, ja tema all
fJSfe 2. lk.)
tueeskonna poolt Eesti rahvuslipp, ja vaimuvalguse poole.,
mida kogu saalitäis rahvast austas
püstitõusmisega. Kõlasid tere ilas
mar.sj bfüid ühelt kaitsepataljoni
orkestrilt, kes oli aset võtnud kont

aamaa ja avuwiuaa. liuiuciic jicau < oma Koaumaaie eiama.

I nutte kõiici võununbiivõusid mobiU- : hikohnslikud ja pealeselle
I satsiooni läbiviimiseks; see on ees
veel vabatahtlik ud. MeJe,

Olgu meiega õnnistus meie
raskes võimluses
Meie eesti rahvus on teatanud maia õnnisltist, Helleks meil on
sellega, et ta võitjeb oma täna siin neli usuühingute esinda
k o il u ai n u eest nõnda k n na, jat, kes «risuvad Jumala ja eesti

!> '- Bilhstaui suvi-rulas- ka I
t '-jJrßjapihnu pühaltikkuil

:

kuni meie rallv a 1 e nn va

rahva ees ning eesli rahvas ise sei

badus kindlustatud, (Kiidu sab praegu Jumala ees, Tn palub

' V-.ii.rjsu!;k tuä i.iu t t-r-uli rähr-i -1"1, #" ttiv uj •«-! i u i'ruihll.ifni>vkAl i

avaldused.)

Jumalalt õiuii«lust «elles võillpaes,

Kui me Vabadussõjas seisime ük mida tn läheb pidama oma kodu
sinda, meie kõrval ei seisnud mitte maa eest, ja annalt tuua lõoliiKC, et
liittasriihc, siis on praegu ka täna ta seda mehiselt tahub pidada.
Selleparast eesti mehed ja nai
siin meie keskel saksa1 rahva esin
j dajana kindralkomissar, kelle isik sed, kes te olete siin otsekui rahva
ütleb, et meie rahva ja meie sõja esindusena täna kokku kogunenud,
vägede kõrval võitleb saksa rahvas tõuskem piisli ja andkem see tõo
ja Saksa sõjavägi sama ühise vaen tus meie1 täna õnnistatud lipu ees.
Andkem tõotus, rl mc kõik oma
lase vastu. (Kiiduavaldused.)
I Eesti rahvas on oma tuhande- kohuse täidame viimseni ja palume
I aastase kirjutatud ajaloo kestel
selleks Jumala õnnistust meie
j kui pikk meie kirjutamata ajalugu rahvushümniga,"
Kõneleja astub kateedrilt auvah
; on, aeda ei tea me ütelda oma
| võitlusi alustanud mitte sellega, et lide vahele asetatud Kesti lipn juu
la on astunud kokku ja olfliislnnud re, võtnh «ellest kinni jn ütleb kätt

l! kiriku

i'u r ~S.»jLir J t/JVfiill rr"?lr
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-" J. K-. ipp, |
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sõda pidada, vald «ellega, et la (ootuseks (ostes lõpusõnad:
„Mlna «elsan siin eesti rahva ni
aatlls Jumala ette ja ütles: meie

V'1 1

1 1:,,""ljtl"ft,!-" (>?jU.,}p

lahame oma kohuse läita Sinu poolt mel ju eesti rahva esindajana ma
aalud rahvuse jn kodumaa vaalu, (õolan Kesti rahvuslipule truudus!,

v"'J '' 'J ''• <•» r"-zii rbiU
Cl' ' l|'>'*l- ,Jf : lj.fi- ÜA

j -j.-r r?i.-> r>.?Byj| U<.- ,

irtwffÄi,* Ä

tud viia raobilisatsioõnibäsu täit- , selge vastuse annud. Mobi
misele, sest küna Eesti ei ole mitte lisatsioonikasu peale tulid komisjo
| praegu iseseisev riik, ei olegi tal ; nidesse kõik mob älisat s i o o -

oleme ka ütelnud maailma avalik
, (Kiiduavaldused.) 1
Nõukogude Vene on selle aja sees j kusele, mida eesti rahvas tahab
: teostanud kõigi abinõudega kihu- ; ja mis on tema sihid.

- !rij:rrtr'>'äc-, ratsaväe, ja j

frufoHk» Tema mi «tng« '

Eesti valivas andis oma vastuse

-1 vusllku Julgeoleku kindlustamiseks. Nõukogude Venele tõenditega jn me

-'Olljh iihi.slftuhfifa. .

",s '.iI'*.

osa, nüüd pidi eesti rahvas sellele

; ] 1 k enda kaitse akt oma rah avalikkuse ees oma vastuse annud

p.n ;u-.uLufi kä«-i,

/ i'ar

nõuab meie kodumaad kui oma riigi

jkätt ikkagi rah va va b ataht eesti rahvas, oleme niifid maailma

ki.if." oriouirn j-t orrkhrtkle saa- :

'"

ta tahab liituda Nõukogude Liidu
ga. Kuid nüüd, kus N. Venemaa

Ma juba täita, seistes srieie too- 1 tustööd mobilisatsiooni vastu, kutsuliskonna ees, ütlesin, et selle mõbi- i
üles eesti mehi mitte minema
lisatsiõbni jaoks ei ole tehtud min- i mobilisatsiooniga kaasa, vaid page
git erilist propagandat. On avalda- i ma metsa. Nõukogude Vehe on sel
Ei ole mitte aeg ja koht siin Jumalat tänada selle eest, et ta tud vaid' minu üleskutse ja endise ] leks kasutanud kõiki propaganda
praegu puudutada kõiki poliitilisi meile lõikust audist ja hoidiß selle peaministri prof» Uluotsa seisukoha- vahendeid.
võtt, et see üldmobilisatsioon prae
kusimusi, mis <jn sellega ahenduses, ga meie kodumaalt ära nälja.
tahaksin aga nimetada kaht silma
Siis tuletasin meie rahvale mee gusel tÕ/üSel silmapilgul on häda
Eesti rahval oli nüüd ütelda oma
pilku meie möödunud kuudest.
le, et kui põld kutsub» peab põl tarvilik ja õige. Meie poolt ei-ole vastus, kumma üleskutsele ta järg
Kui möödunud aastal meie oma ! lumees põllule minema. Kui ta veel ühtki surmaotsust tehtud. El 1 neb, ja me võime täna, kus mobi
rahva seas pühitsesime lõikuse tänu läheb õigeaegselt ja täidab oma ole ka olnudl massilisi vahlstamisl | lisatsioon on lõpetatud, teatavaks
püha. siis oli see püha selleks, et kohuse põllu vastu, siis annab põld nln£ ei ole iniraesi [ katsu teha,, et e e s ti r a h v a s 0 n oma

"TMif iTirJi-e ffpsti sõjaväe eri- j

p •" ;•' 1

avaldada kui vaid võitlusega. Ei oi®
küsitud . eesti rahva arvamist, kas

Mobilisatsioon oli sisuliselt
rahvahääletus

Tallini]* Omakaitse liiget, kes i

3J-\'inr!v
voh täitk-tho
oÜ.varak!,

fiuse, vastu oma arvamist teisiti

j oma kohustuste peale mõtelnud. |; maa eest, et meie kodumaa jääks I. tus, mis sel viisil eesti rahvale on sed.)
J Esimene
ja kõige ülem kohus on : meile alles ja et eesti rahvas jääks
I rahvas la k/winmna Tnimano neati .

lavja ette saale vasakule tiivale- j
I urm auvalve moodustasid kolmi

nmak

sihtidele.

Meie rahval ei ole kunagi võima

lust pinud bolsevistliku torrorivaJit

Seda tõendab see, et meie käsuga esitasin üleskutse eesti rah
i Ma pean ütlema, et meie oma « eestlaste rahvustunde ja rahvusliku dal.
| riikliku iseseisvuse ajal mitte alati kohustuse küsimus, et meie kui üks j rahva hulgas on nü palju loovaid vale teostada seile mobilisatsiooniga
ei ole kõik oma südames küllalt :i mees läheme võitlusse oma kodu-'f jõude. Sest see on Jumala Õnnis rahvahääletust teoga. (Kiiduavaldu

EtisCi rahvuslipp asetati kontsert-!

" '

hoiakule, arusaamisele ja

-1 vuee ja kodumaaga antud. , damas meie kodumaad, on kõigi sin: Jumal on eesti ' rahvale lähe vastu astuma. Koos mobilisatsiooni

sertlaval.

-

ka rah vaha aietas .eesti rahva

VABAO(JSFÄE\'A AKWS g&ttWfA KONTS KUTSA AUS, Arvu/mu rahvahulk, kes tihedalt täidab kogu saali ja rõdusid, jälgib
hardwiutt* ja täheUjjaneüfcfeujepa jiähetlkhu feim(noUl "

flnoisin Uina meid «eile kulume ISit Mu tõotan truudust meie reivakanK
tu iaeke. Hee uu nõnda ka nftfid, liiaele Saksa sõjaväele. Mc täidame
kna meie, nagu leWd vabadusvõit oma kohuse mehiselt ja pnlume
lejad, oma rahvaga ja kuna «nksa Jumala armu." Järgneb võimas
rahvaga ja tema sõjavägedega lii Eesli hümn, laulduna kogu saalitäie
, Stente illil ma oma kolmat. Selleks rahva poolt suure sisemise harduse
.võitluseks valmisolekul pnlume Ju-',IJa kaasaelamisega.)
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EESTI S ö N A

Nr, <6

Eesti töötaja annab oma vastuse
423 kallist JSS6O taotafoga võtsid osa Vabaduspäeval korraldatud
suure kitiskoosoleku kõnede ühiskuulamisest
meeleavaldus!!. Miks kaitsesid neid;t J Praegune ärev aeg ja punane
rongkäike Nõukogude t-ankid ja.i j terroriaasta on väsitanud meie

Vatoaduspäevai toEmua üh«'* öietältitehabes Tallinnas

pidulik millest. peale käitise tõeliste võttis osa ka.

meeli, pingutanud meie närve. Kuid

soomusmasinad ?'f

hulk kuiKutud küJalisJ.
Koosolekul esined pikemate kõnedega Eesti Omavalitsus juht

See kaitse olr vajalik, sest selle ( peame valitsema ama närve.
puudumisel ei oleks sellised mee.e
Rahvas, kes on Kaotanud när
-| avaldused ja «riigivolikogu" valim.vid, ei ole enam rahvas, vaid
I sed saanud kunagi toimuda.

dr Mäe Ja Eesti Kutsekugudfc president Kat™, keliede sõna
võtte sageli katkestasid tööliste spontaanselt puhkenud aplausid.

kari.

f Nõukogude Liit lo üb meid veel

Küiaiistena viibisid k<msolekui [kindralkomissar SA-obergrup

j praegugi oma kodanikeks ja kipub 1 Ja karja! oi ole eluõigust meieaeg
• meid kõigest hingest JPvabaMama4. ses maailm as^

pvniührer Ljtismafifi. SS-komandor SS-obersturmbaTJnJuh

rcr Ba a t majandus- >i raban dusöLrektori dr, W<*:itl i, kohtu
Ma usun, et niisuguste roäista
direktor Õpik, kmdriitkontässan voLuik huUekugurifr aia! 13 bt * ! Me aiinaiiio neile vttwtuse, miile , miste
uskujad ja levitajad on prae
j mõttes k-aheviahel olla ei saa, Me«e
Uöj* jt
guse! hetkel arvuliselt üsna kokku
Koosoleku kava kant* üN- ka ringhäälingu pooil. millise saale ] du.- rahvusiikti,s vaimustuses, ofi kuivanud. Viimase kuu jooksul on
ühiskuuUmi-ki-ks kogunesid tõota ad üle maa kõigis suuremais kai i eesti rahva tõeliae hoiaku tunnis meie iseteadvus ja - kokkukuuluvuse
tunne tunduvalt kasvanud. Sest
ta jaks. li elv a g a käes na e - oleme
tlsšs UhiskuulaniLseks oiio end testi Kutmkogudele registreerlnuü
r.ütid rõivastatud rahvas. Ja
•rü sri a tarne kõik nm a - sõjaaegadel
43a klitäst TBõaft kuulajaga.
on relv igag olukorras
laeg s e r{ bo!fie v i ke jandib a

] hlijutine rnitr möö

imised ; a ütleme eestlase

. Metallitehases,- kus laimus kocs-i.[ja imele pilk püüab Übi tungrU*Lj+õe ! t s e arvamus e,

ainsaks veenvaks vahendiks. Meil ci
tarvitse enam kõrvalt vaadata, mis

sünnib, vaid nüüd on meil õigus ja

võimalus oma tuleviku korraldami
6j&c, katkestati knoimeku algul töö j
- Tõõrinne omab meieaegses aõ sel kaasa rääkida. Täna on meie
JS">.ötfü käitiie perspnäai
mis on alnuiftadeokl >#«_ tbhutH tählattAe.
fiühdrriüseks jsuurdo tööVabaduspäev. Igaüks meißt teab,
kjai# &'##»;< ' kirt, me
mida fitleb meile tänane päev. Koi
Ighll,
.fUtunfl on ilustatud Kesti Ja Saksa iLilStarne mete teesefrtvusftja Tagalae tõkitajate read on harve-,-1 palju toob ta soojust meie hingesse.
imeväärselt?
aaavuttiM
kultuuri
ja
lippudega
| Temaga on seotud kõik, mis on
nenud,
sest
rinne
nõuab
mehi.
See\
maj&ndtise aial site teeme aeda
Loorberipuud annavad tava! laelt jnõttesa ja sooviga: kõike seda pärast i/o avad needu ke» otsesest S meile püha ja armas.
fcft|l|le töösasihe pühapäevase aim j Lkor*ftfc*i . Jft mitte ainult koxtäU. võitiuateggvuÄesc osa ei võta, end
Palju on kodumaa meile annud ja
Ühe ea?ti nõiUseipatalJon: bfkdätef
tagalas tugevalt pingutama, et nüüd ootab ta meilt palju.

i "t«Ä§v" btear meie

Tv. Tämmari Juhatusel alustab M.

Vdd i.SQgi ületada!

Töötajad jälgivad ilesti Omavalitsuse juhi kanöt ltdiii^öÖsötiKii

Eesti teluaiOu uuest! Dlesehlts
mifle oli rahvuslik valiidus

asutustes ja põilu|_ pro

Keski tõotajad! Kui .te lähete
Meie suurkirjaniku Tammsaare • : duktsioon ei väheneks, produktsiooni
nüüd tygasj omn. treipinkide, masi
Seejareie avab koosoleku ins. röntiüntfr. »Tc)de ja õigus" ütleb vana kvaiiteet ei kaharteka.
nate ja töölaudade juure, šiifi
V; tänaäfta tehase Juhatuse VargÄŽßae Andrea oba* põjW#i bes
footaja v&lb tdõimesid kor:lü
et U omä isa talu ei ar
Lüdlgi .^Avamäng-fantaaslat".

je töölt?!*? nime] ilmunud külaHsi.
saata. Sellele on parimaks tUnnus
Kõnetooli asub -Eesti Omavallürtiit - maitsi «Tee tood .la h£® yaavg,
juht dr, Mäe, kelle kõne oö loo siis lüleb armasus" Hee ütlus teo tuseka töötaja saavutused Va

pidage meeles, et teie too aim;

' tagalas aitab ka rindel püsida,
badussõja püevil.. Kui kiiresti [ä
.lilflh meid lähemale oma sih
kui korralikult valmistati meie tpo- .

Meil on kodumao kaitseks praegu hulgaliselt lidsti ySljö õpetatud mehi. liftis ölt
tähtsam: õigusteoreetilised arutiused vai rahva endakaitse hädalised vabadused?

dud mete tänase» |ebes
loomiüftAb Iga «wtlast,
OmavftlUsuse Juhi tchftä-ISfK
tidele.
Mpie Ipad ja «"lisad on rähkinu-i kordsed soornuärongid, selle kohta
töüäevad kõbflttiijäd pößtt; i» iäkfeftmatult tiWk! tsha Ja meiegi kütil ete imelugusid "õrna Vatiemailt
Ühislauluna kÖLab EJe&ti hümn.
Täna pühitseme 26-Jidat Yabadus
oleme ohverdanud uaia vaeva ta kaaslasilt. SHdade ehitamised ja Olge valfcnie ka selleks, et kui olu
Järgnevalt kõneleb Eesti Kytae
teede parandamised, mis sõjaolukor kord seda nõuab, 3Ü5 igaüks meist! päeva. Me pühitseme seda päris
köiftJde president R. K«r?õl
ras läbi viidi, olid tollal kiiruse ime silmapilk vahetab tööriistad relvade erakordsetes oludes! 26 aasta eest
Juhä enam kui aaitiiadA
ei tafts me brntütada Jalatäite deks. Sellega võideti talkorral eestlas vasta ning tõttab ema kodumaa pidime alustama Vabadussõda ..bol
nn 24. veebruar olnud eesti rahval?
vabadus ja ainult selline töö piiride kaitseks, kus võitlesid pal ševismi vastu Ja jõudsbpe 2-aastase
maad plnhÄÄt. Ölwkflik tele
jud meist juba Vabadussõja kuui1- raske sõja järele endale,, vabaduse
Tlhv;u*lütyks. pidupäevaks. Kui _ meie
vaim võib meid ka nüüd aidata.
' meie
surikkail päevil.
äÖä täna erakordse oiu korra tõttu
ja riikliku iseseisvuse, kätte võita»

higi* öilieparäflt . . ;

Meie rahvas seisab hagu äksik
Elagu meie rahva vabadus, elagu
mänd künka harjab mida maailma meie isamaal
tuuled od sasinud. Ta jändrik tüvi,
Orkestrilt kõlab võimsalt ette
Meil MlgU ~ati\ elavalt meeles risti- :ästi kasvanud oksad osutavad
Me jälgime terava? pilgul L[need päeväd, mil iÄvastftt? Ädanovi
nendele raskustele) mida tal on tui- ; kantult R. Kulli ~KriuSa lahing".;
bjd ta käsllÄSte poolt ponefkAike la nud ületada, et püsima jääda. Kuid Koosoleku lõppsõna ütleb ins. V. j
alevn' silmapilgu olukordi
ta on tugevam, elujõulisem ja 100- . Teder, rõhutadesr et nagu tookordl

vjEliselt pühapäevana ei saa pijhlt
ilia' teame seda ometi dtoa,
a^dÄtnea,

kodUstaA ..veel i&udma.

dUsjÕudüdele suuteliseni yas<tu pa Kriyäa- lahingute päevil,, lööme

nema kui mõni teine, mis on kas vaenlase tagasi ka nüüd.
vanud varjatud lauskmaal teiapte
Käitiskooslek lõppes R Kulli bra
puude vaibus*

Suur aktus Estonias

vuurmarsiga „Kodumaa"

pilgu ees. Vaenlane seisab jälle

vaid peaasjalikult võitluse

end kaitstä.

Sellest olukorra tõsidusest välja

must värv seda mulda, ' mida usaldatud. Sellel maal me tahame
Jumal on usinale eestlasele au elada, oma põlde harida, tõotada
nud harida Ja kaunistada. Valge ja oma lapsi kasvatada.
Me usume, et sama Jumal, kes
värv tähendagu elukommete puh
tust, mis olgu eriti eesti naiste ja ajaloos õiglaselt on käristanud kõi
neidude ehteks. Sinine värv tule ki, kes julgesid vähematele ja nõr
tagu meile meele,. et peame alati gematele liiga teha. ka tänapäeval
' taeva poole vaatama ja Jumalalt nuhtleb neid. kes ka meie väikesele
abi paluma. Ühtlasi meenutagu ja armsale Eesti isamaale julgeksid

minuga solidaarseks kuulutasid. See

on vaid tõendiks, kui- õige see
samm oli ja kui õigesti meie
rahva poolt suurimat hä

Upu sinine värvus neitsi Maarja teha ülekohut.
mantli hdfma, kelle kaitse alla
Me usume, et. Õige Jumal toob
meie Maarjamaa pühendati juba
õigust neile, kes Õigust oma ole

masoluks taga nõuavad, !

Issand Jeesus Kristus, kelle kirik
Seda õigust püüab taotelia iga tõ- j
on otsekui hästikorraldatud malev, J
õnnista seda lippu ja kõiki, kes sel- | | Me n&aldame end Ja oma maa I
le lipu ai] teenivad Sind, Issandat,],J selle õige JumaJa suure kaitse ja
vägede Jumalat. Saagu nad püha j. armu alla."
Neitsi Maarja eestpalve läbi võitu! Vaimuliku talituse lõppedes män
oma nähtavaist ja nägematuist \} gis orkester R. Tobiase helindi «Eks
vaenlasist ja väärigu nad seda, et j tele tea"
kord , võitjatena taevas võidurõõ
Järgnevalt pÕÕrdus hokkutnlnute
mutsevad."
ja ringhäälingu kaudu
Kindralkomissar Litzmann ja Eesti Omavalitsuse juht dr. Mäe
Vaimuliku talituse lõpposas kõ
kogu eesti rahva poole kõnega
väljuvad tööliste keskel käitiskoosolekult
nelesid veel Eesti Vabakitrkute
Eesti Omavalitsuse juht dr. H.

f sine eestlane, # I

Mäe.

Ed. Mägi.

Eesti Omavalitsuse juhi kõnet jäl
Palunud Jumala abi ja õnnistust giti suure tähelepanelikkusega Ja
reageeriti tabavatele väljendustele
selle võitluse teele, kuhu saatus pkorduvate küduavaldustega. Kõne
meid on kannud, ütles õpetaja I con toodad ära meie tänases lehes

A. Kunn: j

teisal.

ole mitte aeg arvustuste ja vaid

kõiki rahvuslikke jõude tulevatele andmiseks. Ma olen veendunud, et
katsumistele ja raskustele ette kogu eesti rahvas meie raskeimal
valmistada. Kõigi muude ülesan ajaloolisel silmapilgul koondub Ees
nete seas oli minu tähtsaimaks ko- « »ti Omavalitsuse ümber ja usaldus
likult kõiki neid käske täidab, mida
huseks hoolitseda eesti rah
Eesti Omavalitsus rahva saatuse
va kaitse jõu uuesti üles
ehitaraise eest. Paljudel oli huvides andma peab. Minu kohus
tol ajal arusaamatu, miks ma nii ei ole mitte rahvale piiüua meel
väga Eesti leegioni asutamist taot dida, vaid seda ütelda, mida ütlema
lesin. Kindralkomissar, kes meie peab, ja seda nõuda, mida nõudma
kodumaa küsimustes on oma suurt peab. Ma pean ka noomima, kus
ettenägelikkust tõendanud,, toetas tarvis on.
seda taotlust ja tema püüetel läks

tus, mis üks rahvas enda kaitseks Eriti puudus igasugune arusaamine Uluots. See silmapilk nõuab, et
teeb. Ma rõõmustan konstateerida sellest, et leegion kodumaalt kau nilüil terve meie rahvas kogu oma
võides, et minu mobilisatsioonikäsk
üldist olukorrast arusaamist leidis gel väljaõppe sai. Oma ' rõõmuks rahvusliku jõul , kaitsesõjaks suu
võin ma ütelda, et tuhanded eesti, nama peab. Ainult nii võime äh
ja selles küsimuses ka endised mehed
on tõendanud suurt põlli- jiVardavast hädaohust pääseda. Kol
poliitikamehed ja riigimehed end tilist ettenägelikkust vabatahtlikult me aasta eest oli meie rahval kan

Meie kodumaa piirid Läänemerest

Sinu vä-vid tähendagu meile: Peipsi järveni on Jumalalt meile

Liidu esindaja Ä Kuum ja Ad

Praegu seisab meie rahvas võit
luses oina olem asid u eest. See oi

minnes kuulutasin ma 3 nädala
eest välja eesli rahva üldmobili
satsiooni. Ma määrasin 20 aasta korda Saksa riigi juhilt Eesti lee Bolševikkude roim Eesti
käiku mobilisatsiooniks sõjaväkke gioni asutamiseks. käsku saada.
ja 22 aastakäiku mobilisatsiooniks Teil on kindlasti meeles, et lee riigipea K. Pätsi kallal
omakaitsesse. Kokku seni mobili gioni mõte tol korral kuigi popu
seeritud 2 aastakäiguga õn seegil laarne ei olnud. Leegioni vastu
Meie seisame oma ajaloo tõ
eesti rahvast mobiliseeritud 44 aas tehti palju_propagandat Ja avalik- _
siseimal silmapilgul. Seda
takäiku. See on suurim jõupingu kusel oli vähe huvi leegioni vastu. ütles
ka viimane peaminister prof.

sen sind, meie paavsti Pius XII ni tele Jälle vähemad. Ta on väikes
mel. õnnistan sind selle vabaduse tele riikidele ja' väikesearvullstele
ja Iseseisvuse Ja rahu sümbolina, rahvustele ka oma eluõiguse annud.
ittlda me soovime armsale eesti rah Selline eluõigus on Jumala annust
vale, aga kristlikus vennalikkuses antud ka meile, eestlastele.

vent-usuilhingute Liidu uaimulik

lasen.

geim ametikandja ja minu kohus oti luste jaoks vaid ainult aeg käskude

meie kodumaa, väravail ja on mit
meti juba meie piiridest sisse tun
ginud. Meie seisame vajaduse ees
kõigi oma rahvuslike jõududega

Pärast ühiselt lauldud koraali pi- jj õiglus ning võitlejate moraalne ning
] sisemine kindlus. Ma ei kahtle sel
das vaimuliku kõne <
silmapilgul, et meie võitlus on Õig
ronnui-katoliku kiriku esindaja lane"
apostlik administraator Eestis
Ed. Mägi ütles:
V e rlin g.
n&uur Jumal on mõnele rahvale
«Eesti lipp. ma Õnnistan ja pühit annud suured ja laiad piirid, teis

sajandite eest.

vajalik?
Meie suur jõupingutus
Ma olek praegu eesti Irahva köt
endakaitseks. Töölised ja
Meie kodumaa ja rahvas seisavad
täna oma ajaloo tösiöeiraa silma-*

| ühiselt Jumala ette palvele on tul
nud ühise asja pärast,
võitlevad, tõelise armastusega Sinu i I Minevik on näidanud, et võitluses
ning oma ligemise vasLu ja õnnista r> ei oie mõõduandev ainult usk ja

ka kõigile euroopa rahvastele.

fiootido eesti tööliste — keskel, mobilisatsiooni läbiviimisest, VÕI Oli
kelle südamed on meie väeosade see õige, et ,ma mõjutamatult õena
juures ja kelle käed valmis tavad veendumpse Järgi käisin, mistõttu
meie sõdureile vajalikku vafuštrttsi. me ta na tõsi.saja ees Seisame, et
Eesti. töölised ja eesti södtirid —1 meie rahval on tugev ja hästi
need on ees ii rahva tugevaimad Väljaõpetatud väeosa völtlustabte
alustoed ja nemad ehitavad eesti -1 istest eestlastest. (K,i jdna v a J
s e dj. Te näete sellest, et
Tol korral ei olnud ühtki riiki Valivale , tulevikku. Riigimehe ko duma
ainult oiha kohust
meile liitlaseks ja me pidime ko huseks õn. ettenägelik . olla
eesti rahva vastu täitsin
gu sõja raskust Üksinda, kandes ja mõjutamatult ning kavakindlalt
ja
ma
teatan
Siin avalikult, et ma
kõike
seda
teha,
mts
rahva
hüvan
võitlema- ja Võitsime. ; Täna sei
seda kohust ka edasi kõigist arva
same teist korda vabadusvõitluse guks tarvis on.
mustest mõjutamatult täläan ja end
ees, mida me peame koos Saksa
ainult eesti rahva huvidest juhtida
Miks Eesti leegion oli
sõjaväega oma kodumaa piiril.

mobilisatsioon

(Algus 1. lk.)

noid ,ja nende tegevust kõige eduga." 'jõud,

y Ör/Mäe kõne suurel käitiskoösolekul

leegioni astumisega. Oma külas- jj ngtusterohke terroriaasta bolšcvlke
käikudel leegioni väljaõppelaagris võimutsemise all läbi teha. Tolle
võisin ma kindlaks teha, et Eesti 1i aja haavad ei ole tädapäevgi veel

leegioni mehed on poliitiliselt!! paranepud.

daohtu on mõistetud.
küpsed lni me sed, kes meie [J Alles eile tuletasime meele meie
Loomulik on, et väeosad sõdida rahva saatuse küsimusi õigesti , riigimehe ja riigipea Pätsi
ei saa, isui neile ei valmistata kõi mõistavad ja poliitilistes küsimus-jJ 70-ndat sünnipäeva. Tegime. sel pu
ke, mis on vajalik sõjapidamiseks. tes hoopis teisiti otsustavad kui hul kindlalts, et Nõukogude Vene
Sellepärast pidime jätma mobili mõnedki nende rahvuskaaslastest;;oh mitte ainult ligemale 100 000
satsiooni ait välja kõik tööstused, Eesti leegioni mehed ei lasknud end !; meie rahvuskaaslast ära küüditanud
mis on sõjaliselt tähtsad, kuigi ma mõjutada Ühe-päeva-arvamustest ij või tapnud, millest maailma avalik
teadlik olen, et 'just tööliskdnd. ja võisid kaugel kodumaast sega- 3i kus õige vähe on välja teinud, sest
vaatamata raskele tööle Ja rat ;ele matult anduda ettevalmistumisele \jet Seal bolševlstlikku hädaohtu vist
majanduslikule olukorrale, on kõi- tulevaste ülesannete jaoks. Nüüd
keegi enne ci mõista ega tunne,
ge enam oma isamaalist meelt ja on need mehed kodumaal ja rnoo- jj kui ta mitte ise selles samas häda
rahvuslikku kohusetunnet tõestanud. dustavad esimese hä&ci väljaõpeta- 1 ohus ei seisa, vaid on veel kohutaMobilisatsiooni alguses tna tunnusta
ja hästi relvastanud Eesti di- 1I vamat toimunud. Tõsiasi on, et
sin avalikus raadiosõnavötus eesti tud
viisi. Uks osa neist omab 1%-aas riigipresident Päts bolševistliku
tööliste eeskujulikku isamaalist hoia tase sõjaväelise väljaõppe, välja võimu läbi kõrvaldati ja Nõukogude
kut Ja täna, Weie saatuslikema õppe, mida Isegi rahuaegade] saab Venesse küüditati, Nii on tegelikult
Vabaduspäeva puhul, pidasin oma pidada kõige eeskujulikumaks. Mui ühe iseseisvg riigi riigipea
kohuseks olla meie parimate pat- dugi polnud see neile kerge, aga
Nõukogude Venesse küü
leegioni mehed teadsid, mispärast ditatud. Me ei ole aga mitte

Isamaaline õhtu Estonias

021 see tarvilik, ja kandsid hea kuulnud, et ükski neist riikidest,
meelega kõiki raskusi selleks, et kes kinnitasid, et nad on meie sõb

nüüd parimate sõduritena oma ko- ji rad või liitlased, selle tõsiasja vastu

; oleksid
dumaa piiril seista. •
! sammusid ette võtnud, kuigi

nende endi poolt terve rida pagu

«Kõigevägevam Jumal, 8a näed! Omavalitsuse juhi sõnades väljen- I
meie pisaraid emade, abikaasade ja €dunud otsustavust ja ohvrlvalml- [
väikeste laste silmis, kes on pida- <3dust meie põlise kodumaa kaitseks [

Kõnelesid Eesti Kutsekoolele R. Karro ja praost J. Lattik j

Vabaduspäeva eelõhtul toimus . vas,/kes õu seesmiselt tugev, võib
Meile on heidetud '.ette külmqs.t
Estonia kontsertsaalis Eesti Kut- [ "korda, Sftata suuri tegusid Seda ja koikust. , Aga see ön soome tõu
nud ära andma endi keskelt selle, iikinnitasid aktusele kogunenud j I ,ekOgudo korraldusel isamaaline 'teadis ka njeie riigijuht Konstantin omaipfira, et igaü h e jaoks ei
kes neile olid südamelähedased Pat- \võimsalt lauldud Eest? hümniga. | j õhtu.
iPä t ä, kes ' fitJöß otsust;I.vi, sõnn
ole redelit' meie süda
ves mõtleme nende peale, kes on
meisse.
Pühaliku totmfngu lõppedes kanti ! Õhtust võttis osa tulvil saali Vabadussõja algamiseks.
tagalas, kes võitlevad rindel, õnnis- IEesti rahvuslipp tervitusmarsi he
täis rahvast, Saal oli kamtista
Viime
meiegi
oma
mõtted
täna
Igaüks,
kes tahab meile lähedale
ta meid selles võitluses vaenlase fllide saatel saalilt välja Eesti Oma
tud rahvuslippude ja loorberipuu-*
fietkeks_ tema" juure.
'päAsedn, peab hindama meie tööd,
de*#. Poodiumi kohale eslscluale
vastu, t s
valitsuse juhi korralduse! ja aoovil
meie"
tahet,
meie jõudu.
Meie
maa
on
kasvatanud
meile
See un esimene kord Eesli aia- hholUkw ne* lipp ja säilitatakse Utoli asetatud rahvuslippude vu
kibuvitsu Ja ohakaid, kuid see on
Eestlasi armastada tähendab
Joo*, et kõik kirikud Ufael meele)H JJevlku* muuseumi*.
hele Eesli vapp,
õhtul esinesid kõnede*» Ea»» meto oma man. Me ei ole seda eestlust austada, oestbiaDst lugu pi
dada, tema tõfid hinnatu.
Kulsekopude president Komalt Jt el!ei n £,l fi ra. lubanud,
Karra ja prsosl Jaan E#t Mo olomo vftikprnbvfl.s, kuld me Meid tujeb kohelda otsekoheselt,

tlk.

Kunstilise osa eest hoolitses
rida soliste, lihe kailsepataljpni
orkester Fr. Tammari juhatusel
ja meeskoor Eeat[ Laulumehcd
A. Valme;! juhatusel,
Isamaalise õhtu avav -knltaepatal

jonl orkester Ed. Tumm* «Piduliku

EtvamÄSgwte", ,

Selle jä.-eve kõneles E Kutin-üv

. gude president Jt Karro, 'kes Otl«?v:

ja pagulasrtiglpäld ülal
Organiseerides meie kait lasvalilsHsi
peetakse. Meie juhul ei oie tege

pagulasvalitsuso või pogulas
seks relvajõudu täitsini mist
rliglpcaga vald iseseisva riigi

ja täidan oma kohust

riigipeaga, kes Nõukogude Vene

okupatsioonivõimude poolt on

KuE möödunud aastal Saksa riigi ära küüditatud ja kellest puudu
võimud meie palvel mulle volituse vad igasugused teated See tolmus
aniisid mobilisatsiooni teostamiseks,, keset 20-ndat sajandit ja Euroopas
ühe riigi poolt, keda vaeniasriikide
mobiliseerisin ma meie noorima i| poolt
liitlasena väga kiidetakse.
aastakäigu, sest see et olnud sõja . ŠJdasl dr, Mäe näitab, kuidas
pidamiseks veel üldse ette Valmis- i
rahva suhtumine mobilisatsiooni
tahul. El ole kellelegi saladus, kui j on oinani sisuliselt rahvahüälctu
palju minul tol korral vaenlasi oli | seks teoga. Kutsealuste kõrval on
selle mobilisatsiooni ultrast. Minule j tulnud palju vabatahtlikke Ja mehi
heideti ette, et mul puudub Igusu 'on kogunenud kodumaa kaitseks
ktltWWfl omu maad Idust peo silo ofcme sõpradele sõbraks ja "Kiine riigiõiguslik Ja rahvusvaheli
vav.jlnselo ausaiks vastaseks,
Hi<>% sellest arvust, mida teati
iotnngiva vaenlase vitatu.
ne õigus mobilisatsiooni läbiviimi oodata. Kõneleja Jätkab:
Mo e) paindu kunagi seila vaenVnl;libkii sõprust ja «valla seks Ja et ma tegelikult niiviisi „Ma rõõmus lau meie Vabadus
Inse ikke alla. Meie võidame I
eesti mehi võõrsile killidltan. Ma päeval seda üksmeelset eesti rahva
elust" meie vihkame,
Kõigevägevamal! palume õnnistust
pean Ütlema, et to) aja) Just meie
oma paljukannatanud isnmnale!
vihkame nllc „vabadus?" toojaid Jn noorsugu minu muredest 91- vastust maalima avalikkuse ees
Järgnevalt il:;-, rteklamntsioone astume neile vastu üksmeelselt rel gestl ar.u sai ja eeskujulikult teatavaks teha Kogu maailm tead
ei eesti rahvas ei ole kunagi
H. Uur, millele jiirgtira Jaan vaga kd es, ot meie rahvuslipp võiks Ja täielikult moblllsatsluonlks il ku.
Ikka julgelt lehvidu kodumaa tuu mus ning selle tagajärjel sai või Nõukogude Vene külge kuulunud
Laitikfl kõne;
les.

ega lahu ka kuuluda, vaid peab

malikuks, et meil Dn tänapäeval koigi oma rahvuslike jõududega
.Mln..! op .-aaii: üks kuu
luja, Ufiili, , olen siia tünn kõ
El ole moll suurimat soovi kui st mitu tuhat noort väljaõpetatud sõ sõda Nõukogude Vene vastu nii
nelema tulnud," fltlss J. r.aiiik Jumal pühitseks' meid Kohti lipu durit diviisi tagavaraks. Ma loo kaua kuni eesti rahva vabadus on

„Ktti ««tel rahvale on niõu«li mxnt
busin täiesti riigiõiguslike Ja rah
• iuk* patnl.nl tf.-i'. • '.ihsu-t, siis ei ~irB kuulsin on eestluse põhjo hnidjoika Jn kaitsjaiks!"
vusvahelise õiguse klisimuste kaa kindlustatud, ,1a seda , võitlust ei
ole see rahva* «ed# ehad kui liiolur, kuid soe n.itg tuksuv ffldn.
flhtu jooksu! esinesid veel Mingin lutlemisest ning võtsin arvesse ai pea mitte ainult meie üksinda, vaid

Ihiifld õli süibiioeii- aeg! Kõik, mis Tarus -..-il, ' .niudeni Cntmen Pri1- nult meie rahvuslikke vajadusi. meie kõrval seisab saksa rahvas,
kes kogu Euroopa ees väitleja na bolHall vus Itk vajadus käskis
T.uts deklameeris ]» h.estl Lnulu aga minul selle eest hoolt kanda, SovNml vastu võitleb.
Jlßöjitwtlst nwir arvull-W.
Jumal on utele kodumaad jn meie
! esitasid rrn eustl luule, Kõik et õigeks silmapilguks oleks ktlllal
•II «st (! < :• :I' ( r 111 l('• ! I , t.Tuk< 'õiiuril e!' iirmtyipt
kogu ajaloo viillel kaits
ttw*vs#j„ Jj;# ko krnmi »i j"!' lil. -.'ibl lnhliigti. (Jktkl rahvas "i esllitlud 'lül.ul võeti ™«tu -i iiiiii dasel arvul väljaõpetatud sõdureid. rahvast
nud ja õnnistanud Jumal or seda
saa oma iili! WlÄrttist udidntn emm, k.id uu ilile-l-g i Kdmtjiul pidid Jn see on ka teostatud.
•uk«, oie end jälle
teinud suurpärast, ei meie oleme
kui võ irlu s e « (uiu, 'dpoinmslu, stirlme lisapalu.
*i r* u.

äjerfa Sldre üfiökjs souh nimetada efufafe Ise kaeta tõmmanud,

keni dil kikin jn kivine, hakkab lv.':-i',,|.-i-a Ortiu.s viiulipalu, Meoto
mid'! «lama.

'id kairtttt tastltri nop «õll»l»e \omst vahoduim eeat,
õlils lõppgõnii y'i,s Eesti Kutsi'
OFuhde kSlte vnbatffMP, wejl» oi
ftlckiHT, Mbbt a.turat"o irodl» kogude presidendi pjwMHjii Vnld

Mmt 'ea-.HsUvt. t>» {(Wgirtirisef MfiMftofr utMHtff ' 1 tehtud, mfhjrit kpotsKn*!,
miimi, «dtototatncwe* •).*«» v«T(inr

l!tk'iti«.-.ek« ka Pt vrrriHnka

I" ii 1 it, millti Jüride kõik kotis

VabiUu.se-i näitas, et võikerah- jit vabaks piu Plaani, eaMtese süda! olljad laulsid Kusti hümni.

Nllüil seisan ma avalikkus ees alal1 omi' juhust mehisel! 'Rlbuid
Ju küsiti! Kas litoks see õigem 01-o1- Nii Uil op v oi rahvas .lii Mr nvbl
mid kui nui selleks, et õiguslikke srl relvaga võitlus1!" asime •- in
küsimust mitte riivatu, oleksin loo alustab oma vabadusvõitlust orw*
bunud Eesti leegion) taoti emisest Ja kodumaa piiril."

Reedei, 25. veebruari) 1941

sid maavägesid ja ründasid päeval
Ja öõl vastu 24. veebruari vaenlase
suurtilklväeposltsioone ja tihedalt

Uus raske rünnak Londonile

es' peakorterist, 24, veebruarit,

ida pool žaskovit nurjusid ka eile erilise kange

kuelsusega teostatud enamlaste rünnakud kusjuures
hävitati hulk vaenlase tanke.

Zaslavi juüres ja piirkohnas lõuna põol Prlpeti
soid arenevad Meiepoolsed rünnakud edukalt.Imuna poo! Berezinat. põhja pool ftogaiäevi, sa
muti kagu pool Vlieb.Hkll vältavad idrjevöitluscd
raugematu ägedusega. Mcit väed ajasid nurja kõik
vaenlase läbimumikatstd, ilustasid kohalikud slsse

muiTud või ptihu.stasid need ja tekitasid, vaenlasele
suuri kaotusi inimeste ja materjalide poolelt,

Ilmjärve ja Peipsi vahel nurjusid enamlaste kat

sed mõlemal poo) L>no'd ja lääne pool

raüdtecd meie taanduniisliikumisist läbi lüüa.
Narva ruumis elavnes võitlustegevua uuesti. Meie
poolne rünnak fihe eelmise päeva Bissemurru korral
damiseks tegi edusamme, hoolimata vaenlase -tuge
vaist vasturünnakuišt,
Haalias parandati löökrühmade tegevusega Net
tun« sillapea mõnes rindelõigus meie seisukohti,'
Lõuna pool ApriÜat ümberpiiratud vaenlane jõud

sajus

Stokhol.m, 24. 2. (DNB) Saksa
õhujõud - ründasid kolale päeva
surUti kokku kitsale alale, hoolimata vastase visast jooksul kolm korda Londonit. Nen

Sõjajõudude Ülemjuhatus teatab:
Krivoi ffogi ruumis oli võitlusiegevus väikseni kUT
eeiuiistel päevadel, mitu enamlaste pealetungi lötfdi

tagasi. Meie rünnak iaaiie pool Zvenigorudkat voltis
pinda juure.

London iga päey pommi

vastupanust, kusjuures võeti õle 4ÕÖ vangi.

de Saksa rünnakute ägeduse tõttu
Vaenlase- kergendnsrõri&aknt, mida fcoetak tugev ka on Inglise teadeteamet ikka suure

hurite ja laevašuurtukkide tuli* varises kokku meie
«õrjetnlea.

Kaugcdaskepatareid tulistasid vaenlase väljalaadi
mise Nettuno ruumis tugeva mõjuga ja sundisid mitu
prahilaeva tagaei pöörama.
Lõunarindel nurjusid vaenlase rünnakud kirde pool
LftštelförteL VAflUse katsed Ute Gari tulla aeti nurja;
Teistelt rinnetelt vi teatata erilistest võitlustest.
jüile keskpäeval lendas Põhja-Ameerika pommitus

lennukite öicsua JahilenriuUite tugeva, kaitse

suurel arvul süüte- Ja Iflhkepom

me. Päästemeeskonnad on veel tööl,

et päästa rusude alla jäänuid. Veel
rünhatl üht'Unna Inglismaa lõuna
osas. 1 -

„Ood punaarmeele"
Stokholm, 24. 2. (DNB) 23.

veebruaril Nõuikogude armee aasta

päeva puhufl korraldati kogu Ing

lismaal päevakahaeeid koosolekuid
Kremli võimumeeste auks ja

miseks. Muu hulgas- toimus Lon
donis Albert Hallis pidulik aktus,
kus lauldi John Hasefieldi „Oodi

Nõukogude armeele0, mille on kom
poneerinud kuninga orkestrijuht sir

Arnold Bax. ..
Madridi leht flArriba" teatab, et

samal ajal kui -Inglisrrvaaä pühitseti
punaarmee aastapäeva, tegi Kremli

iile Peipsi jää ründavale

Narva relva-SS eesti va

vaenlasele tekitati eriti snti-;
ri kaotusi.

kade aktsioonid ettenähtud klass" teravaid etteheiteid inglas

Kõik vaenlase rünnakud riivritt

batahtlike loogisa 1-

häälekandja „Vorna i Babotsij

tele ja ameeriklastele sellepärast, et
nendel ei oleVat mingit tahtmist luua

eesmärgid.

vasse kulgevate raudteeliinide piir- dele. mille kaitsel meie liikumine Lahingu- ja võitluslennukid toeta- teist ; rinnet..

Viimaseni truu kahusetifiit
mises oma kodumaa eesi
Ä laage 5 võitluses 10. 2. 1844
>mak.utselajTe

Pika raske haiguse Järele lah

kus meilt minu armas abikaasa,
meie vend ja onu

Kõman Allik

nn.. Lembit Tamm

' (n. Kuuskmaim)

* 3. jaan. 1689, t 23. veebr. 1544.
Mälestavad valusas lektas
abikaasa, vennad perekondadega
ja sugulased.

nii ülem, rühmaülemad Ja mees

Perekond Hlo.

Sügavas leinas
abfkaaaa, tütar, pojad, teadmatuses
viibiv mlnLä Ja lapselapsed.

Ma j «omanikud.

Matmine-27. 2. 44.. a. k. 14 Jõe

kond.

Sander. ,

• 19. 12. 1862, f 2L 2. 1944 -

Kirstupanek 26. veebr, Dlako

Viimaseni truu kohusetäii

.JE? rüses oma kodumaa eest

(£2 langes võitluses 10. 2. 1844
imakaitselane

nissih-atgla kabelis, Ärasaatmine
Sealtsamast 27. veebr. k. 3 Kaarir

kirikusse ja sealt vanale Kaarli
kalmistude.

kutsuti meie

rms. Agu Viliimcts

Omakaitse direktor Ja omakaitse
Peavalitsus, Omakaitse Virn Ma
leva ülem ja malev. Viru Maleva
kaitselased. Omakaitse ZU kompa

• 5. 3. 1943, t ÄI. Z. 1044

Miina Kuldina

Mälestavad valusas leinas
vanemad, vanaema, õde Ja vend.
tädi Armilde, perek. Toomingas.

nii ülem, rühmaülemad ja mees
kond.

(Kultman)
* 18. apr. 1361; t 23, Veebr. IM4,

Vaikses leina? tütred, tütre

tv ilusaimas nooruses Kaugel
kodumaast sulges silmad

tütar, väimees, Erika ja omaksed.
Matmine laupäeval, 26, 2. 1944,
kel! 16 Rahumäel.

kallis poeg ja armas vend
ja ristipoeg

Erich Toome
* 20. 10, Lelles, t 16, L 1&44
Mälestavad trööstimata valusas

leinas

cnin, isa, õc'e. tädi, vanaema ja
ristlema.

Matmine 27. 2. Raplas.

Lühikese haiguse Järele uinus

Alis Suster

Igavesele unele suikunud head
ja anmaet abikaasat Ja isa

• M. 12. 1909, t 21. 2. 1944

Leinavad

lapsed, ema Ja kaugeivilblv mees,

Mihhail Voodi

14. Il 1664, t 2D, II 16*4
Mälestavad sügavas leinas

abikaasa, plsipojukene, kaugel
vilbivad pojad Ja tütar.
Matmine 27. veebr. 1944 kell 14
AJeks. Nevski kalmistu kirikus,

venü, Õde perck., ristipoeg Ja

Tähe perekond,
' Matmine 27. 2. 1944 k. 13 Kaarli
kirikus, sealt Metsa kalmistuile.

Vaenlane vastu võideldes

langes £3, t. J&«. a. Ida

rindel

Igavesele unele suikunud Head
ja armast venda Ja onu

Tõnu Tõnu poe? Espe't

• 17. Juunil 1333, t 21. veebr. 1&44,

SS-Frw. Al-der Decdln

Igavesele unele suikunud armast

leinavad vend Ja õde perekonda
dega, venna abikaasa poegadega
Ja teadmatuses viibiv vennapoeg

vana-emakest

Marie Martens'i
(sünd. Kristel)

abikaasa, pojad perekondadega,
õed-vennad perekondadega, sugu

lased Ja majaelanikud. „

kapten Al -der Nordmann

meie kallis tütar

Pikast ehist väsinult lahkus jiit
maailmast urinu unustamata abi

kaasa, meie armas ema, vanaema
ja vanavanaema

sUnrf. 21. 1. 1094
rtäJcstavad

Politsei Vahipataljoni ülem,
ifivitserlrf, atfuhvitserld ja me**-

Marie Juhas] t Israel
(Sünd. Klelbcrg)

kõnd.

Mafe Mai viia Jõesoo

Teda mäletab sügavas leinas
Tallinna [X Gümnaasiumi IV lend

3 mrna

sünd. Tola

Maria Lapla'l

* 13, 12. lÄM. t zt 1. W<

* 21 IL ISKS, f-20, 61 tö«,
sinavad fütwajs kurbuses
rv-a. äiit Jne vend.

mälestavad leinas
tütred ja omaksed.

Kirstupanek », 2, 1544, ic. 17
Hiiul. Maleva 53, Matmine 2A. 2.
ISJ4 keit ti Htäu ftiüiu kalmistul.

JfßVAler Zt jtunsi liikus.

M-ttW#»* 2t, tl lt*4,
i. it «utku*.

a., k. 16.30 Pärmi ap.-õlgeusu
kalmistule,

ui nmmrinm-gT---XBTirri—irnM)—

Lühikese raske haiguse Järele

suikus unele sninu ar
mas abikaasa Ja hea Isa

Aleksander Uibo

* 5. &. leoa, t 2:. 2. 1944
Valusas leinas
naine lötrvJw&ega Ja omafweü.

J JSie.ltuTyjdfr BÜO

28—11 v-51 tel. 3G9-77. Tamveilus.

Otalmo cniii vanooiiaid. icõs elasid Narvas

Tr--.".r.iW

KWänMV TKS l 1(1 I et Stotta
vsg*. (W &J'i

tass, t«l4fru 1 Ir. li Jit nUäfifiß

ertoM MSfiEe &fflaifra[*iut« tte* wfads, T*f-

w&rzär 34t
£jT fi£K..

fVp. £jf; 1 wgWMMS?!*-

««nal 32"

«v«-S fJi^Vtfitj-

A' •' * * • *'« ' t 1 4 *I.

He.rt4.-V at, «eeter, [(44 i «nt oe tst.'4t

WWBW4»»»», wfttmni tattterti AW

Sieüi

-

«ssiÄwJattöf 'üJi-M?i

tarn* t*ma varandus*!* .«!*»

W*t af #» i>-f. S=?2i4s T*fvtlto«»Kotmf

«««te*; Aru*#^.r*rär:_

ta palun te&letd {evakueeriti- Narvaal),

Narvalased! Kes teist teab ~Karl Le ,

«sÄäruafs* ** «fctfrerotom? tm s. i«a

VaMtEe (aittrterv-T&ttpräv, sund, 18

aÄf;

pftfcitfj, _
it rf<k£fci*»iiA<«.trfWw' t^yltta-sšianc

vi , leil 4 J .IiDM» f* nsltaeiHl

'M

£»

uta. T»f

$?- V & jj* t.

!T. ....«u, uta. *..

tJs.
i'nii 4t>s&

pr ;atl\1 £*£»s*&#s

ysHF HT.

V-fttrtt <* £«
«#.*£*?( WB*r

"WS« i*J * £* Ä *vr*

«Ä^^>4#Ätfs ES ,iKi:
IWWiftAWr

Yitr&ka « ***

r**» ««|* * ««j

S.-Tariu mnt. nr. 37, toiduainete kpl.

111 pol.-jäk. kõrval, Kinnipidamise eest

__Teah_slJ._ 17/11557.

F D crk 4 ?»tysjSr*«ltfn*e:
< $m % ms *i *.<*, l*

>** ****** W-- .*&** *»W- AMv

- wVS&Ä

eest tuua või teat. ' S.-Ameerika 30—10
vsi Balti jaama käsipakk Ide hoiuruumi.

me, Põhja tn. 4—l. Kinnipidamise eest
hoiatan.

Poßtpakk, mlÜln-e sisaldas ERÜ 4. kl assi -

I-oterti I klassi pileteid Infiks kaduma
Tallinna'postkontorist. Nimetatud pakk
leiti 10, 2, 44. a. lahti lõivu Urn a trammi

Lõpp-peatuse Juurest Kadriorus, Pai.
lahkesti neid Isikuid, kes nimetatud
pakist välja kukkur Mid piletlraamatuld
leidsid, saata plletiraama-ttid ERÜ lote
riide osakonda Ala tn. 12 või teat. tel.

mo, RoaaUe Lgttermo. Albert Laari Ja __W4-18. _ERÜ Lqter}]de_jxitiJ_kt.
Ellsabet Laari elukohast või on neid Sinine käVkoti kaot. IS. skp. vastu 20.
näinud 7 Nim. [sikud on kadunuks Jää
• teel Lutheri vabrikust Tõnismäele,
nud Narva elanike evakueerimisel. Iga
Pai. ese hea vaevMaeu eest tuua S.viimse kui teate eest olen tänulik.
Fatarel la—4, Tallinn või teat, tel,
Teated saata: Järva-Japnl, Kuk&ema
445-84. Pfliimann.
pilrltuGOvabrlk, Alma Ja Helle Villup.
SlnTiie
villane tekk kaotßtinFžŠ] .vreebrT
JaSiob Kägu Voiosovo rajoonist ~~obrib
õhtul Velzenbergi tn. {trarrtmljaamfi li
oma venda Aleksander Kägu. Lehtse
gidal) väikeste lastega pommitamise
V. Ftägfiverq ftg., JSrv&mnal.
eest varjule minnes. Teat, tel. 302-3 t
Otsin oina vanemaid'Mart Ja Mai VaJt'i
vö! Vesivärava 30—9. Vaeya_J_asun, (söjapögenlkke Narvast B. Roheline 13).
Nahkrahatnsku, pruun, põimitud äärte
Kiiua Tallinn, Lage,
ga, kaotatud pühap., 20. skp., Rahumäe
Otsin oma natel Kfl.sak'tt ja tütart
Jaama esisele pingile- võ! rongi. Kõigi
ve't (Narvast evalcueenjnud). Tcat.
tarvilike dokumentidega ja toidutšek

hekardfrnad (200 rmk.).' Vana-Kaism&ja

did kalossidega nr. 42, raadio (2-lamfclL),

karakull-krae, *6OO rmk., villased va
20—17, Laupa»

Kirjutusmasin (160 rmk.). A Klesberg,
Pikk 52—2.

N.-käekell 3ÕC rmk,, m.-käekell 280 rmk.,
habemenuga 15 rmk. S.-Kompassi 27—9,

Tiibklaver või pkianilrio, pehme mööbel

vahet, raadio vastu, Slt. H/11494,
Kirjutusmasinat, päevasärke, kleiti

ne või puuvillane), naistepesu, põran
davaiba soovitakse, vastu antakse vil
raadloosi, voolumõõtja, el.-ventlLaator,

el.-õfrueuojendäja (1«W w), pada. Slt
16/1-1716.

N.-lafck-kingad nr. 34, k. k. vahet. nr. 33
p.-k. k. ükskõik mis vdrvl kingade väe
tu. Slt. B/11489,

rika 24—39,

Lapse sportvanker (2 raUaga) vahet.~£i~
. ülikonna vastu. Toom-Kunlnga 34—1.
N.-plüüSmanteir_häwT" vaiiet. m.-ÜÜkonna

Küttepuid Z rm, Slt. 17/1i1497.

kldega Elfrlede VUo nimele. Palun

secsolov, dokumendid, emadekaart nr,
014352 ning pildid tugastfida Tallinna 5,

toolid, laud). -Slt. 33/11633..

N.-tänavaklngQd nr. 39 ostan või vahe
tan n.-kevadmantll või n.-kingadega.
V.-Karja i—l 6 (hoovil^.

Je minu 10,43, a, detsembris Tallinnas
kadumaläinud jahikoera tisukohn, Rnsas

M.-pJntsaku Ja vili. seeliku vastu soo
vin m. konts, n,-kingi, botlkuid või
kalusse nr, 38—39. SU. 29/11628.

Relslkasukas r (töpeltnahkne) vahet, v.-

V3rktaadlo. SU. 9/IA64S,

Vlnecrsruigg. slt. B/ilwa. __
M.-fcevadpalltu ja jopp icängtrrukraegai
Slt.'33/11773.

Höövlfpink, höövlid ja m! tislerit&Örils
fru. Kopil tn, 56—1. Tel. 461-63.

Koorelahutaja. ' Saku p.-ag.r pk. 26. E;
Oppl-

raadio või m,-palitu vastu. Aiman ka
rendile Nõmmel asuvß krundi. Viru
tn. 15—7. Kõiv1_

Botlkud nrT 5 vahet. nr. Q vastu. Võin
'ka ošta._Slt. 8/11746.

Jakk, kujutud, vahel, ranna- v. hom
_J:hlk^manWt vastu. Slt. 6/11745. .
Tänavaklngad nr. 37 vahet. n,-pesu nr.
43 vastu. Slt.- 4/11744.

KöstUümseeltk, t.-hali (kiiresti). Slt.
n/11761.
Merevaigust kaelakee või käevõru os

M.-hingad mustad, vahet, n.-tänavakLn
gade nr. 36 vastu. M.-kalossid nr. 12

Klletckapp, 3-e poolega, SH> 17/11737.

N.-kalossjd, k. k~, m. 6 vahet, 3—ha,

tan. Ulem-Luha 4—fi. Tallinn.

vahet. 2—3-a. lapse boükute vastu.

Slt. 7/11647. _ „

raamatuid" Ja aja!eh«-ju

tullsasld. Slt 10/14176. i

lapse kalosside või boflkute vaslu. Slt.

29/11769. _ _ ___

N.-vllcUd nr. 36/30 vahet nr. S 7 vastu,

Puhvet ja rlletekapp, Slt. 11/ LUBI,

Tatari 7—2 IX korral. _

N.-kasukas, vöike kasv. Slt 4/1»1534.

Magamlsraam (reform) vahet, "suure rei-

pTaniiiiõ. Slt. 20/11420. _ __

Suuri" hundi- vol "tfõovHiõera, V.-Amee
rika 24r-16r Elvl Vee-laan.

Pianiino" ja krlsianist väiksem laearma__—

Krlstall-lllievnas lalfi£ö, pokaalikujuline.

Slt. 4/11904, f

I TUNNIB |

pol.-Jhk. vöi Kivimäe Püüu tn. 122—1.
MUna. JJMtwgU ja Mat asukoh
ta? T<*nt 'K. Kingsepale, Pfllmie Kõrge vaevatagu sMlole, kes

Mulcmnatlktttunilo roovlb võtta AjfKS011
fi, kt, õpil., SQOVt NÕTOfftöl. Slt. S/U4W.

si kohvri vaati:. &lt._i3/13663.-

Kasepuid anda, vastu soovin m.-Ülikon

da või m.-sügis- v. talvpalitut, (tüs,
kasv,), m.-rannÄmantlit või m.-joppl,

_yõln ka osta, Slt, 32/Ü772.

Tööhobuse võtan maale sööda peale.
_jVruküla, Uuk.
N.-kingad nr. 35, prmuüd, sport- Ja 7ü\
4 uotlkud vahel, ussinaks. või heleda
te nr. 313—36 kingade vaalu K. ID—33

|l6-—39. Harju 94—1. u

Tanksaapad nr, 43 vahot, nr, 30—30 vas
' gordcnpwüer, värv must, käpad All f|.]|x v.lierm.ml hllvcrlUmnW.
MMfirtUt. TflrvaläÄli
pool punased, plicak-arvallne, väga
mt. (Ui t z riefeno Miime Tallinna
30—12 Jn 15—15. K. PtiW U"ft—s Itl kord _tu, Tetärl 66—6. FÄrast k. 13,
pikkade kõrvadega. Ml Dcutlal, pont
El.-keedupJant {kln-n-Uie) vahet' *Er. *a
Suurtüki 23«a—fl,
L
rullin.
koole
tundo
«»vfn
võtta.
Slt.
jächor aroriZf-rliuU, Kogvwn-Mtihin __

rinmr abtk Rslme (LBhkar)

Tall M KeWur

Ifonblumä&d
Tõm)TStM3SED
j
o.tslru ka kodua külas vill
tn-Ertf juuri'. Sl:. 18/U759.

TV-ifivf-a t^vittmskwic

kywiueafr ms s ss+s <rt krphtu»

£<W w £*

fUa-jtfe - -

& 11^

"•} . t? !WE. r_., ?en-r?m"+."

' > 4 ' ittSft'». iiltiPtlE

Kirjutuslaud (tamm) ühes raamatukapiga

Hanseatenl1' garderoobi,
_pükstc või m,-pesu vastu, Slt 19/11599.
iapsevankrlga (ka mltSuur ball Isane hundikoer, nimega Sportkäru vahet,
Lap.se sportvankar (2 rattaga) tu
Slt._d3/11233,
~PoissM, kadunud. Vaevatasu «iest teat.
vi- ja puuvill.-kleidi vastu, V,-Amee
Slt,_35/11M5,_

(elab Eestish Anton, Ivani p. Nao, Välke tnust koer k-adunud Nõmmel, Nõm

Qii);j"Ä Os)L? JiT PaiiUne

Vu#niQln'tLt r,-ru Proo

ejutmtarr wtirirt*,
"TrttS-.Mä# «wgtmiMMMi» teÄftHW(ÄÄ
-- i «» '! auMisie

j,vrjs-uSv t
ju( «* t**jjtr-a u,» < &*r 4H *1 ?«*

M/1172Q. .*

raAfrtllt nr. 46. SH. &/11709.

Raudahi (60 rarik.) kergesti köetav, keet
miseks kasutatav. Viru 12—6 hoovis,
tööloas. J. Hansen.
N.-Joppkasukas, t lambanahkne, riidega,

vastu k&skm. vasv. S. Laagri M—L
Hall käekott ühes rahakoti ja dokumen
ärikad (kaks paari) vahet.
tidega kaot, tulles Sautsi noolt Lehm- Vildid 3-a. 1. ost/et. või vahet. n.-kalos M.-knmmlsä
võrkraadio vastu., Tel. +26-24, k. B—l 6.
side, s. kohvri, n.-nahkkännaste VÕI
Ja külasse. Leidjat palun raha endale
kleidi vastu. LSurra 13-h—2. vaikjärv.
Puirie, seemisn. kingade nr, 37 või ITL
jätta, käekott ühes dokumentidega ära
k&ekella
vastu
soovin musta triiksärki
saata
või
teat.
Lehmja
küla,
Muts.
t..
Otsin oma vanemaid Maria Ja Kusta v.
3ll. 13/11740. _ZZZH
V. Lant.
ja m,-kingi nr. 42. Kirt kuni 28.
Heuv<-t'it Narvast, II Uusküla 10—1.
Jeonestuslaud. Š3t. 18/11619 või Tehnika
veebr, alt. 2T/U727.
_ Teat. Tallinn, Vabriku- lfl-b—3. O. Rüüt. 2 meetrit balli riiet kaol. 18. veebr.
2-I—ll, tel. 524-53.
M.-sääVsaapad -nr. 45~~va'het,
Narva põgenikud! kes teab midagi Joh.
tui Balti Jaamef Kevade ja Koidu tn. KndnmlsmaSin _5. klass. Slt. 11767.
baste nr, 39—40 vastu. Võivad olla ka
ümbrusesse. Riie on ostuloaga saadud
Ja Adele Munak'ute&t. kes elasid SU
ja vaese teenija omandus. Hea asu Pehme mööbli komplekt (diivan, tugi
vertsis, .Mätta tn. 3, pai. teat. Tallinna,
m.-saapad. Koidu JJ.6—U, Kelnvald,

Nurvwh KuUwit, tc-ut. Kaesrmu fi—3B(

f K<nrrtrKi rm J

7—lo, tel. 320-93.

Lapsesportkäru (4 (rattaga) vahetl
käeuurl vastu ja lapsevoodi vahet, n.-

palun teatage oma praegune asukoht.
Tallinn, Tööstuse 29—21, A. Loddes.

Kalfsepataljon W-31. IS.

Vangimaja Olem, tuntu,
hlwud Jn ktuvitecnljtitL

ittur To**y.

Cim®tUkk&

Lindmäe.

1 KOKTEIUPAKKUAU.SKD |

hola La takse. .
| Paemurrus 6't nr, 6, LUM Ja Gustav
Ja pahn, Slt. 0/117<W või tel. 431-25.
öun'a Ja õde Linda Raag'l ning õe Prillid kaot. Koplis Leidjale hea i-asu. Püksid ni\_43—49 hele, tume, Slt^l^moi^
meest J. Raagi Nõmme, Koidu 4—2. v

„

itsse-tftab ir&fcttrf.AU kaeti u*«*

; tü:t totrat»;* k. ilm.

14—6, P. KruUakrt&gl. _

Liha- ja nabahüüllktu) (6 23 rmk.). Pftx
ivu nmX: 389, Pääsküla, N. Araka,.

Niguliste 20—g.

Vildid nahkadega nr. 28 vahet~-Wtßrl*p
se klttgade nr. 27—29 vastu. Laulupeo

| OSTETAKSE

Haaak.

v«Uur Anett«

fcmtlje IMto
«•rc, » l- ;3H *- Vilate

pgttem, _ „

14—'10, hoovimajas, S\gurväild.

2 jp. suuski (60 rmk! paar). Pälk«* tn.

Jtt. 36 vasta. Slt. 40/IL3ÖO.

Lapsekingid nr. 27 vahet. fl-a. lapse
2 paari puuvillaste sukkade- vastu.

_I. Tänava. _ •
Palun seda isikut, kes võttis portfelli
sib' poeg A, Talvik. PMhlmanni 13—11.
võetakse hoiule. Slt. 18/1L713 VÖI
pühapäeva õhtul restoran ~Pelgullnn Lapse sportvanker, 4 rattaga, Bfl rmk. Mööblit
Rahu tn. 29, Nõmmel.
Panllne Kuusikut otsib tütar. Elas Nar
Näha 24, skp. kella Ja 26, skp.
ast", see&oievad paberid toimida
k. 10—18, Klaaslngl 7—B. B. MSnnlko.
vas, Kreenholrp 6—2. Vähimagi teate
Kruustangid vahet. 3 uksega riidekapi
sama restorani teenijate kätte või
eest olen südamest" tänulik Ema oli
vastu. Pikk 40—3.
Viimsi
tn.
14—6
või
leiubüroosse.
Kohvergrammofon
f-a
~Hls
Master's
haige Ja vajab abi Lirkine Kruuspan
Omandarriise eest hoiatan. Isik on tun
Votce" Qhes hulga plaatidega (350 Toimu:vihmamjiiftiiit soovin. Võib olla
Kapu p.-ag., pk. 14, Rakke.
tud restorani teenijatele.
rmk.). Kollane 9—2, k. Ifr—lfl. L, Sturm.
ka m.-mnhtel, yastu annan n.-pesu.
Otsin "oina ema'"lcavotlnc~Udrlflt Nar N.-iilkkelkäekell kaot ~IV skp- „3 Han
Slt. 20/11609.
vast, Jflesuu 3fl, Teat A Põdra, TelLia
seatenlst" kuni Kadrioruni. Teat. „3
Must
sinel (keakm. k) vahet, kaJliee
kivi 48—7, Tallinn. •

_ spja tn, 36—13. Tallinn. Alma PlistMni
Järta Ju Mi lvi Lindmäelt (evakueeritud
Narvast) teat. If. põtdverile, s,-Laagri
B—7 Tallinn vö: L, Paldverile Lllieoru
_ p.-t, Koiga.

Pikk Ju 'i-tote hatana lär*h?

rmtautma-st rnmu armas ema

: totoni, ottß* 40, 2%. n h ü, Vf-

Lühiteateid

Lapse raudvoodi (võrkudega, 50 rmk.), Tanksaapad nr. 45r-4fi, vahet. n.-Jdhga<k
lapse pliridtvaiin (20 rmk.), sporfakelk
nr. 37 (k. k.) vastu või tanksa ahaste

Tahvelklaver (800 rmk.). Kesk-Ameerika

võimalusega soovib ametnik. Oma

fcüte. Slt. 37/11357.

1 KADUNUD
Liisa Sommerlt (sõjapõgehik. Narvast) ot

ItvnkurerMmi Nnrvaslt Kas keegi teab

; lUrkt Vtkkatl

ressi vastu.

ütleb: Mitte a'üult Rootsi õhlltõr

Korterit või omaette tuba köögi kästut,

maalt). Tapa, Kabala tn. 4—3., L. Sarnik

omaksed ja sugulased.

Heleno Aiulersonl
õnnetu ejinu kiru iAfetfrunud

„Kya Dagligt. Allehanda" kirjel

dab Vastukaja Rootsi avalikkuses ja

(45 rmk.), kasest hmm. söögilaud kolme
klapiga (40 rmk.) J-ä söögitoaarmatrjur
(20 imk.). Soo 23—1 vöi tel. 434-37. A.

V.-Ameerijka 45—ž.

tailntid Eestisse Jsslxebinbst" : 'Vene 2 tuba, köök ära* ända Kadriorus.- Slt.

aadress: Villjataguse, Undla vM Ku-ul
berg, Kadrina,
Oina wnn Helene Ruastau Ja õdede koh

Johannes, ristiemad, MaJvline Ja
Leida, vanaemad, vanaisad, tSdl
Hilda, kaugclvliblvad onud,

Mslmine fcolmap,, 23. veebr. s.

Surma läbi lahkunud armast

emakest, vanaema, vanavanaema.

OKTEKIOTSIMISED j

Alilne Petserht, evakueerunud Narvast, Korter üürile ande Kloogal, talvemajas,
otsib abikaasa, Asun Tapal Linnavalit
jaamast koim km. Läbi rääkida Kaasa
suse juures autojuhina. A. Tartel.
ni tn. 7—9 k. 9—15.
Perelt. Repporl Narvas'elanud enne eva
kueerimist), otsib õetütar Irlanda Rand

isa, ema, õde, venitad, ristiisa

Adolf Freimann

Hl3l.tr Laupa

nanaist Ja poega TBmara Xoltsa&rt Jft
poega Aarnet. Elas Väike-Aguli 5—3.

Sõja tn, 29—21. I. Tamme.

f 21, veebr, s. e. Pärnus.
Vaikses leinas
Lesk Ja lapsed.

Isse vastu võideldes langes

tonis, suurt meelepaha. Presidendile

kohta Rootsi ja Rootsi õhutõrje te heidetakse ette, et', ta peab hoolikalt
läbikaalutud poliitilisi sõda kong
gevuse üle.

kihgade hr 37 v. botlkute vastu. Slt
Albert Ja Eduard Aland'lst, Türi, Juuli, Välke tuba kellel on ära anda Haapsa
28/11166.
Krlstallasjuj ' Jtarafin (70 imk.), fiille
Irene, Verner Virve, Jüri Ja Eha. Rel
lus kahele vanem, naisterah-1
vaas (30 rmk,), kaues (40 nrrtk.), Nä N.-tänavaklngad nr. 36 vahet. nr. fi
nplt-est kes teab midagi? Evakueeritud.
vale? Tall, Koidu 116—11. Bežnvald.
ha Endla 10—9, Tallinn, k. 14—17." J.
vaeftj. Slt. 12/11712.
N.-Jõesuust ja Kulgult. E. Aiandile,
1 tiiba vähese'köögi kasut, soovin aju
Kodk-am.
Järva-Jaani, Jaani tn. 8.
Katntngarnülikond
" (tüme"" nr. 48) anda,
tiselt Nõmmele. "Slt. 25/11625 vÕi Päi Lapsevanker (2W nmfk.). koidu B—9.
Narvast Eva kuuristud, otsin «ma ven
vastu soovlt. daami kasulkjalrkt või
kese * Tallinn.

Otsin oma poega Ivan Vassili p. Naud

* 15. 1. 1942, f 31. 1. 1944

Valusas leinas

• 13. I 1663, J JL 11 1944,

äesflXÄsssßaays&eesßSßes

ressi poolt lubatud summa ei -ole
kaugeltki küllaldane
Roosevelt: veto tekitas Washing

Mart Teskä Alütaguse v' -Aruimäe k.,

Elu ilusaimas nooruses lahkus

langes kange-

Ulmena li. 2. 1944. a. Stsil
Idapiiri kaitsel bolževisrni

j.Dagsposten" Viitab küsimuse sel
le enamlaste vaenulise sammu tõe*
lise otstarve kohta -Ja arvtib, et N.
Liidu lennukite eesmäirgikö dii and
meid koguda parim» sisselennutee

Korterit soovin Vasaletnma v. Sauele.
Teat. künd l. märtsini ätt. 39/11739 v.

•Sltj 25/11725.

Liivalaia ss-—i, Tomson.

• 10. 3. 1879, t 21. 2. 1944
mälestavad, vaikses leinas

maksuseadus ette uusi maksusid
2,3 miljardi dollari ulatuses, küna

: Roosevelt oli nõudnud L 0,5 miljar
dit,'President on seletanud, et kong

iesuur tüki väe hämmastav passiivsus
Nagu Reuter Ankaras! teatab,
ei käinud elanikkonnale närvidele,' paiskas, torm-teisipäeval ühe Briti
vaid ennekõike see, et Rootsi sõja kiirpaadi Türgi kalasadama Nod
vägi
alles.
2,5
tirndl
hiljem
tegevusse
lÕhkepomme. Rootsi sõjavägede staa
rumi lHh.edal Kap Husseini juures
bi teatel selgus juurdlusel, et Nõu astus. Seepärast tekib küsimus, kui kaljurahnudele.
kogudelennukid lendasid SGOO kuni das on lood Rootsi kõrgemate staa
Agramist teatatakse' Terrori
pide
välmisoleküga.
~
6000 meetri kõrguses üle Rootsi ter
rünnakul AjJrami linnale purustasid
ritooriumi, Pomrnituslennukite tee
~AJtonÜdningeni-" teatel kinnitas anglo-arüeeriklaste. . lennukid üha
on täpselt kindlaks tehtud. Nad kõik Rootsi sõjavägede staabi EjhutSrje frantsikaanlde ja Ühe dominiiklaste
eemaldusid ida ja kirde suunas. osakonna ülem major Lemmel, et klopstr' täiesti. Palju munki sai
Stokholmi piirkonnas on seni ühte võõrad lennukid raatsid välja hulk surma.l
kokku 30 pommikraatrit ja lõhke punaseid ja rohelisi valgustttskuule,
— Prantsusmaal Savojas tabati
mata pommi kindlaks tehtud.
mis rahvusvaheliste lepete põhjal 12 kardetavat bandiiti ja anti
tähendavad hädasignaali. Rahvusva
„Svenska Dagbladet" kirjutab, et heliste määruste põhjal ei tohi hä Prantsuse sõjrkohtu kätte. 8 meest
ei ole mingit kahtlust, et Nõukogu dasignaale andvat lennukit tulistada. nendest, kõik endise kommunistliku
partei liikmed, mõisteti surina ja
de lendurid heitsid sihilikult pomme
„Äitonbladet" küsib, miks ei an hukati.
Rootsi territooriumile. Arvamine,
nagu oleksid nad sunnitud just Stok tud " BhuhÜiret, ja jstkab, et selle
Kanada varustusminjster. tea
holini ja Stränghäsi kohal pomme põhjusena nimetatud hädasignaalid tas, et , viimase kolme nädala kestel
alla heitma', ei pea paika. PuüÖulik .ei võinud, ometi Rootsi kaitset hal on talle Londonist avaldatud kolm
orienteerumisvõime ei ole vabandu vata. Tuleb ometi arvestada vßlma korda tungivat palvet , et.. ta saa
seks, kuna lennukid pöördusid jäl lusega, et neid signaale vßlb anda daks laevu, -mida, hädasti vajatavat
legi itta tagasi.
ka pettuseks.
operatsioonideks.

alevisse Või väikese elamu maale.

524)-04.

nilinnast), palun teat. Vesivärava tn.

ja sugulased.

«&

; Stokhoim, 24. 2. (DNB) Vas

hokm ps. sõ) otsib . Httar. Nõm Korterit soovin Üürida .Kohila või Rapla
me, Rinnalaste kodu, M&l Lehis, tel.

Allde Tlldo saatusest (evak, "harvast, Jaa

abikaasat Ja ülihead emakest ja

>3

õigust. Vastuvõetud kujul näeb

Stokholmis 30 pommikraatrit

mäe, Keila, Kutimng as. ,

meie armas emake ja tütar

Ipavesele sõduriitrjele meie

Panllne Rehemaad Narvast (Suur-Kheen

Pai., teat. Volta Tetlaav, ......
Otsib"ode;'Saliüe' teppiK.dt;'kes ocl

tllo Heljaiul

Uinus jäävalt m?Je kallis ema ja

Vn terr.-pataljoni Ülem Ja oma

Marie Sandeflst, elas Narvas, Pae

murru tn. 7—5, Ja IvaskÜftj elas Oru
ta. 8? Teat, Tallinn, Lennuki M—l, H.

Miina Ktraskmami ~

Omakaitse direktor ja Omakaitse
Peavalitsus, Omakaitse Vint Ma
leva ülem ja malev. Virn Slileva
VII terr.-pataljoni ülem Ja, oma
kaitselased. Omakaitse 21. kompa

Narva põgenikud, kas keegi teab midagi

geai" teatel silmapaistval koha] ära

Churchilfi kõne. Seejuures tõsteti
St okh d 1 rn, 24. 2. (DNB) ..Da tähtsust, kuna ta avaldati samaaeg eriti esile Ohurchilli väljendusi
gens -Nyheter" avaldab Ohe' United ; selt" ChurchlUi kÖhega.
Poola probleemi kofita ja tema väi
„Volna Polska" on . Nõukogude det üksmeelest, mis valitsevat selles
Pressi teate Moskvast, milles ütel
dakse: ..Ajakiri ..Voina Paiska" tea poolakate häälekandja, keda Kremli . küsimuses Ing-lismaa ja NSüköguäe
tab, et Nõukogude liinide taga on pooli Ülal peetakse ja enamlaste j Liipu vahel. Churchilii sõnu Jugo
Poola ..rahvusnõukogu" tegevust ju- ; plaanide jaokfi Poola suhtes valmis slaavia kohta Vaadeldakse küi tõen
ba alustanud. Sellest võib järel- i hoitakse. Kui see ajaleht kõneleb dit selle kohta, et Inglis-mas on ära
dada. et Poola rahvusliku valitsuse kompromissist Londoni ja Moskva tunnud tõelise olukorra ja peab ai
tüvi.on juba Moskvas kujundatud. vahel Poola küsimuses, sits tähen nult Tftot Jugöslaavia esindajaks.
Ob.es kirjutuses samas "ajakirjas . dab see, et Poola pagulasvalitsus
juhitakse tähelepanu vajadusele i Londonis t>n" lõplikult arvest kustu
Roosevelti wto
saavutada kompromiss Moskva ja ' tatud. See ei ole uudiseks, vaid
Poola valitsuse vahel Londonis. ; ainult kinnituseks sellele, mida Te
Genf, .24. 2. (t)NB) Röosevelt
Kirjutusele osutatakse seda rohkem J heranis vilja kaubeldi.
kasutas kongressi poolt vastuvõetud
maksuseaduse vastu oma' veto

KES TEAB

Pikaldase, raske haiguse järele

lafikus Jäävasse kodusse meile-kõi
gile hea ja armas

Stokholm, 24. 2. CDNB) Mosk
va ajakirjandus tõi .Aftontidnin

Rahvusnõukogu alustas juba tegevust

Ka üks „Basler NationalzeitUngl" tandina Nõukogude Liidu peakorteri
ki;re§tf tegevusse aßüisid, takistasid vßehWel teos
tamast koondatud rünnakut, mida ta oli kavatsenud, sõnum Londonist kirjeldab Saksa dSmehtile, et ükski Nõukogude len
Baseli ajaleht nuk ei' olevat lennanud" Stokholmi
õhuvõltliistes ja Öhutõrjesuurtüklvde põolt tulistati rü nn akti te
alla 45 vaenlase lennukit, nendest 42 pommitusfennu paneb sõnumile pealkirjaks „Lo6don kohale, märgivad Stokholmi ajale
kit. Seega kaotas vaenlane peagu poole tegevusse uues pommisajus". Peamure näib hed, et leitud pommikillud on kaht
praegu Londonis olevat korterite lemata Nõukogude Liidu pommide
rakendatud pommitnslennnkite arvust.
Möödunud õõl heitsid mõned vaenlase häirimis leidmine peavarjuta jäänud elani omad.
kele. Olgugi et Churchill on nime
lennukid pomme Lõüne-Saksa asulatele.
tanud liitlaste Õhurünnakuid Saksa
Sõjaväe asjatundjad uurisid pom
Rasked Saksa võitluslennukite üksused teostasid maale kogu sõjapiiti: valitsevaks
uue mõjuva auurrünnaku Londonile* mis põh elemendiks, on tgale londonlasele mikilde põhjalikult, avas
justas laialdasi tulikahjusid ja hävitas! mitmes Lon Saksa Õhurürmakute tõttu Briti pea tati, et ühe allaheidetud pommi pu
doni linnaosas.
linnale selgeks saanud, et liitlased hul oli tegemist, ml Molotovi korvi
ga, mitles on rohke] arvul vähemaid
ei oma mingit õhumonopolL

Eesti vabatahtlike võitlusedu Narva lõigus

dest ja põhjavSt Duosse ja Pihk

ennelõunal, et Saksa Õhujõud teos
. täpid .Jälle raske rünnaku Londo
nile". Ründavad lennukid heitsid

Lõuiia-Saksa piirkondadesse. Meie õhfifcällsejõüdi mis

Be r lil n, 24. 2. (DNB) Irtarlhde konnas. Mõlemal pool Dnod tõr takistamatult jätkub, peatati või
põhjaosas osaliselt väga ägedad juti mitmes kohas kanl rügemendi I lõod! tägaiL
võitlused arenesid vaenlase katseist tugevuses ründav vaenlane tagasi,
Ka Narva ruumis mudtus võitlus
häirida meie taandumisliikiirtiist kits juures hävitati 12 tänftl. Lääne ' tegevus ägedamaks. Hoolimata sü
rindeliihendamiseks. mis kestab ju pool
gavast Tümest alustasid meie väed
ba mitu päeva. Kuna enamlased peatasid meie väed vaenlase rün ühe vanema vaenlase sissemurru
oma kalliks maksma läinud kr e nakud ja sulgesid vasturünnakul likvideerimist tangttaolisel rünna
musist loigns põhja pool llmjäi ve ühe ajutiselt tekkinud rlndeltidga. kul ja võitsid pinda, kusjuures neil
teavad, et järefetung läbi raba- ja Samasuguselt arenesid ka võitlu tuli tõrjuda tugevaid vaenlase
metsamaastiku loode pool Holmi sed Oudova~Pihkva raudtee ääres, vasturünnakuid.
oleks seotud raskete materjalikao kusjuures kohati
tiiStOga. siis toetusid nad suhteliselt
Samuti saavutasid loode pooi
heale teede- ja raudteevõrgule Ilm

mal määral sunnitud kõnelema

raskeist rünnakuist. Nii teatas

Londoni teadeteamet teisipäeva

3

Moskva on rahul
Churchilliga

Poola „ valitsus" Moskvas

asustatud majutuspaiku. Hästl

tabavsuj poitttnideread tegid fnltu
suurtükki tullstamiskatbmatuks Ja
tekitasid rtinnstavals asulate kaaa
kestvsid tullkabjusld.

Idarindel vältavad ägedad törjetahingud. Narva
lõigus elavnes võitlvstegevus. Saksa
õhukaitse( uus suur edu

järve ja Peipsi järve vahel Ja sara
sid sellest ruumist lõun# suunas.
Pealöögid teostas vaenlane loo
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13 tüii autojuhi 10-a, praküksg* oltüb

2J/11708, ..
i>ar. kvllMv» knruamaiitlii, valges iriüt
-5 š (aõltln 19. skp, k-, 12 viimases va EeVli keele tunde soovin võtta. SU,
an. w/ttwt.
gunla, Talt,-Sadamast väljuval khr
lutigrl), mUrkanHe Teie väsin* phs

ttselevu t-U-lelfirjuju pakki, keu lelles
myuu lüki-?

Ösluraamai ja toidukaarltd kadunud 17.
2. ..Rahva Roa-matusl" Karja tn. tram
mipeatuseni, Palun tagastada raama
tus leiduval aadressil,
kohver viltide 1a "saabastega unustatud

| .MITMESUGUST j

_m,-tnnksaobasle vastu. SH, ID/1164D,

N.-keväilmantoi JR fcfindefcoti (nahkne,
tÕmbeJukuga) vahet, n,-lolmu-vlhma
vaalu. Slt,

M.-Jajgrutfis Ühes dünamo Ja lambiga
vahet, n.- või m.-khemur! vfil S,

Hr-a Vold, Vül'l, Kreenholmi Manufak JEestl Entsüklopeediaga. Slt, 18/11766.
tuuri pealaekurll, palutakse peatselt Laste vÖIml.-kinßivd nr. 26 ja, 31 vahet,
Üles andu oma aadress. Osüfth Faser G
n.-pesu või küttepuude vastu, Slt.

m. b, H.JTaUmri, PHckjM.
J3/lim _
Tulekindel rahakast, topild. sööfllhud, Lapseklrtgad nr. 23 vahet, kÖttepuudc
vaatu. Kevade ,2—14 või eit, 35/11732,
õlleankur, vohet. küttepuude või bri
keti vastu, 3r—4-a. lapse komnlektüli Belgia peegel 4ÖX1 04 am vahet, länavauUto kotita preili. Tnrm<?b Igaapeuat
mäelt tnhea. VäevatÄSU eest teat, Hee
kond n.-kingade 41 r 36 vastu. SU.
vastu. SH. 20/117« ö.
S\n 3B 11790. _____ ringa tn. 15-a—4. L, KcintUe,
37/11537.
_
ji rraiVVäf rpotf vaiJfr%ponl Taillopaj
ÖVamJkasukmaniel ' (v. kasv,)" vahVt.
Rahakott kadunud Tolk postkontoris M,-tjiivpälUu"iii
taskukella vaatu M>avlh •
umst :,.»!;»£* ajyjšeü tüfid wükese l#p
'totu tuua tpIH». Ahirm kord,
hõberebase v. karakullkrae ja muhvi
VõvXraadlot._BU._
»Jim_
ga. OlevimHgl ID—3-a, lpl, 438-33. Kal
iogü &b?!isfc!s Te*f. ka
Öravannhkne muliv kadunud 23. veebff
koõvln, vasw an
| jptfl*-.fc ja vestas att. ____ hommikul Herne tHmtvnH Ml!rSI frikboömblusnjasinat
iß&org, _
tvr, 40 "'(kgUaßcdj Vfihflt. nt.
f iuadusülrfle, mäele "õti!E Tugtveski Kaasani kiriku Juuie. Vae nan flik-RRk- või katlemsßlHÄ, Taat <el.

d..- ,'y vilt veomasinale sit

piinatu iilajsks viii masinakirjutajaks

äi .n.i; akpoU õpetanud tSUa. tÜ*
tiul-aftt T«3l Milj J-*-! I7t#e«rrti*3 P<-6S.
16

IJ lii OTA KK UMI,S K f* j
j M*
u .ÜW.P
-! Tt\£f*se
laHp
Omaette Mbl

1 ;x-JSjd>: Tsftfip *-nfs 5--3 fyur-j

10 skp. õhtul Nõmme rongile Kivi

kipjsi, t>.sa vnwjeruiwi. kftöu

pjiö. Tital, v- hhh- vaevatasu eest

! vaijf, ger» jalu,, AH* k,

j ri*iHfift}ffüfti.t
r*kMtt*JlUlÜU*jrt4
tn *im
vfljüb kohe ftijslfMu#
J jaffSüs .tuureii tfdrlumaöl. laik
tel* Rüj&ete 1

VÕt 3S/II47«. _

vatagu Seat imamiö

DKOttil, "keUflle vatiflKe Vorobjova *mf'a
m-K. , ..
NervAfl Peetri sumadani, pai.
Khit»*pSflU«».i paenrwkflkirit kaol, M.
skp. kino „Qrioni" Iriui löau eest luua 1 leiiir endast, Danm on tuntud. Tallinn,
Lübijala 4n'
Pflldlßkl mnt, 2? .CVmowi"
Talu
rentida kivent/nlxa vöi"Tmn. Kuni
lJtbaktnna*_ fphi artui käis. vfthfefillllfig

j raivsv, ' ' *|

lü,

(UathliV) vriJioL' k&WPfiMilbHia
vori v/uitu an, saniäiz.
pphmW mfirtbrl jn' KfihlneHrafidlfT* ei '
ELUHunofrinlgn vahet, hoUk- või karaRiillkÄSükfl VflStu, SU, 24/11464.

M.-.'»Urai.n (.'OH rwk,], IMIK W-S, hoo runarebane v.ihet. n -tönavflklngsda nr,
K YMVU. »lt, 1/UW.
v:,n«Ju. X V4UM*.

3f) või 3R vastu. Paska 19—3 iga päev

_ k, 10i- ___

M,-BäÄrsaapad, • . 41, vahet*.

n.-sÜ«i*6ftßbßßle nr 37 vastu, Suurvükl
23-a—9.

, ' TEATRrn |
Taaler UZLAZA", Tarfp mnt, 4-fl.

Tönn, repdol, U 3 vrc-tn. s, 11. (<Tulu
Ininsl". Anton OniHky rovüü 12 :!id!s.

Wpllvr Pnisl riintisikn Alp k 18.

Noorsoole Ifl a. filatert Inüniud, PiloUto
müük k. 10—12 Ju 17.36-10,
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Mälestades maa vabaduse

mõndagi pehastunut juba purusta
nud ja hoopis minema pühkinud.
I'illelgi meist pole enam mingeid

eest langenuid

kirjusid ebajumalakujukesL tihe,
( põhilisima kujutelma oleme aga
' siiski säilitanud, ja nimelt selle,

dogmaatilisi nukukujutelmi mui

nasjutuliselt asustatud taevast täis

|et üle kõige ja' kõige kohal on

ometi olemas Jümal, kusjuures on
täiesti tähtsusetu, kas me ta tuge

Eesti Omavalitsuse juht, kindralinspektori esindaja ja orga
nisatsioonide esindajad asetasid pärjad langenute kalmudele
ja mälestussamba jalale I
Vabaduspäeva pidustuste raames

; teda loojaks või ka südametunnis
tuseks.

Kuivõrd' palju pehastunut meist
j juba on varisenud, seda mõistame
; kõige selgemini siis, kui' kujutleme,
iet mingite jumalaemade või piibli
raärtrite maalimine kaasaja maali
kunstnikul üldse enam ei õnnes

tervitused. Orkester mängis nEes
timaa, mu isamaa".
Keila 11 oli Viljandi kino

,saaks suur Vabaduspäeva aktus

Vabaduspäeva eelõhtul kell 5 ase
tasid reaalkooli juures Vabadussõjas

I Visandi koolinoorsoole. Aktust kauI mstasiri koolinoorte meeleolulised
| ettekanded. Noortele esinen kõnega

langenud õpetajate ja õpilaste mä

lestussamba jalale pärja naia

tuks. Ta teos jääks igal juhul la-,

gedaks sellest müstikast, ilma mil
leta ei saaks vaatleja maalingusse
sisse elada. Ent samas meie encli

' Viljandi maavanem Sassian, kes

o m ak i t s e esindajad.

Ühtlasi paigutati samba jalale

| rõhutas oma kõnes, et Vabaduspäev

aeg on loonud märtreid juba nii
võrd palju, et kõik vanad pärimu
sed ja legendid nende ees taieli
kult kahvatavad. Ja nimelt ka sel

on kõige muu kõrval ka meie sir
guva nooruse püha, kuna noorte
paralt on eesti rahva tulevik.
Vabaduspäeva keskseimaks
sündmuseks kujunes kell 13

naisomakaitse liikmete poolt põle
vad küünlad, mis õhtuhämarikus
jättis möõdnjaisse kauni pildi.
Vabaduspäeva hommiku] olid tal
linlaste hoolikad käed tänuväljen

dusena langenud vabadusvõitlejate
vastu kaunistanud kari gel a skaloiud

les loomalikult mõrvatud Meriküla
naises võime nüüd jälle näha uut
jumaliku emaduse sümbolit: surma
hirmust hoolimata ei lasknud selle

pärja asetamine

Viljandi Vabadussõjas langenute

värske m etsaroheilsega

mälestussamba jalale. Sellest, võt
sid osa ühe Viljandis asuva Eesti
väeüksuse esindus, omakaitse Sa
kala maleva valvekompanii, tule
tõrje ja Sakala noortemaleva.
Eesotsas omakaitse maleva or
kestriga saabusid nimetatud üksu
sed ja organisatsioonid Vabadus
väi j akule rongkäigus, saadetuna

A. Päeval saabus Kange

laskalmivstule Eesti Omavalitsuse

juht dr. H. Mäe

koos saatjaskonnaga, et väljendada
rahva tänu ja austust nendele, kes
langesid meie iseolemise kaitsed.
K a ngela sk ai m i stu uue mälestus

samba juure Oii üles rivistatud äsja
mohiliseerituist auvalve.

ema südametunnistus last käest!
Selline on Õhtumaa!

fimasid lastest lahutav boLševism

Enamlaste tapatööde ohvreid Merikülast ema ja laps, kes tapeti täägipistega pähe

asemele pista.

dest rindevõitüejaist, kelle rinda

õhtumaa seevastu aga näeb lap
ses oma südametunnistuse igavest

ehtisid paljud aumärgid.

Kande3 uhkelt suurt sini-must
valget lippu, sammus nimetatud
rindemeeste esindus rongkäigus

Omavalitsuse juht sammus ühe:

pärga kandvate eesti ohvitseridega

Kangelaskwlmistu uue mälestus
aukohal. Viljandi Vabadusväljak oli
samba juure ja asetas selle jalale
seatud pidurüüsse.
elavatest lilledest punutud pärja, Koolinoorte auvaive vaoaaussõjas
langenud
Õpilaste
ja
õpetajate
Bolševike poelt lõhutud mäles
miis oli kaunistatud sini-must-valge
mälestussambale
pärja
asetamisel
tussamba jalg oli kaunistatud
lindiga ja kandis kirjia:

i edasikestmist, ja teab, et laps ei
* tohi surra, küi tahame et praegu
ne maailm ja elu üldse kestaksid.

PK. Meriküla lumes lamab oma

kaheaastase lapsega mõrvatud eesti

Merikülas

naine. Mõlemad tapeti enamlaste
maaburaiskatse ajal Moskva käsul.
Alatu mõrv lõpetas kummagi elu.

nelja suure rahvuslipu ning Väikesõ lapse, keda ema ka sur

ja õpetajate mälestussambale

roheliste pärgadega.

Tallinnas.

res ei lasknud käte vahelt, tappis

Eredas veebruari päikeses ning hoog mõrvar täägipistega pähe.

Veidi aega enne pärjapanekuks
gunenud paljastasid kangelaste mä- - ettenähtud kellaaega kogunesid
kestuseks pea ja võtsid tervitus sei Eesti Noorte, õpetajate ning koolide
esindused värvimütsides ja lippudes
saku. '
reaalkooli juure. toimus langenud
Kell 18.45 siirduti rivikorras mä
Kangelaste nnsfamine pärja ase- lestussamba juure, . kus esindused

maa ilu hoielctes". Kalmistule ko

sas tuules lehvivad Itpud pakkusid

Juhtunut oleks iiLdse võimatu
meeleolukat pilti.
Langenute mälestamiseks asetasid mõista, kui poleks tõendavaid se

Viljandi' maakonna nimel mälestus letusi neilt vangilangenud nõuko
mereväelastelt, kes selle maa
samba jalale pärja j andi maa gude
bumiskatse teostasid. Neis seletu

vanem Sa-ssi &ti ja Viljandi

Vilms.
lippudega rivistusid poolkaares sam linnapea
Samuti asetasid mall estu ssamba
Ka siin o!i üles rivistatud mau ba ümber.
Mälestussammast ümbritses paa jalale rahvusvärvidega kaunistatud
soleumi juure mobiliseerituist au
taraisega Sõjaväekalmistul.

ridades väljendus sama võitlusvaim, seas oli arvukalt koolinoorsugu.

mis esimeses Vabadussõjas Pärast mälestussamba juure ri
võitlejaid ja kindlustas meile too vistumist asetasid linna koolivalit

suse juhataja Meiusi ja õpülas
kord vaba kodu.
Eesti väeüksuste kindralinspektori esindajana Vestholmi gümnaasiumi

õpilane Polver Eesti Noorte

km, Mai d e, kes asetan mauso organisatsioonist pärjad mälestus

omakaitselast

Hil juti oli enamlaste poolt bandiite

alla lastud ka Viljandimaa piirides

väikese lapsega

sis aga sõdur Vladimir Kuzne

leumi jalale langenute mälestuseks sambale, mille aäust juba kaunista
sid varem üksikute koolide ja ük
pärja.
Parj aas eta mi sel mängis orkester sikisikute poolt asetatud pärjad.
Lipud langetati ja rahvahulk pal
„Isamaa ilu hoieldes".
Pühaliku talituse lõppedes viibisid jastas pea, elustades vaikses har
selle vefetunnistajate-grupi ees siin
kalmistule kogunenud, kellede seas dumuses langenute mälestust ning Meie kodumaa õnneliku tuleviku ni Eesti lumes ja küsid endalt, kuidas
oli langenute omakseid , ja sõpru, orkester mängis ilu hoiel mel peavad kõik rahvirsfcaasäased niisugune metsa likkus mingi sõja
des."
veel kaua lahkunuid mälestades
andma kogu oma võimailiku, et seda
Seejärele lahkusid Eesti Noorte, sõda. võita ja uuesti kindlustada lise ürituse kestel on üldse võima
lumiste kalmiiküngaste vahel.
lik, kuidas võis juhtuda, et mingi
Vabaduspäeva lõuna ajal asetati õpetajate ja õpilaste esindused meie rahva vabadust. Sõnavõtule inlmvälimüsega ja ühegi isamaa
Taibuna õprlaste ja õpetajate ning lipoudega, kuid rahvahulk jäi kauaks järgnes "hümn.
sõdurivormi kandev olend otse pin
ajaks seisma samba ümber. Hil
Eesti Noorte poolt pärjad
gelisima võitluse hetkel hoolima
jem asetati mälestussambale pärg
ta sellest, et ta oma kõrvalejäämi
Vabadussõjas langenud õpilaste veed üksikute koolide poolt.
Langes viis Sakalamaa sega
sel hetkel nõrgendab ka oma

Vabaduspäev Viljandis

Punojõugud tapsid jälgilt
noore eesti ema Jtoos

tsov kinnitab, et ta rühmaülem oli

ütelnud: „Niipea kui' oleme maa
pärja kaiks ohvitseri ühest eesti bunud vaenlasepoolsel kaldal, on
rlndeväeotfast. Langenute mälesta meie ülesandeks kõik hävitada,
miseks paljastas rahvahulk pea ning sest seal pole vene elanikkonda."
orkestrilt kõlas „Isamaa ihi hoiel
Vangivõetud major Sinkov, po
deisf.
liitiline ohvitser enamlaste Balti
Järgnevalt esines Viljandi maa mere laevastiku staabi juures,
vanem päevakohase sõnavõtuga, seletab kirjalikult oma ülesanne
märkidies 24. veebruari ainulaadset
test, mis ette nägid, et kedagi ei
tähtsust eesti rahvale ning rõhuta tule vangi võtta."
des, et . J
Eurooplase mõistust lahutab nii
Vabadussõda ei ole veel lõp sugustest
käskudest ja tegudest
penud ning kestab praegu oma
täielik kuristik. Seisad sõdurina
kõige raskemas järgus.

valve, kelle kindlates ja mehistes ri tuhandepealine rahvahulk, kelle

juba liig kaugele. Piisab kinni
Seisame väpustatuina kõigi mõrt
naelutamisest, et enamlaste käsk sukal ikult tapetud emade ja laste

Eesti ja nõnda ka kogu Eu

järelduste tegemisele kogu | traagilises rahus kutsub nüüd taas
õhtumaist mõttemaailma. Õhtumai | eurooplasi ühisele kaitsele tunne
ne vaim on selleks tugev küllalt, et me, kuidas Üksainuski tummunud
ta ka oma käesolevas eluvõitluse ' süda võib kõnelda ja kajada kõvemi
faasis suudaks teha õiged otsused. ni kui igasugused metalsed tomikel
Et Euroopa olemasolu on ainult ' lad. Õhtumaa praeguses heitluses
siis kindlustatud, kui " ta hävitab seisab sakslane eesotsas: Selles vas
boläevismi - mitte aga vene Ini tutustundes ta annab ka käesoleva

mese seda teab igaüks; et me uue tormihüüu edasi oma venda
seega päästame ka inimau ja Eu dele õhtumaal: võitlus inimau ja
roopa südametunnistuse, seda teame Jumaliku südametunnistuse mõrva

rite vastu tuleb tingimusteta lõpu
Seda Euroopa südametunnistust le vilal
aga vaadelgem alljärgnevalt veelgi

lähemalt. Meie kahekümnes sa
olu ees püsti metsikuks
muutuvat vene „vaimu" kirjel jand on Euroopa mõttemaailmas
Bolševismi „õppeaastat" on Nõu
kogu Venemaa massides viimasedki
moraalsuse sädemed täielikult kus
laste „teoprias" ülistatud,,mateeria"
see puht aineline t ~mina", mis

juhib keha veel vaid ajumotoor
selt, taotelles enda ümbruses vaid

mehhaanilist otstarbekust. Kõik

otsingud elu kõrgemate väärtuste
järele on kadunud. Ka oma vaim
se „mõrastuse" küsimuse on vene

lased nüüd lahendanud puht ma
terialistlikult. Bolševism hoopleb,
et ta algab kogu inimkonna aren

Mobiliseerituile korral

dati Vabaduspäeva puhul

Emmy Karl-Eduard. Liiv ja Li

majutuspaigas. Sün mängis meie 62 a.; Salme-Helene Pipenbiejg, 27 a.;

värskeile reLvakandjaüe ringhäälin Ivan Krouse, 46 a,; Karl Dulder, 50 s.;
Suuster, 41 a.; Salrnegu tantsuorkester Sapožnini juhatu Aläce-Joti&rma
EHse Smttt, nehma - Gnadeberg, 3-1 n,\

sel, kuna Ele Vaarman Estoniast Roman-Gotlfried AMUc, 54 a.; Johannes
kandis ette rea soololaule. Mari EUmamn, 43 a. 1

„Tahangi olla vahva," vastas tei Mõldre „ vahelugemised" ja Teet
Koppeäi ettekandeid hästi siduv kon

„Su! polegi tarvis talle sellest kõ
~S[äs viis päeva enne mind."
on keelatud.
..Kõneldakse," sosistas Jaak sala ette vaatama."
~Smst: on siis... täpselt samuti?" nelda," rõhutas Jaak. „El, tõepoo päraselt, erilise õhinaga, „et Tallin
„Küll mina juba vaatan," kinni
seesama mees, keda sa tol
..Täpselt. Näib, et nii koovad lest, juba homme lähed sa arsti nast või kuskilt sealtpöolt ranni tas noormees.
kopral tõöfcagfd, karjus äkki, et mi nad oma värga
juure!"
Läbielatud õudsed hetked olid
vaimustatud oma hoogsusest,

«Kardan, es andsin end vist kiu^; • ..Sitei'"
„Aga mida toed siis sina?" pä
£rm. siis. frakki te eriti ..Vv.»-."" küsi» titdrek nw soottM ri» Aino viv.-rj!.», olies rtfiöti juba

.ladcineg;. efSmls. ja vaat®* abüocn
pmilm* ju Mida enam

ina vadkssin. ef?am te oSrfc

tõusnud jißrfes Istukile.

-Ikie 1 hhendab .. m vaid lar

Kerge ioberfusvärin jööfc#». vett ' | vt.s niAt,cutda teid." vaatas te:- silmapilguks Kohe jätkus ta op
nintdkl 'tk- .-V.r. •» kteri. kõneled*» - ete wjžtte enam enrti.e ktntJliaeaa.
timisÖiVmit;
MÜM!.
..Küllap minagi midagi letan, sel

; Aga" VS3ÜMS3U .irhidv. et peti

..Vaene. viitke..««.oi Jmfc 1 [petnud veei väMnwtki aitm tmt les võid parts kindel olla."

kssjtorfüSEalt.

Kurty ;;,h< c sjnu?"

mite reaalsest. vUtmaltiseiil, hakka»

•SU KfsktM fa mu! !g* dkftku ometi selles KMsetHtavas 'retidlj

•.N'">h. vahti.- k«f. igi!"

»fca- Mitist väljav ttmd-ttftwfäk urj ses mifeur. heEgenrat knltom Tcad

korraga nagu unustatud. Nad olid

uue lootuse, arvasid näge
„Jah, See oleks pääsmlne, Ai leidnud
vat uue päeva helendavat koitu,

„Jn mina .., jään alla aita?"

teater ja muüsiha

Jaak oli päris kimbatuses,

ttarnv* Örfft» V;.t:

sftefctms tutetwuup, niitfa fchli et

I ko£»tifl m väs» mmx*. v«h-»lto

pean ometi vaatama,
kuldas õieti on lood selle sõiduga

Tivte.ft jOiffcsew nagu fewsestft teftkfiSSßj
«««%,«« j#

tmii mmt «SStest puv.!, {i-tatfif nn jj jätku»
? ttesstt-v

ISSJM Ain >-

nõusse. Toidujäätmeid ja puu
tuhka kogub ERU büroo .Võit

lusse hävinguga!", Niguliste
tn. 10, tel. 412-08.

RAADIO
REVAL

Häda vuKKa Uufuftoolä", PUh&p, k, 13 11,3 D Erioh B&rschell kapell mängib
habemeajaja" viimset korda (mgn.). 12.16 Päevauudised. 12,31) »' ,:v«Jr kui väljas Juba kumas hom ~SrvilJa
(Neelus, HftflbjUrv, Chrtatlarisen,

inimlast, kes unistasid keset aja
vihasemaid murdlaineid vaiksest ja

üle lahe. Mul pole iu veel ühtki õnnelikust kodust.

, Kuud uiup," sosistas, teine Ta

,(imati yltd suletud, kuid mud
M;, on.fa kaua,, otse-

kui kartes avada silmi,
„Smg pead aga ka olema vahva
-Kn; irina ju* SshMj. s>u,» jkab tm
jfj hoopis plssindst" lasiiitHs vtt- tüdruk," sõnas viimaks Jaak, „Ote
-da! .

Puutuhk ja toidnjäätmed on
Täiel määral kasutatavad ainult
siis, kui nad on kogutud eraldi

Koll, Hagu*, ViUard. Dirigenti
ängistavalt piiras noid, hoolimata (Mailing,
(hpi.), 8.45 Päevauudised, il Päeva
Priit vobel); x. lfl „BSaräno mulk ehk gus
uudised saksa k, fI.JO ld&aJ» poi,-leen.

„Vaata, polo ju ometi laps. mik, istusid toas, voodi serval ikka
Aino," alustas ta manitsedes. veel kaks väikest julget nallvl

MWltv" ftate t# i.k.. jtitat ..Sew tiate IU viWtttJäpftfei"' vwtei- n- pite haHse. irit hm Srälue
Kus u.iuil usud?" piiris poiss
I A',«e. ' i
6s?f!s tjfeäittmUf sSKtlü v:h<; kuhe pärast suudlus! väriseval häälel.

| „S«
.Äjt.
pm M» jabpts,» |[fetitiluud keegi peale hwhe,
pfed it, {wtäs*. Ktesd, Su-1 . ke* ttenteietsole Müstd vü »h

304-27.

tiisikusest, hoolimata kõigest.

Loona, VHtol. Dirigent: Priit Nigula); k.

IB päike".

Estonia Muusika Osakonna segakoori
kontsert

fwWÄtea». 4£madesNst
| tekk b «ses sips, j
r. (.Wtk« 3tfa- trrtJii#?**

431-65; f lliuta I apt., Pärnu mnt, 10, tel.
453-47; Narva apt.. Adolf Hitleri 24, tel.

6 Saade Saksa sõjaväele. 6.15 Päeva

J Jaak dil 0:11,.. tah-.i-.l

-** te Mtttfm

Reede Wl vastu laupäeva:
Tartu mnt. apt.. Tartu mnt, 45. tel.
308-42; Rae apt,. Raekojaplats il, bei.

Laupäev, 26. vcebroar

Ainult kaunist tulevikku nägid nad
endi ees —• hoolimata raudsest ja

...Eik* hüüdis Aino voodilt, tõu tuttHvnl sealkandis. . Aga kui mi
Pühapäeval, 27. veebr., k. 18 toimub
teise- lätete. Kvn sa «um mu jy (nirrf; te tam-u awjrta mitte sja põlvili ja jühruto* oma kiled dagi selgunud, tulen sulle üsna
Estonia kontsertsaalis Estonia Muusika
SutitSagl eetast ei saar,-.»! väa.-u. 53 aaiuli iseennast vaid vc-ei rtdagi;
Osakonna segakoori 122. kontsert. Juha
j nagu inatlnktltetet ahi uttede» u-i kindlasti Järele."
Juba järgmise] päeval saatis Jaak tab Verner Nerep, Solistid: Elsa Maastk
p.-fMtju. Ja üfft., , reed ood j*a! tetiit, kss ott kbgEönt te- {-j sete vastu.
„8a ei tule!" kahtles teine kipsi Aino polikliinikusse, kus tütarlaps (sopran) Ja Hugo ScbÜtz (vilul).
buh.
nfšsfce» js pimedas leetun* ih 1- waset, pant Jn-.gu koeraga oitteei» |
võeti röntgeni alla. Seni, kui Aino
tjterfrtd®. Seife mtke pfekeftt m*
RESTI DRAAMATEATER. TÜna osali
f fEa.sUgfißtp tute, EI v,.otli juures jiisg võtti* pakutud Jaak võtUs tüdruku uuesti käte. viibis kabinetis, ootas Jaak kan selt
vahest vete fetumaS, supi hirm (gte See ja u d nakstas k# Ai- jJ käed. Need l.iatit.-ii. flu ,id tu kääi väitele; ">• n keha lf>i värisema na natlikud eesruumts.
rea. ~Puhkusele Ja Elur&örrßrte",
, >,Mtuu tlUar sinu Ultari'. Homme k,
JJWW»b* «Mv», te-- mm- «Mm et* lf pst, atatwatod pfegd rt»uui»*td . vurtnwe. siis- KgMime 1® nii olidki gu noor lehi kevadises illis. Otse
15
Kastetilk", k, 18,.Ma kaitse
..K.is te olete tolle neiu sugu sin ~Haldjas
u'"Mr Wk lee teadmata, »e« eftf
kui
s-ileks,
ei
anda
usku
liht
palmi", Pühap k, 18 nPWalpolsn",
f n--.il toineteise pfnltMse», Sett oli
lane?" küsis arst, kes viimaks tuii
mm te» Wflim /» »tf
k, H ..Nora", k, 15 A,
|j«l» Mf» sigur.,- *ti(phis fe«t «-ix,e, tiiilk e.iitd.ui .. anduv. >a haigel.
t.migenir.iuimsr.
Kiuböis) d-wurnn ~Kauka Jumal", 4
te pmm teõsšt. . m&b ** II , sö# <t isi ni.iie t(tfijt Jsaft hmtli,» Aiitm õrfiüi:! nagu
•s'.lf õnn alt korraga ta Mte va
vant. piplhogi Ja epiloogiga. Näitejuhi A
~Ri, ma... olen la tutlav ~ ta Merlng,
m Õfcüri mfetei/f sund
1 tmmm «wtf»." mmb* -fssk. kt« fj vStNaf sülverftsgist, SJ'n oli rmi hel, Keset -'meeleheidet la piinu, sõber,"
InvßpUclld Püßren RnudvtQli.
vastas Jaak voldi kohma
te te of»*» telliflwiif HfHtit Ä 'iirf':e.|rl stöse rint.uii
1, fe»« iatgiwl ja iöiftlu t 1.»,-, tee kfts väikõsfeü, kollaka valginwfM tis*.

«rtßs* fetrftJSH, „«!»# »»&" «».[ ätfld |

Valveapteegid Tallinnas

ESTONIA TEATER, Tina k, IB „Kba
„Ei, sind vtw alla ei jäta. Sinu halastamatust punasest rõngast, niis halfle'4. Homme k. 13 balJelt ~Kratt",. uucHaod. Hocnmikukontsert (Ülek.|.
7 Päevauudised saksa K. 7.J& ROftmus al

võtan kindlasti kaasa."
„Kas kohe?"
Silti peatus Jaak, kuid ainult

..M.uia? Ma,.

vait wxi-:-.- ewa,

J* * te hakkas pigwtam*.

„Soome!?«

nuke vfllmalus."

mirudstused:

Samalaadse meelelahutus3htu kor sette-Johamna Kaupmees; Johannes Ko
raldas mabiliseerituäe Rahvaikasva dar ja Thekla Raudsepp; Georg Thom
Akvo Tatsi.
tusamet Vabaduspäeval ühes teises son jaSurmajuhtumid:
Matt Tuulik,

..." 1

uuesti nuuksuma.

Perekoimaseisuteated
Tailltfina lJmiw pewkonm.selfluninetJs on
registreeritud Jiärf?mlsed perekonnaseisu

Sünnid: Maria Aleksejev; Toomas
esinesid (Soria-kapell ja vabatahtli Taidvee; Epp Poot; Ants Sildram.
Ablellumlssoovl: Juhen Jaas
kest koostatud meeskvartett Rdva
ja Mfiimu Kirkmann; Lembit Viires
mehed, keda saatis klaveril Elsa ka
ja Helmi-Johanaa Tol; Feliks TiJdt ja
Avetsson, kuna tantsu&ttekannetega Aurora-Koldula Vednberg (Väin); Adolp
lõbustasid mobiliseerituid Väiketeat
Jjõhrruus ja Krüger.
Ablellumised: Alo Tarjo ja
ri tansitarid Jaago ja Kitson. x
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kult saah üsna kergesti Soome."

saun köetud

Täna ja homme on Tulbi tänava
Vtetvadiispaeva eelõhtul korraldas säuh köetud, kusjuures OTI võima
Tallinna Rahvakasvatusamet Äsja lik kasutäda ka leili.
lippude alla kutautufie übae maju
Pimendamise aeg
tuspaigas meelelahutusõhtu, kus
ettekannetega esinesid mitmed ko
Algus kell 17.10, lõpp kell 6.15,

wM/Mi

Ta oli tõusnud voodilt ja kõndis
..Si.a ei päästa rrtefti ju enam
mtskjt" h.!'-<]« tüdruk ja hakkas väikeses toas edast-tagasi, Ilmselt

Täna ja homme Tulbi

meelelahutüsõhtuid,

sulle ju na pr mürk! Homme päev maal,"
Nüüd avas ta silmad ja nendest fereering aitasid peagi luua publiku
lähed sa polikliinikusse ja lased
„Minu kodu pole siit kaugel," helkls uut elutahet.. Põsedki olid ja lava vahel hea kontakti ning
arstidel kopsud läbi vaadata, Ja seletas neiu õhinal, „pole kümmet muutunud päris roosaks. Huuli 'süvendada
päevakohast meeleolu.
siis saadavad nad su maale. Ning kilomeetritki. Saame ju ikkagi ümbritses õnnelik naeratus... ja
raske haigus vabandab sind kind kokku. Kui sa aga lähed... võib siis äkki, keset seda näilist värs
Evakueeritud
tervishoiu
lasti 15-nda] mail."
olla, koguni kaugele..."
kust tuli köhahoog, põhjustatuna
„Seda kiil!, aga..."
personaal peab regist
Süielus katkes. Jaak toetas.küü vist sisemisest erutusest See pol
21
| Kuid poiss oli 1 juba hoos.
narnukid põlvele ja, lastes pea kä nud küll äge ega kestev, kuid su
reeruma
„Mida nad atts sinult tahtsid?"!J See liesüs a![ vald mõne hetke.
..Sellest piisab," kõneles ta edasi. tele, mõtles. Aino toetus vastu rus sellele ilusale, lootusrikkale
Algul nad küsisid, et miks ole 1 Siis vabastas Aino eod nagu ehmu ..Esialgu oled siis maal, eks näe, mis teda.
Eesti Tervishoiukoja teatel pea
sädelusele siiski teatava masen
nult.
vat end lasknud sisse kirjutada
edasi saab. Su isalgt ei tohiks mi
vad kõik evakueerunud arstid ja
„Sul ehk ongi õigus," sõnas vii dava pitseri.
noorkomrnunistiks, kuna ma ilm
dagi selle vastu olla, kui lähed maks Jaak. „Võib-olla, pean tõesti
„Tead sa aga ka, et..."
„Pead ennast hästi hoidma," sõ muu tervishoiupersonaal end viivi
„Mida siis veel?"
selt hoidvat kõrvale nende tege
maale tagasi, kuna oled ju (õestt minema kaugemale."
tamata registreerima Tervishoiu
nas Jaak murelikult.
haige."
vuse?!. Siis karjus too jube raee*»
„Et pean neile viima oma tutta
„Näod nüüd!"
„Oh, mis mul!... Maal algab Uus ks, j as, Tallinn, Poska 47, või Ter
ma töötavat koos nendega, kes on vate nimekirja ja eluloo!"
..Isale cl julge ma sellest kõigest
• Kuid see kõik oleks ju ainult kenad ja , siis tuleb suvi," lohutas vishoiukoja esindajate juures, kel
sõnagi kõnelda." vastas Aino mure meie pärast!"
kommunistide vastu. Nad e! usku- j ,3tls päevaks?"
Aino taskurätiga kiiresti üle huulte ledeks on kõik maa- ja linna arstid,
15-ndaks maiks."
nud midagi, mida kõnelesin. Ja
likult. ~Tal on endalgi raske."
„Mele pärast?"
tõmmates. „Slna pead ainult hästi -Tööleasumine ilma registreerimata

da tean ma sinust... et oled

Harald Peter Gutherz

Tallinna, iealeid

tutanud. See, mis inimesest nõnda on

järele jäänud, on veel vaid enam

timajal niiskes keldris. See on teine. „Pealegi oled sinagi siis ne endiselt sosinal.

jca kõneinud muita- fa ~ «

Sõjakirj a saat j a

danud igakülgselt.

gut uuesti otsast peale ja juba
kaasvõitlejate jõupanust mit'te ainuüksi ainelise maailmavaate esi hapealsed teatrijõud. Näitlejad
ainult asub teostama seda iseendast mesist algelst. See aga nõuab ka Mari MöJdre ja Teet Koppel on>a
täiesti arusaamatut mõrvakäsku, kõige hävitamist, mis niisuguse päevakohaselt valitud paladega val
vaid pealeselle saab veel ka ise kava teostamist võiks takistada. Ja mistasid üldiise lõbusa meeleolu
esimeseks ohvriks oleks seejuures ning said ohtrate kiiduavalduste
omaette muutuda ürgraetslaseks.
muidugi Euroopa, kuna ta on bol
Ent imestada siin siiski palju ei ševismi otseseks naabriks Ja osu oöaüieeka Muusikaliste ettekannetega

„Ma ei lähe alatiseks," rahustas

puusärkide kõrvaL Ka selle tapetud

roopa tsiviilelanikkonna tapmi naise selle uue veretunnistaja
seks peaks nüüd sundima juba puhül, kes j?ma surmakangestuse

samuti. •

Vabaduspäeva eelõhtul korraldas ;j 24. veebruaril leidsid Vabadus se. Omakaitse väljaastumisel hfivi
Viljandis Sakaür noortemalev au.*-1
päeva sündmused Viljandis vää -1 tati kogu bandiitidegrupp. Seejuures
tamisrongkäigu Vabadussõjas lange- i | rika lisa ühe järjekordse Epeti : langes kangelastena viis omakaitse
nud kangelaste mälestamiseks Vii- 1 j väeosa ärasaatmise nõol Vil Sakalamaa maleva meest. Nimelt saagi. Siin juhtunu on vaid iseloo
tuks selle kava teostamisel surma
jandi Kangelaskal-mistule. :
jandist,
ltn. Aleks. Vaher, konstaabel Rai mustavaks näiteks sellest, olemu vaenlaseks bolševismile. Et seega
Kalmistul asetas pärja langenute i
vo Liiv, seersant Ed. M e i e 1, kap sest, mis on omane boläevismile Ühtlasi tuleb hävitada ka naised ja
millest
võtsid
osa
suured
rah
vahul
JtalmudeJe Sakala noortennaleva. juht I
ral Th. Kass ja kapral Elmar Sl - üldse. Näiteks see, kes pealiskaud lapsed, kuna nad on kogu õhtu
F, Adler ja maleva tütarlaste-I jgad. Väeosa ärasaa&mie algas kind nimaa.
seltki tunneb vene kirjandust, teab
j rai Laidoneri pargi juurest, kus
juht A. Jf u re n ii t.
Ltn. A. Vaherit tunti Viljandimaa! et juba vana Venemaa suurimad maise maailmavaate jumaliku sä
värskeid
kodumaakaitsjaid
oota®
deme esimesed kandjad see on
Kangelaste mälestamiseks olid
kirjanikud olid hädas venelase ole bolševismile
kui
lugupeetud
koolimeest,
kes
oli
endastmõistetav.
süüdatud tõrvikud ja küünlad. 1 pikk autodeko-lorm.
Lalsi algkooli juhatajaks Võisiku muse mõrastatusega. Tolstoi ja Dos
Pühalikus meeleolus kandis tu
Väeosa ilmus kohale omakaitse vallas. Kadunu oli sündinud 1898. tojevski on oma teostes seda ma-,
Veelgi pikem analüüs nõukogude
tarlasteüksnse laulurühm ette „Pn-1 j Sakala maleva orkestri marsihelide a. Uks tema poegadest kuulub Eesti sendunua hirmus kõrgemaid la inimese loomastumisest viiks aga
hake, paremad pojad". ! 1 saatel, võttes aset autodes. lahingüksusse.
hendusi otsivat ja samas, olemas- käesoleva sõnumikirjelduse raames

~Nad hoidsid sind kaks ööd ares

konnast, näeb ta vrüd hingetu vil

ja ka lapse kaotamine ei tähenda
talle • rohkem kui on mõne kruvi
kaotsiminek masinas, kuhu teise
samasuguse saab ju hõlpsasti jälle

Mõrvavägede veretöö

rongkäigus Eesti väeüksuse esindu
sele, mis koosnes eranditult vana

päevade jooksul oli katte antud.
Eesti Omavalitsuse juhi saabumi
sel võttis aukompanii vaJveseisakv.

seda muidugi ei taha ega saagi
mõista. Last, ärakistut oma pere
-Ijelusob'jektina oma masinavärgis,

suurest rahvahulgast.
ViljandEatste tähel epauu koondus

Mobiliseeritud kandsid juba üht
last vormiriietust ja relvi, mis nen
dele kodumaa kaitsmiseks nende

esindajana saabus Sõjaväekalmistule

.ka meis endis kas nimetame

I Autokaionnide liikuma hakates
| saatsid lahkuvaid väeosi viljandlaste

mälestati vaikses hardumuses ja
leinas esimeses vabadusvõitluses
langenuid, kellede kalmukünkani
T^L5 üHetie ja pärgadega.

kangelastele. Eesti Omavalitsus."
Silmapilgu mihalikkuses mängis
ühe kaits ep a tal j oni orkester „Isa

' vust ja võimu tunnustame

' tung, leiame endist väljaspool või

kõik, mi* ka oi juhtute"

uudised' saksa k. 12.43 Löutijunuusika
(LBÜ komandandi putvkpllllork. Ülom
muusWtaanctstec Pr, '{[legatiti J-utt., "KLia

ringhäälingu ftjavliteork. A, .Pa rupsi
juht Ja fopt.) ülekanne Riiast. 14 Päe

vauudised saksa k. 14,10 lchiala pai.-teen.
, 14.20 Ilse Werner 'laulab (hpl,], 14.40 Sd

, jaradadelt. 15 Tempol Tempo! Jhpi.)
15,15 Kõnekäändudest eesti keeles

(W, Mettuse saksakeelele vestlus}.

15,30 Muusika pärastlõunaks (h-pl.). !G.4fi

Päevauudised, 17 Päevauudised ja saa
tekava ülevaade saksa keeles, 17,3 ö Rah
valikke viise (hpl,). 13 Noortele: „ Endel",

M. Sillaotsa auhinnatud noorsooraama

tust , .Kodumaa hüveks ning auks".
15.20 O. Mevikanio meloodiaid (lipi ),
15,30 Aja kfljfi ja saalckuvü Mcvafid-v
15 Klrovfüd heitsid nädalalõpuks. Ksi.;

Ohe polltfleipbt, puhkpiliioi-k. Üleinimiu
alkßmalptflv Fr, Tammun! juh,, Ringhää

lingu tkp, L. Tantsi juh. Jn solistid

„Jiiu haigo vajuks sanatoorne! (res.J, Jiomsno .«Neetud talu", Pühapäe

(Kstonlfi kontsai tsaallsl). Vaheajal k, 20
päevauudised snksa k, 21 Päevauudised.
21.15 Franz Lehäri • külastamas (h<)l ).

„On siis,,, asi nii halb?"

düriKmd, Ksl.r Sridurlte-Jtoor, oi-kesler-,

kalt.

invl,"

..Avameelne olles; halb. Ta oleks
pidanud tulema juha palju varem.
„Kes la esialgu saaks puhkuse?"
kilstr, Jaak, mitu mfllet pean sega
mini.

VÄIKETEATER, Tiina „Mr)es merelt"

val koll 10.36 RK —Puhkuse' Ja Elurõõ
mu" p/s. A, M, Lulhcrl OHRk, näliotrunl

ettekandel Aug. Mõlgu kom<Hidlfi«NcHfild

lampidega", NHifeluhtr Aleks. Randviir;
k, H ..Meei niorelt" Ja k. U) ~Mesinädal
ad", Kamaßplievnl ~Kummitab ~

Tallinna Nal*larW« Seltsi tauluharjutufl
pesakee erakorrallMflt tfcna, reedal, aa.
Vämi Uru U,

22 Päevauudised saksn k. 22,13 Eesti H,%

Ml. JR kftn, (holUUößvõle 24. 2. 44. mnn ),

Pontolamtaja A, Oinas
Peasekretär H Lnrnosi

Vüljhandjn Kirjastus „Rost! Aimehi"

Trükitud Majandus- ja RahtindnscUiQk

toorluml IRILKIKLUTT&Ie (onrt. Tall EubÜ
Kirjnstus-Uliisusc) trükikojas

