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Upplogo C

j Kirjanduse ja kunsti ning
nõukogudel võimu vahekorrad

Tellimishinnad:

twlrljpnjb.öni kimmn*. mille üroebi käivad praegu ■
tP »iniili kirjandijw probleem. Muidugi wdsal* kaalutlnsie ke«=kpunid»v

p ’< »it-

Aasu .... kr. lp-~

nrkufest kirjanik»:!»-!, ka»» saiajaftr.li viil avalikult, peab meie a*a«.fn. vimria

är jniašM*. •; Kuld jJdS-j'

liiöm uät&h 'vahekorras voktm ja. kunsti vahel. Frankfurtis Mj>
kirjastus andi-» nüüd välja raamatu, millesse on .luxsmhtyd liuik tiakmur
Ek-na tiuttf-Tdiergen, pealkirja all “Jtestralt mil W-Jüralün*' füaHvisUJd

iv v«ie emigrantide .

Termin (i kuud) kr, 56:—
Kuuiutusehind 75 ööri mm. ■
Ariktiulutused 1 kroon tiim, B&fcjletuca-Kurireas Trydfceri AÜ

iv-aie. kliigr mön valgustata'Unuv suure selgusega «Tuke-rda UJOm-, ?nl* va!,

ht-kordi partei Ja kirjastajate ning kirjanike vahet kunstnikkude »uh:
sjnefvendajJfMie, salapolitsei tegevust kirjanduse alal jae., 'ühe sõnaga tät

' Eskilstuna-' 1870 .

Jls!

sjaJifcult Solzhe-j t

J

l

j peatukk#;

suurilu elamus 90. -a. -kestet
kütaslata jõulupidu Jouiui pakke algkooli õpijagab pakke ka eel-

el. 1S91 72.‘ ^ või

kus ee»1h'»i 1< Miin. .Johannes \,vik »d*W StheHioImi Arria Bnnaasa» jj nn ktargde raie tuatr-r
-v./imsfs ja füüsilises vormis, tegeldi:» keeleteaduslike' probleemidega ja kirjutamisega- Külastades juish!
iema kodu?, küsime: Rnidus on, Johannes Aavik, tunne, kui inimene võib -tagasi, vaadata peaaegu •
ie sajandile/

ka algkooli õpeta;

J, Saa nii leiu
kim>-linäilus

Rahakott j -Muide niin . ass:

noloö-1 kirjutuse - ”Kesti
kus õppimine, in- j mSse abinõudest
id priid, 2905 aasta j üles -mõtte 'sor.j

pandi see ülikool
olnud 1 idee sõnavara
j miseks, , et '■ kiitand
| ösutiimist kuUinirkfM
-. Teie eluloos jae-

koha . gümnaasiumi | perioodil, iapspmsül

k«!fe õpetajana Jaltas! kirjanikuna tegev '
ääres. .Pikka pidu mul I he’’ juures. Seal oi

algul Rootsis tegutsenud maalikunst nif; Joonu
na $0.'juubelinäitusel Torontos sunte iiUmaalif:es, [es värvides kujutab ' üht cestkalalvsi. teemat — .

iud, sest. tsaari politsei oli j võimalus levitada en

Llaste nimekirja . kannud.!. — Tulin Kuresas

*m***«ä- ■rotx-lixtu

, , p., , »P öjg o,ii m, n , > *r

‘ ! & pvajnKk«pT.r<mfj y&wih prewS-

Järg,: ihk.. ?,- ; | df»Bt .KivnhKe.7o^«'mwmehe st-

mai* vütjatmdmfe. puhul järgasi»t!.: J kiljat- - - .
':;i - "Ms fikti tnifUku kohkil»iK*fia .
uadfcevtM,*henditf k~-«* t m

i.i!»- Peetri kiriku nmtivii.nndiT •» "“ '. »n.t.iliktziui-

bklll^ •

Metropoliit Nixonile:
lj SA väärikus kaalul!

»i-lmjulUUniM. TH!» Jrtiüitfv e».-mi»s-

irniiilii kiinstituitiisr! .minulnr. nsiüegu huif-tmk tühistas
wgr' ust kulul.:n:t kunsti alal.. Ilma mnitrlinuiuiM'! esi»le lüv.iiiinilml kitsist inL IMl teost ollu!;S/. <)i'lln ja okvJlelft Iwunlus l(i kimkiduun. millist. s*l:t J. Nwniit »n luu
s;i silmistet a istjitel. Vutil»»- asenun- kiipin"» ir-ui juiiuiuiliiiusvks Iwnntos. kuna »ellele »»ii kogunenud umbes

m#ile; amk-fcR

k-Tii nimi ü aapaklskaJj jjg»J»
lratva:Prpš4mš, :H
.vmsazYikut) -»MmsM

. i ,t l. * - -- afuh’

Aö-tt^aNkfli j

, pK.iei. imvit?;»; ! \sbai Pi.rn.irukits! i-:m; ••»
utu nfltrof)* nk«kug»m*- r- *?•

•vimpu* k»>cinrmK' kd--» 'tr

puh ariUi-.iaiTÕM-». «j ;;i
Aaiit»n». kui 1 r.:»-

ja kelle Hn '.š -'i ohu»tatwd »ende »-mh tn.-i.d V;"tH>v,
»eilete »mi mee», kf- !U'V.»
du»t ja kelle elu oli ,Im»<
Iat»d, sngisnifivel! Uu,:.-t puuTvi»slgaiaivlk- liitmudeiv, L»» j-: « •
k)>r»KeH detnaiKlreer-Md e.”3 »■

i : \uinere
(‘-iiifft
t .‘iMcinii-ps
<»'•77 JBd-B, .1 Tl ,

• k • ■ ’ - “ p>.ri.u» Il
>r-rSn:r,nl kdl PAikl' LauMe«dU)-

likku {»<>lgu»l inim« »U3>-

C/-

Nrtilv- pvanu-pV nii.hfvr.li r»,tas

pr 3 ,:rvia iVv.vir, knk« iKk!ani.-uv;oo-

H -j."- ‘e. vi Hannes Oja luu
i-i-i-i K«np UevMia poolt toi jnubi-4,-t }.e« nn Bevviia vilKiJnm», m*
\iiuri m mindki*! mag P. Pt:d, tsus•jvi-ie V>'*. K.iituiiiAuigii Kanadas

Jaan Olvet tervitas J

<ivrjTOiit:s uile kuKusmliM* orgamsat-

i,:-"-!- »” ™ ""■» ”1.»'"-

‘ni.ivdi- ..'i m . » I •• -

avpldaije-- heHiinm'»;! ,‘a moTins. i-t 1n

<ik» n.iiikuguile reatu.-e ■ ■■
iliatM Iiil(n-iu»i!.!i:i. >1

nast'jwUj ih kvgss ta legovusolp ku
jutava kurnil alal tn iSsaHrjsrd kun-

— -■■ s- \» .-

\iihiJ. rs'1 kah ’» .»« . ».■

ripajpiarfo hulg.ei soojalt snh-

nn *-* -.1

;n- mtuill pal»1a. m h> u- ‘

Et yaarnmV.i ionmingu va.«lii To-

tai» JmiTal nr.nik« -(■'■. . - >•!• !■
ke* kiwmias ewtf- »i»i ».»«-»df. kul-

i cuitn e^f-Tifrie hulgas ]ia‘;:l> endiselt

suur huvi. nn::-^ et näi

3Pl,(« sedariitd koiRi kultnuniegelaMP tuse fivnfiv.v parvü es.ir.cste tundide
kuoiidsaUaÄ.

li» I4sk< il pij.r. •> ... 'h » . .
•"»»J n*'«r.h f.» .»■.'*» •• •

n»Vnfja:d ja P .1 Satunul,

kisrtcl miw4i«3v-30 toose.

J■rw.i

- -.-i-: V--

iall Lln,;.:«a joisdii «kr1 ».:»■..

.--ri.7.-i:st .-.flrlavi

miana, -.ni% in\a t*,uu. y

, • ,-i »»-.rae.
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