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Tänapäeva Põltsamaal 5000
elanikku, venelasi on vähe

KDNN — IJt&nfe-R^taa xMSsjbSnister Halter 3?ebe*I sõidab Sissiww Jnb* 3». jun UI. kttvjnarw, ee*margiks an tabträäkimlM-d veftete^
aiilivsEtvsiia lepingu asjus.
U;»np-Saksa oposüyitjrm Tuhtub le
pingu HhvataiiöMs, letile töötas vilja '

Põltsamaa Jõgeva rajoonis on nuua nn. rajoonilise alluvusega linn, rais rajooni administratiivkeskusest (Jõ
geva Unnani) asub 31 kni kangusel. Ümber Põltsamaa linna puTmeb PuUsamas külanõukogu, milb* administratuvkeskus asub 1'ollsnuiaa Imuuis, Elanikke on Põltsamaal hsikaudn Tahtvamad kesklinna tänavad on

Jõgeva, Pajusi. Viljandi ja Tallinna maanteed ning Kuuse. Pargi ja Jiunne tanavad. Oa loomulik, et k»
PoUsam.i8l puudu kommunismi mmiutmail uo.j\ml .‘at«L- V. ilmgiv^pa Litui. uiu, piiUn-nana kulgeb
paralleelselt Põltsamaa jõega ja suundub Põltsamaa lossi varemete juurde-

Bensimijeam asub Pargi tan.
miilitsajaoskond Nurme tan. 7, sidi

jaoskond V. Kingissepa tan. 7, s
mas ka hoiukassa. haigla Kuuse ta

5. võõrastemaja (20 kohta) koos sool

laga Pannu urn' 1. taihvik-r. (ot

ia elektroodide vaimustamiseks. linnas palju rohelust. Elamud
Et Poi isamaa linn asub femimf
Põltsamaa jöe kallastel TallännTiirtu jn Viijandi-Tiigcvn maantee

de ristumiskohal, siis olevat ta su
vekuudel "paljude turistide läbi
sõidu-ja peatuskohi". Linna kirjel

duses (kogumikus ”Kas tunned
maad?" näidatakse, et ''kaasajal
kuulub Põltsamaa Eesti meeldiva

Kolpa
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sel maaral lubjakivi inarmorkrnbvj Eide, puiesteede ja aedade näol

mate väikelinnade hulka.

Nägusalt on kujundatud linna- ja
koohpark, Korrastatud on ka kahe
Mlo-\f<h< hm niüi- la kuhu on iajrttud lilli Pk «'il ■ d. 3S'utatUd ilupuid
ja — põõsaid. Linna taluva joo aarde

on ehitatud ujula ja paadisödam.
haljastatud ia korrastatud on joe

■Bl

Linnapildis domineerivad ühe- ja kaldad mne juus leiduvad saareq".
kahekorruselised mansardniajnd, ParOn loomulik, et soe ej ole süstee

Kellele on need
tööd kirjutatud?
Kaks asstai on möödunud Sellest, koi ilmus Evald Uustalu pooli
kirjutatud ja Eesti Kirjanike Kooperatiivi poolt vaüaantud teos "Eesti
Vabariik’-. Asja ilmus August Kel ”The Drama of the Baltic Peoples"
kirjastus Vaba Eesti väljaandes. Kaarnata appendix ' Events affer
I9i0", “fllk, on ka E. Lusta!» pooli kirjutatud.
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j Slivrilsi majanduslikud
\ ja ui nad probleemid

(i-ndiul anstmi

liulustrumlmmul elavad parnssU-

h\ikm idioom i 1 ! if niit
urgude. rnfind-ruum \i>rm orjusest,

Mi ii

s;*n ka parimal UihhniM-l

kus inimesed pole vntiu ego «lo

t Mardis»' «peius on vll-

ise sellest leotüskuil. i wiMusmaadc
inimeste valikuvabadus seisneb m-

iivlal»' juokstil efemiunud
’>iiurl osa pojntiijws debatis. TV-v
raadio* ja ajakirjanduses on mur
endatud lema «petust kui juhtivat
idf-nliMiEiat koikule ulinptlasrnhltjs.

nuU selles, ci nati vabalt loivad
valida endile lookohiad.

. idu '
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1 l!f ‘t li ik it it ud n k i Foo! i tuvi
tund \drthist> m mrd ternn oj <iu
sest mõjutatud väiteid.

Mamma nnnimisii» tuna oniduKc
hlhskapitnlisüiku henohtuhiskondn'

U&A-s )fl tema jüngrid on selle ko
li astnnmi ka teistele avnnseeni& Eritreas tüütab eestlasist misjo

när Lrthrr hirotkin. Ijuina-Aafrikas on imsjoiutrsdek* Marie F-viml

ja Kivine nint Artur Ifmibrrgid.
Burundi*, Aafrikas, loobib Anne
IlardenhciK, Brasiilias Ernst tirini,
Mehhikos Alilde C.nrKon }a TshtlHs LertKsumlinud ping kasvanud
Britte llflgwalk

valulikuks eeliseks, ei inimesed
lilmutdiis nn tiimis üldse miksid
edasi elada. Koputatakse mmruse
sudaineimmirt usele m luhal ak**)
võimu kohti uues revolutsioonilises

in u hiline. InssmktHioomdes mi

t t.naiuvwl mi ii, dne kui 100

*{.'<; organisatsioon tuna süsteemiga

rslil tip i t < < ts m i \ mu i s j on meilt* kolgin: tuntud. Seo. millele
arjusurmas. millest. iu!>'b teda nr- '
tndn.

ri- Ivpslikonli direktoriks on kom
munist hai [ii Teras. Kultuurimaja
juures tuntava puhkpiüinrkfrtri ju
hiks mi \o!deniar Leninlik. Iva ei
puudu knhalik kino. Linnapargis
aga pusicüt ikka veel Karl August
Hermanni mälestussammas (skulp
tor A. Lcmse too).

kuku austa) lil jaam sub

UUD1SMAÄ
rasiiAKVE 694771 rAtKöpiüs

vabas lmiiulir.as elades oleme, tagasi

Marcusc teooria uuri langeb iira- vaadanud kui künale unenäole, on

unud asunud t<gut'»lü» h<< tr luht mis

tusule-nmiF pent I, t,t ! iihrje ^nipile
Esiteks tasalülitatud m nllnsimitud ümbruses, d. kõigutada vaba mtunlhmnanistlikko väärtusi ja toekstui. .Tapva- uru- j» vasamsmonterti”
dc-Ie, keda ei uit- Mueiliuik supdciuti pidmmsi.
integreerida ühiskonda. Teiseks enim
Kurb nn jurgilda, kuidas nende
priviligeeritud grupile imlurtraat- gruppide paolt Innseeritud ideed on
iMüdcs. nimelt uhopiinKto.e kui koi ungmud laiadesse massidesse ja «vä
ke rohkem cnnast-tmsolevale jn üle ikult deklm-eeritakse. et. meie üle
olevale -ühiskonnakihilt*, keda enda sandeks et ole vmdekla kommunis
mtiksmupanekutunRis, cm kergeim ara mi vaid impemliKmi vastu. Kommu

kasutada. Loomulikult ei kuulu koilt nism, oma põhialustes see kõige kur

Kui meie varem läbi nägime Moskni järgi: intelligentsemad, kes teomv
% taktikat kommunismi ülemaailm
Hiirte õpingute ja uurimustega suu- seks maksmapanekuks Kremli juhtidnvad tungida kapitnUslHUu rttetee
jrdseh siid praegustes oludes pole Sei
inl põhialustesse hing paljastada sel
enam nii lihtne. Aeg nõuab põhja
le totalitaarse fitrukhmri.
likumaid annluüüse ja läleinflld pers
Helles on Marcuse realist, kui ta pektiive. Seo on uue valitava Roots!
arvul), et iil lüpilasoport tsirwn ei ku Eesthiste Esinduse uks ülesandeid.
juta endijsi mingit revolutsioonilist
Meie ülesanne pn seda Srkamlst sel

jÖndn.Nendc Ülesandeks on vald
lninu**te* keskel Icvluniu Jentivmk
praeguse maksva süsteemi tügluse-

VABAÕHUPIIRKOND EESTI

SKÄUTUKELE NOORTELE

tusest hölgi paraegusaja tehnilis
te ttUdMerahtmaamlse-nhinä^
Siin on kn raskuse hseteis dfinonsljmtslopuWelé.

Penni" nonciis
70 000 inini('!n

oruiendur lega
BONN — Üks Idas ksa kohus
mõistis kaks lääncsak: sportlenduni 22-|o? -vastavalt :-hs kuuks
vanglasse, kuna nad oli rikkunud
DDR piin. Lendurid 1 rttuiud navignlsiminivea tõttu fteiselejwmle
raurleesTiiet^

mnandunui uhe ida:
lennuki |»oolL

arvu on liidetud ka

ikkugi käsitööline, «cl-
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gt-ii lAiinftiTTeglitast km-

,a n'i pidigi nin Euroo.-scrs m«>es Tallinnas too

Seik sm

i cd b) (liMi

ohvrit, kr* on jaanud : ni Icidma-

rus. mis sai raskeimalt kannatada.

ja, rt sai esitada meistn-

Fmniikcrdflji) Sittmvi tuid on
nürijate andmeil vrd teisigi Eestis.
Mmrdt valmidm. la Pühalepa kiri
kule kujipailari. mille \enc sairnullli-hcd on kirikust lasknud okupal -

Michel bltoowi triodest

i 1513.

kirikus

.-ljp»-f 1’uha Anrlrease n

ma kirikus kuju. mis tuntud Tal-

• vapi kujutustega (Wri
c kirikule annetaja),
iimau on Tallinnal? sallinud Pi
ha .lün, mille vene võim «m pr
fciitiinud kunstimuuseumi. Temt

verandaja r ulme all.

on veel Niguliste kirikus, pöhj

MiiiHiili jiil aiü vila Taiiiima kunslimmiM-tiim, Tn too ülevat kn Kaar

Mithtl Siüosv paus ntiUnvn ii i»ji)i
kunstnikuande. kuid ületas isa oma

ponlsrt si inai dr. ,1nharmi's Balli
hauakivi kavand

kuulsuselt kaugelt ja kaugelt, Kui

Kuigi Michel Sittow Tallinna ta,
tl* ism IPrt a. suri. siirdus noor Mich sltuleku - ja seni 8 n. elamise jä

iMoisU‘rkolm”

I allinnas
”Bahva Haak’ luteldah oma II.
juuli numbriks "kõrgekvaliteedili
seks kelmiks” kellegi Harri Pöidla,
sest kelmus olevatki olnud nime
tatu "põhitööks".

el kmiMi oj.pims Bnjfgt «i kus te
ma õpetajaks nh Hans Momhng.

la maalt lahkus, tuli ta ometi «
alu lõpuperioodi ee) jälle Tulli*

Ji* 3ubn jnadavalt. Ta va
Michel feüfowist kujunes selle aja
parimaid kunstnikke, kelle anne ja 1523. aastal isegi Kanuti Giidi ald
loommc avasid Tallinnas sundinud manniks, millisel kohal .«ni olla .
vald
2
aastat.
Ta suri aasta] J525
noorele mehele isegi kuningakodade
Mtchel Sittpwl loomingust võib '
varnvnd.
Tema maalis Hispaania kuningan da Euroopas paljudes muuseumi
na Isabellid- sus Burgundia hertsogi Ja erakogudes — Budapesti», Ber
Phthppe Ilusat, hiljem oli tn Taani nis, Kopcnhaagenls, Londonis ja 1
kumngn Christian II ja parast seda rtlsis. Kõneldakse, et neid ole
Austria Mnrgarete. Hispaania Ferdi* Moskvaski, siis küli kusagilt si,

A. 3063 oli rahvakohus määranud
jn kuninga. parasMs* keisri viiduna, sest Venemaal Sittow «1
reetlale väljateenitud ' puhkuse" — nondi
Karl V toRnlPtusen, mnnliöeš nende käinud. Sittowi loomingut on is
neli aastat vabadusekaotust. Tn oli Hukcmdlftai jn perekondi.
USA-s, teadaolevalt Washingtonis

võttis sõna enne Seda saanud oma "töö" eest ko
minister danikelt valjapctetlt 8ÕD5 rubla. Selle

irtlendurid olevat ta veel praegugi võlga.
-Franke, kes leidis, et
Hiljem jätkanud kelm jälle oma
on piiri suhtes liigö fergemeelged.
Oma teguviisiga kahjtiavat Ja nis- tegevust. Ta lubanud a. 3968 muretkendsvat nad ilJduvaliSise plnRutusl peda kahele Isikule sõiduauto "Vai
lõua paremat konrtöif Ida-Sakpa- no", millede eest saamid "käsirahanuuiga. M.nas Fninl«*|rn meenutas nn" idud! tWf*3 ja teiwdt <1013 rubln.
ulithisi h„ vnliejuhtnfl «he saksa Ning kulunindale isikule lubanud ta
vuKdga, ]i,,B samuti litus Wannksa iiuuflscili] knnnliku mütsi - sai
fei riiooiitui 1 knhnlojKnlarl piiril. "avatisaiv 30 rubla. I-Viala muude ole
le vnstu kiirustada. See nõuab se* Koubmnia «ellest. et9°haic ilmusid vat 1’eetlnl alimente mnkstii.
nisest suuremat panust ja kogu eest kaks vene Mlgl, Wfertus vüretll
Niiiid on Tulllnna Maremjonnl Sllaskonna oktiviseerimiBt. Ühine ja lä biimde lugasi punsetlå Kuna täpselt BCfiüjade osakond areteerinud Harri

hernele tulnud hädaoht nHuab Ühist piirijoonel olid vnlvejpflks ameerika reetl». ja kõik need. kelledel
tööd. ühist panust jn kõigi eriarva Jnbilcmiukil, ei jul^tnl venelased nõudmisi tetr.a vartu. teatagu sellest
miste kõrvalejätmist — meile köigiii kiuiucimiie tulla. Fiffho mainis, oi tahemluhid tistiUude. mis uu vnjnlik
Ühise sihi saavutamiseks. Selles vai* milmed )rhcd parni^wda^ vahejulv tähendatud asutusele, mis on vajalik
mus jiitknmi! ioöd uue Esinduse väilmingisuguse "meisterkelmile" NrMnnnUutl "puh*
vürsti

i mirte liihlvlimisckn.

Upu* II;. I

totaaUolt

osa nendest asusid Huavlosi rnngio-

Bonni ”liärla’’

Maailmakuulus kunstnik

LIMA — Hiljutine n

M'-kata.siroof Peruus n
nõudnud 70 000 inimc

loonum. Kohe linna jiaril, endisel?
-OUöO immvii on veel leidmata jn
yis. kus avatu koid Eesti toe, iohkuif on t, d *• imui Sumun
ikool Poltsamffl llnnakoo-

üliõpilased Marcuso iseloomustuse al ja juur, olevat ainult Ideoloogiline
Seoses vahejuhtumi]
la sinna kuulub nimill. vähemus. liikumine,
Buksn sisemiste iibeni
Need, on aga .tema kiai^ifikatsioo-

mr&Amm

Maa\ aii^tMumc

T dl'' uu md linna t hmn t j no!
^ wn t ma urnilt
ifuvse, et uksikud rakud neid
Lmm id id Tmrtu x asum ires
nuti' i < liin 'itnt ioonid* k< <>n (endiis n isahoonel) Jnoiab nm- identin-cunud ohr*. u-m Kuid
n m »'liu kaUrt*-->ofikmmtu. et
r ulul uu mii i hilumm ihi-eks

kuuuit liikmeilt, nõutakse ranget enukonnast kõdunud. kuid obiektivisnu i sRkrntikat. Ringkir lädes kiidetakse
tMnnd k ipitai. t proht i md. 1 "seltsimehi." kes nn pidevalt olnud

üdist — tn cm nen vimses |

hnhii» ka kooli Insin- jn iiov-tckno-

LI* kt i lu saeb r I «uina Ka
trmi i lu] a iektrijue i i mi 1 irti

Ekski xitoopiu

ir taga k"zn maalimas.

ne heita lubipilk

imicn fs.o. alaarenenud niaailmnosiiEiii. seepanist on kommunistlik

Mlielkonnnkooh julmtajn
Martin t ilbcrg. .Soe wgakoor kan-

kuna'* männwniwks.

Misteüiv on. ei Tallinna ptiunikerdnja poeg Michel, kes lapsepõlves

Detroidis.
TMclcTee nr. 1/2, J970).

ktntUnsli oli lipanud ka koos eestlas
test poistega mööda selleaegseid Tal
linna tänavaid, elas n.ü. kõrgustes,
tolleaegseis mölstels.

Kuld tn ei unustanud seejuures
««nn RiinniUnnn. .la uit juhtunki, et
piiiast pcmipööritavat kiujiiiiri kuustiiikmin tuli tn Ü2 aastat liiljnv? Tatlimui tiiRiisi. piiraiubiMiüJu karmhl»mn. nagu miirgivad säilinud vanad
pnberid.

Tn tuli Tallinna, ilrt KavuIihIia
»üih ii-inmi iik|nj<dnii*tei»l lankndn,
H oinn knriiinrl hllHlitfcnkodatle tre-

iiMiim-*. jnikaln. Kuid Ih |ni linna
kaheksaks «hUiiUs Ja nbli-lln* Inl hiiinnnngii sellel ajavahemikul

Kunstnik tollel ajul, 500 n. tagasi;

Hlga Knnil-at

