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13. aastakäik

BONN (VES) — Saksamaa televisioonis anti iile 45 minuti pikkune erikava "Brei Vöiker «v,schen Ost und!
West — Die Geschiechte der baltischsn Staaten”, milles eriti hästi oli edasi antud Eesti ajaloolised sündmu
sed. Saateks oli kasutatud originaalseid filmivõtteid ja osalt ka lavastatud stseene. Seletused pildilise osa
kohta olid korrektsed ja Eesti ning teiste Balti riikide suhtes heatahtlikud. Televisioonisaade algas Baltiku
mi kaardi näitamisega ja kujutamisega saksa rüütlite sissetungist Baltikumi koos Kaunase, Riia ja Tallin
na vallutamisega.

= Vene keisririigi all olemise ajast vabatahtlike üksuste appitulekut, sa anti edasi katke Eesti hümnist lau

=— näidati keisrite Nikolai ja Wilhelmi muti võtteid Rauddiviisi saabumi lupeo ühendkoori ettekandes.
== kokkusaamist Paldiskis, venestamise sest Riiga.
Poliitilisest küljest toodi ette, et
g= taotlusi, näidati Tartu ülikooli ning
Televisioonisaate kommentaator üt kui Lenin nõustus, vähemalt ajuti
= räägiti selle asutamisest, öeldi infor- les, et Landesveer tahtis tungida selt, Balti riikide iseseisvusega, siis
== matsiooniks, et eestlased ei ole siaa- Eestisse, kuid purustati Eesti sõjaväe Stalin oli absoluutselt nende vastu.
= vid ega germaanid vaid finnougrid,
poolt. Edasi näidati Tartu rahulepin Näidati ülesvõtteid 1. detsembri mäs
5=3: I maailmasõja ajastust näidati Bal- gu allakirjutamist.
sukatsest Eestis ja ohvrite matuseid,
555 tikumi okupeerimist Saksa vägede
Väideti, ei Eesti agraarmaana oli mille juurde seletuses öeldi, et mäs
§53 poolt, millele järgnesid pildid Vene
sukatse oli organiseeritud N. Vene
rikas,
kuid
rõhutati
ka
Eestit
kui
=5— revolutsioonist, lahtilöömisest Vene
poolt, kuid Eesti sõjavägi surus sel
=5§ riigist ja Eesti iseseisvuse väljakuu- ölimaad ja räägiti sellest, kuidas le mõne tunniga maha.
Saksamaa
merevägi
II
maailmasõ
•—= lutamisest. Näidati Eesti Vabadussõ
da meie soomusronge, soomusautosid

ja üksusi, samuti Soome ja Taani

Eestlane Rootsist
MAKS AASTAT

ja ajal kasutas Eesti õli.

Eesti maareformist ja Kultuuriau

K. PÄTS KÕNELEB
LADINA KEELES

tonoomiast rääkides märgiti, et naa

Paari! korral näidati president K.

mustes olnud Eestiga võrdselt suu
remeelne. Eesti Vabariigi 20. aasta
päevast näidati paraadi, järgnesid

Laidoneri paraadidel, siis K. Pätsi
oma kõnet ladina keeles ette luge
mas. Kommentaator märkis selle

berriik Lati ei olevat nendes küsi

ülesvõtted laulupeo rongkäigust ning

Patsi ja ülemjuhatajat kindral J.

Järg. Ihk. 7.

kinni okup. Eestis

Rootsi raadio ja televisioon teatasid, et üks 65-a»stane eestlane on Kõutsi välisministeeriumi vahendusel
pääsenud tagasi koju Helsiiigborgi pärast kaks aastat kestnud viibimist okupeeritud Eestis, kust teda enam ei

tahetud välja lasta kui ”nõukogude kodanikku”. Mees on Rootsi kodanik ja läks külastusviisaga a. 1969
okup. kodumaale, kus ootamatult (eda tölgcndati N, Liidu kodanikuks paijuUüneldud ”topeltkodakondsuse”
tõttu — venelased loevad teatavasti põgenikke endiselt oma kodanikeks Rootsi välisministeerium niigi pool
aastat vaeva vene võimude juures, et mees saaks tagasi pöörduda Rootsi.

Eestlane põgenes Eestist Rootsi sak lühemale külaskäigule Tallinna, kus si detaile korraldas Rootsi suursaat
ta okupatsiooni ajal 1943 ja sai Root ta kuuldavasti varem oli mitmel kond Helsingis.
si riikkondsuse juba kaks aastaküm
— Saiu korralduse eestlasele vas
korral käinud. Seekord aga kujunes
met tagasi.

Olles nüüd välja pääsenud, ei ole

la julgenud rootsi ajakirjandusele
anda lähemaid seletusi, mis tema
ga nende kahe aasta jooksul juh

asi teisiti — ta ei pääsenud enam
välja. Helsingborgis arvati üldiselt,

tu minna Helsingi sadamasse, ku

ct mees on vabatahtlikult repatriee-

laks määratud ajal. Alles nädal

runud ja mehe korter anti lihtsalt

hu ta pidi saabuma laevaga Tal
linnast. Kuid ta ei saabunud kind
hiljem jõudis mees Helsingisse, se

ära. Nüüd tagasi tulles on ta saanud
ajutise korteri.

saatkonnas. Korraldasin siis mehele

65-aastane sõitis 19. septembril 1969 Eestlase tagasipöördumise praktili-

priipileti sõiduks Helsingist Hel

tus: ”Kardan oma omaksete pärast,
kes seal elavad”, on ta ütelnud.

letab konsul Erik Essen Helsingi-

singborg!.

65-aastane eestlane on elukutselt
meremees Tagasitulekul on teda abis

tanud rootsi sotsiaalvöimud. Kõige
suurem mure on tal nüüd uue kor'
teri saamisega.

JÄI HAIGEKS
Eesti Päevaleht pöördus Rootsi Vs
lisrainisteeriumi pressiosakonna poo

le, kus kinnitati, et ajakirjanduses

h ■■

Järg. Ihk. 7.

Saksa TV-s estilatud kroonikafilmis esineb Konstantin Päts
Eesti Vabariigi presidendina välismaailma jaoks ladinakeel
se kõnega.

Helsingin Snnmnutz
Sügisene kunslihooaeg algas möödunud laupäeval vana
meistri Eduard Ole näituse avamisega BMP ruumides. Pildil
Eduard Ole ühe oma Lapimaa-guashi juures koos kirjanik
Arvo Miigiga. ('paremal), kes oli näituse avajaks. (EPL-foto
Lepper).

ulgms
Eesti kunstihooaja avas möödunud reedel vanameister Eduard Ole,
kelle näitus oli esimene sügishooaja kunstisündmus. l£MF uutesse ruu
midesse oli sel puhul kogunenud arvukalt kunstihuvilist ja avamisel

nii koltal ka nooruslik kunstnik ise. Näituse avas kirjanik ja kunstia
jaloolane mag. pliil. Arvo Mägi mõnede esitatud tööde lähema tut
vustamisega ja võtme andmisega Eduard Oie maalidesse süvenemiseks.

EESTI TEKIST
SOOME-KEISIL
”TEIST MOODI

HEI .SINGI (EPL) — Soome suurim ajaleht Helsingin Sanoinat avaldas hiljuti artikli okupeeritud Eestist
saabuvate turistide iile. Artikli, mille autoriteks olid Marjaliisa Kallio ja Hannu Lindroos, pealkirjaks oli
”Eesti turist ci joo ega lärma meil”. Terve lehekülje pikkune artikkel oli varustatud üheksa fotoga. Selles
öeldi ms.: ”Soomlaste Tallmna-rcisici on tuntud. Kuid mida teevad eesti turistid Soomes? Nad ci joo tilkagi
viina. Ivöigc rohkem meeldivad neile Soomes uued kirikud ja teised ehitused ning kõige vähem hipinoorte riietumine, uulitsal tolknevad joodikud ja avalikult armatsevad paarid. Eestlased sulavad hästi sisse Hel
singi uulitsapiUi. Nad ainult käituvad paremini: ületavad tänava määratud kohtades ega astu murule. Ees
ti gruppe on käesoleval aastal käinud Soomes ligi 59. igaühes umbes 35 inimest.

Nendest hoolitsevad eelkõige Lc- olema valmis korraldatud: eestlastel eelkõige "ameerika mäed", mida nad
ei ole ekstra valuutat raisata riiete ei ole varem näinud. Pärast sõitu
ostuks või trammi maksudeks.
nad ütlevad rahuldustundega "OH
Eestlaste He.lsingi-programmis on tore” või ”Viru veri ei varise”. Hel
esiti ringsõit, mille jooksul käiakse singis ja selle ümbruses vaadataks®
Sibeliusc monumendi juures, Tciup- veel niisuguseid kohti nagu kultuurliväljaku kirikus, Eduskunna majas maja, Ateneum, Suomenlinna, Scunfr*
eriti huvitav on näha sama motiivi gatanil, kes esitab ainult Õlimaale. telegi turistidele nüidetakse. Erine ja staadioni tornis.
saari, Dipoli ju Tapiola.
kahes versioonis: päeval ja kes- Näitus avati paupäcval. (Via Ihk 3). vuseks on eelkõige see, et kõik peab
Limianmäkis huvitavad eestlasi
Järg. lliktft

Eduard Ole seekordne näitus on kÖÖ-päikeses.
mamatka ja Suoxncn Matkatoiinisto.
osalt tagasivaatav, kuna rida guashe
Kunstihooaja algusega oli seotud See Lomamatka programm, millega
Lapimaalt on pärit aastast 1946, mil ka teine, rootsi poolel toimunud, Ing käisime tutvumas, oli nelja päeva
ta koos Eduard '.Viiraltiga seal oli lismaal eluneva eesti kunstniku Vi pikkune ja vastav Suomen Matkatoimotiivide jahil. Ta on seejuures maa da Juse kunstinäitus Stockholmi va misto oma viie päeva pikkune.
linud mitmesugustes-valgusoludcs ja nalinnas, galerii Drakenis KöpmanProgramm on seesama, mida teis
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KINNIJÄÄMINE

Nüüd on ametlikult teatatud, et tele takistustele. Selline otsus sisal- f
Soome välispoliitikas on sõjajärg kätt N. Liidu ja Ida-Saksa valitsusesimene juhtum, kus venelased ko dab järelikult tagasivõtmatuid kon- ■ seil aastail rangelt kinni peetud põ ingkondades. See on ka mõistetav,
haldasid okup. Eestisse külla sõitnu sekventse. Käesoleval juhul aga g himõttest vältida diplomaatilist läbi sest Nõukogude poliitikas on paljude
suhtes n.n. "topeltkodakondsust” ja sattus samasse situatsiooni inimene,, | käimist ühegi niinimetatud poolita aastate jooksul tehtud suuri pingutu
keeldusid Rootsi-eestlast välja lask kes usus, et "kõik on muutunud" I tud maa osaga, nagu neid esindasid si Ida-Saksamaa väljavedamiseks
mast motivatsiooniga, et ta on usaldas soita oma sugulasi külas- g Saksamaa, Korea ja Vietnam. Nüüd rahvusvahelisele foorumile iseseisva
Demokraatliku Vabariigi” ni
"nõukogude kodanik”, on siiski tarna. Ilmselt muutus asi "juriidi- * on Soome valitsus siiski teinud al "Saksa
gust selle põhimõtte revideerimisega, me all. Seda kinnitasid viimati täi
õnnelikult lõppenud ja mees pää liseks” seoses tema haiglas viibi- 1 vähemalt Saksamaa osas. See ilmneb endavalt ida Kommentaarid ühendu
ses pärast kaheaastast kodumaal misega, mille jooksul viisum vana- I tema äsjasest ettepanekust alustada ses tellinguga Berliini küsimuses. Te
viibimist siiski tagasi oma koju nes ja nõukogude okupatsioonivöi- g läbirääkimisi nii Lääne- kui Ida- legrammides Moskva ja Ida-Berliini
Helsingborgi.
mud sellega teda automaatselt hak- | Saksamaaga diplomaatiliste sidemete vahel kõneldakse avalikult saksa tei
Sealjuures tuleb muidugi küsi kasid lugema ”oma kodanikuks”. 5 loomiseks. Nõnda on Soome esime se riigi ametlikust tunnustamisest.
Nii on aktualiseerunud uuesti n.n. S seks maaks läänemaailmas konkreet Vene kommunistliku parteijuhi läki
märgi alla seada, kas tegemist on
esimese ja ainsa juhuga. Helsing- ”topeltkodakondsuse” küsimus, mis g sete järelduste tõmbamisel hiljutisest tuses rõhutatakse ühtlasi, et nüüd
suurriigi kokkuleppest Berliini peaks tee olema vaba ka Euroopa
borgi-eestlane oli kadunud kaks Rootsi poolel provisoorselt eestlaste g nelja
küsimuses. Soome väljamäng tuleb julgeolekukonverentsi korraldamiaastat ja keegi ei teinud tema ka ja lätlaste meelte rahustamiseks la- 1 loomulikult kõige rohkem kasuks
dumisest välja arvamises, et tege hendati lihtsa administratiivse vöt- š Ida-Saksamaale ning on iseendast se
mist on vabatahtliku repatrieeru tega selliselt, et rahvaraamatupida- g da ootamatum, et alles nädalapäevad
misega, aimamata tõsiolusid. Siin inises enam ei märgita venelaste g varem oli Saksa probleem kaalumi
Rootsis tal omakseid ei olnud. Sel poolt baltlastele omistatud vene ko- £ sel Põhjala riikide välisministrite
lest ei ole teatatud, kuidas ta siis dakondsust, kuigi Rootsi ei ole mi- * nõupidamisel, kus leiti, et olukord
ki oma olukorrast sai informeeri dagi saanud ära teha venepoolse * pole veel küps Ida-Saksamaa amet
t sulised raadiosaated igal pühap.
likuks tunnustamiseks saksa teise
da lõpuks Rootsi välisministeeriu seisukoha muutmiseks. g iseseisva riigina.
teisäp. ja reedel kl. 18.30—18.45 lü
See aga tähendab just seda, mi- I
mi, kes alustas katseid nõukogude
Välisreaktsioonist Soome algatusele hilainel 25 m. Trans World Radio.
võimude juures tema väljatoomi da siinkohal on korduvalt üteldud: g ilmneb, et seda kiidetakse heaks eesEEL KIRIK
seks motivatsiooniga, et ta on ol raudeesriide taga võidakse iga eest- g
STOCKHOLM: Kodumaalt lahku
nud üle kahekümne aasta juba last, olgu ta noor või vana ja üks- E
mise mälestusjumalat, 19/9 kl 15 Ja
Rootsi kodanik. Teoreetiliselt kõik millisest lääne kodakondsu- |
kobis, kog. õp., tenor A. Viisimaa,
orelil H. Kiisk, laululehed. Piiblisal
on võimalik, et on esinenud ka tei sest, suvaliselt äkki tembeldada ”N. g
mid tel. 08/21 32 77.
si taolisi juhtumeid, ilma et vasta Vene kodanikeks”, mis muidugi g
ESKILSTUNA: Forsi kog. majas
vad inimesed oleksid saanud oma võib tuua kaasa vägagi ebameeldi- S
jumalat. 19/9 kl. 12, praost R. Kool
olukorrast välisilma informeerida.
vaid järeldusi, kui inimene asub g GÖTEBORG
meister, orelil K. Järvlepp, laulur.
Siin meenuvad need juhud vara sealpool kardinat. Ei saa unustada, ■
Partiile täienduskool
GÖTEBORG: Gbg ja Lääne-Kootsi
Partiile Eesti Täienduskool alustab kog., kodumaalt lahkumise mälestus
semast ajast, kust näit. vabatahtli et sealpool on võimudel tagataskus g
kult repatrieevunud USA ja Bras veel võimalused külaliste süüdista- S käesoleval õppeaastal oma tegevust jumalat. Kristiines 26/9 kl. 14, õp. E,
teisipäeval, 21. septembril kl, 16.00, Tõldsepp, orelil PG Strömberg, ariilia kodanikud on kahetsenud ja mises kuritegudes, milliste hulka
Partiile Kyrkoskolani ruumides. Kool muaiud, laululehed. Leeriõpetusest
püüdnud N. Liidust taas välja pää loetakse ka põgenemise fakti.
tõotab teisipäeviti kl. 16—18. Täien osa võtta soovijaid registr. käärkam
seda, kuid põrkunud ülepääsmatuKui selliseid asju ei ole senini
duskooli õpetajaks kinnitati Götebor bris enne jumalat, või kog. esimehe
juhtunud eestlastega, siis sellepä
gi Eesti Kultuurikomitee poolt preili le tel. 031/54 32 47.
rast, et taktikaks on olnud liiklu
Leena Ader õpilaste registreerimine
GÖTEBORG: Eesti Ev. Lut. usu
se hoogustamine — teiste pögeniktoimub aadressil: Leena Ader, Ra Gbg kog. jumalat. St. Paulis 26/9 kl.
su ngatan 24, 421 40 Västra Frölunda, 14 kodumaalt lahkumise mälestuseks
Eestlastel ei ole põhjust leinata rahvuste puhul, kes kergemini on
tel. 031/47 01 33 kl. 16—19.
Hrushtshovit, niisamuti kui tema liikuma hakanud üle raudeesriide,
öp. U. Wilund, solist J. Peetso, armu
Lahkuvale täienduskooli õpetajale, laud, laululehed.
eelkäijat Stalinit. Mõlemad on teos on kinnijäämisi ja isegi vangistapr. Lydia Warroliie kes aastaid ko
tanud eesti rahva ikestust ja tar misi esinenud üsna rohkesti, kus
HELSINGBORG: St, Maria kirikus
husetruult ja edukalt oma ülesandeid jumalat. 19/9 kl 14, öp. Rebane, ore
vitanud tema vastu vägivalda, kui juures nende uue kodakondsuse
on täitnud, avaldab Göteborgi Eesti lil Eha Pohl, armulaud, laululehed.
gi erinevates kraadides. Hrushtshov

J^jeAct&le&U

Põlatu

oli Stalini käsilane ja kuulekas

maad on olnud üsna võimetud neid

teda ristiti epiteediga "Ukraina ti
mukas”, mida ta maha püüdis pes
ta kõikide rahvus- ja isikuroimade
veeretamisega kommunistliku par
tei 20-ndal kongressil lihtsalt "isi
kukultuse”, s.o Stalini kaela. See

Üks endisi Eesti diplomaate uu
ris mõni aeg tagasi Rootsis neid
võimalusi, mis näit. Rootsi välis

ESKILSTUNA

ministeeriumil ja ametasutustel on
nende kodanike abistamiseks, kes
satuvad ebameeldivatesse situatsi

Eskilstuna Eesti Selts oma 25-aastase tegevuse juubelit ja korraldab pi

käskude täitja, m.h. sel xnääral, et

abistama ja vabastama.

Kultuurkomitee südamlikku tänu
tehtud tõhusa töö eest.

EES 23-aasia juubel

Laupäeval, 2. oktoobril pühitseb

duliku koosviibimise Odd Fellows

sai teada, et N. Liidus tõepoolest maale, kust nad kord põgenesid.
on toimunud ennekuulmatuid Ta sai vastuse, et need naturalimassmörvusid — kõige autentse seeritud Rootsi kodanikud ja nen
mast allikast.
de järeletulejad reisivad täielikult

Mihkel Jüriselt, valguspildid Seltsi

Nõukogude uutel valitsejatel omal riisikol, kuna nad peavad
oleks põhjust matta oma endist teadlikud olema iclariikide htutöökolleegi Stalini ümbrusest vä
hemalt viisakalt, eriti kus Hrusht mises nende riikkondsusse, s.t. et
shov seisis terve aastakümne jook neid jätkuvalt peetakse ”omadeks".
sul partei ja ■ riigi eesotsas ning Muidugi- püütakse neid sellisel ju
teostas sama agressioonipoliitikat, hul kõigiti abistada, kuid see ole

mis alati on Kremli iseloomusta neb kõik teise poole heast tahtest.
nud. Ukraina kõrval kujunes ta
Sellest järeldus: kunagi ei saa
Ungari vabaduspüüdluse vurista kindel olla, et uus kodakondsus rei
jaks. Sellised asjad on Kremli vaa
tevinklist "teened”. Kuid ometi sijat saab kaitsta, eriti kus teine S
maeti Hrushtshov mahajäetult, poo.1 otsustab, kas ta vastu tuleb g
kaugele oma eelkäijast Stalinist, uue kodakondsuse maa taotlustele |
kelle ta Lenini kõrvalt mausoleu või mitte. See n.n. hea tahe seisab g
mist välja tõstis — teatud respek seega tugeva küsimärgi all. Paraku S
tiga siiski Kremli müüri äärde, ei ole paljud nendele aspektidele ■
kus on maetud nõukogude korü oma isiklikus julgeolekus mötel- g
feed. Uued dikataatorid ei tapa nud. Ka see helsingborglane, kes g
oma kukutatud eelkäijaid füüsili
selt, vaid vaikivad nad surnuks. tahtmatult kaheks aastaks pidi jää- S
Ka pärast surma. See osutus nüd ma raudeesriide taha. Tal läks siis- ■
raskeks, kuna kõige lähem liitlane lti hästi — asi võinuks lõppeda ka g
Egiptus avaldas kaastunnet "nõu
teisiti. g
kogude suurima riigimehe” lahku
K LA S
misel ja kogu maailma ajakirjan
dus ja raadiod vaatlesid lahkunu
epohhi. Kremlis mõteldi kaks päe ■ GÖTEBORG
va. Siis avaldati paar rida Pravdas g RridzhiluKiaeg algab

‘surma kohta ja saadeti lihtne kun*

seokalest pärg - - tavalisele vene
kulumatusele ilma ühegi esindajata.

Entsüklopeediast: on tema lehekül
jed välja rebitud. Kas Hmshtshovi
yšuurinuiviga'(praeguste valitsejate

silmis ei olnud siiski sajandi st.arima massroürva jn terrori omaks
võtmine, mis on toimunud kom
partei nimel.

g Hobaeg algab Göteborgis pühapäe■ val, 26. sept. algusega kl. 11 0öte-

uumides, Nygatan 30.

Piduköne endiselt Seltsi esimehelt
tegevusest, muusika ja tants.
Pidusöök algab kl. 18.

Teistsugune on Lääne-Saksa reakt

sioon Soome väljamängule. Nagu
Bonni välisministeeriumis seletati, on

ettepanek tulnud "liiga vara” Lää
ne-Saksa seisukohast, kuid sellest
hoolimata on ”liiduvalitsus valmis
soome algatust uurima”. Lääne-Sak
sa välisministeerium ei jaga igatahes
soome arvamist, nagu oleks Berliini

kokkulepe põhjalikult parandanud
poliitilist õhkkonda, üteldakse, et
areng ei võimalda veel nii positiiv
set hinnangut, sest ollakse alles prot
sessi alguses. Lääne-Saksa valitsus
omalt poolt on nimelt endiselt seisu
kohal, et diplomaatilised sidemed
Ida-Saltsamaaga ei või kõne alla tul
la enne, kui suhted Saksamaa mõle
ma osa vahe! pole korraldatud.

Säärase seletusega juhib Bonni vä
lisministeerium tähelepanu tõsiasjale,

et nelja suurriigi kokkulepe Berliini
asjus annab ainult üldise raami, mi
da Lääne- ja Ida-Saksamaa peavad
omavaheliste läbirääkimistega täit
ma. Suurimaks komistuskiviks see
juures tõotab aga kujuneda liiklemi
se kindlustamine Lääne-Saksamaa ja
Lääne-Berliini vahel. Probleemiks on

nimelt liiklemise n.n, kurjastitarvitamine, nagu seda mainitakse nelja

suurriigi kokkuleppe teksts. Selle?
üteldakse, et inimeste ja kaupade
liiklemine peab toimuma kõige kii
remate ja lihtsamate rahvusvaheliste

reeglite kohaselt Kontroll ida-saksa
pinnal peab piirduma ainult passide
vaatamisega ida-saksa piirijaamades.

Tekstis üteldakse aga ka, et kui on
põhjendatud kahtlust reisi kurjastitarvitamise kohta läbisõidul, siis võib

asjaosalist kinni pidada Säärase
kahtluse puhul võib ka nii isikute
kui kaupade põhjalikum kontroll et
tevõetud saada.

Lääne-Saksa poolel kardetakse’
nüüd, et idasakslased võivad seda
määrust hakata ära kasutama oma

KOPENHAAGEN: Hans Tausen: äranägemise kohaselt. Sellele kui nel

ja suurriigi kokkuleppe kõige halve
male punktile juhitakse eriti tähele
panu Bonni valitsuse opositsiooni
LANDSKRONA: St. Johannese ki ringkondades. Pealegi tõendab seda
rikus jumalat. 19/9 kl. 17, öp. J. Re ida-saksa parteijuht Honecker oma
bane, orelil Eha Pohl, armulaud,lau sõnavõtus, milles ta eriti alla kriip
sutas, et liiklemise ”kurjastitarvitalulehed.
LUND: Kloostri kirikus jumalat mist” läbi Ida-Saksamaa ühelgi ju
18/9 kl. 18.30, öp. J. Rebane, oreli hul ei lubata. Nii on igatahes vara

JUHATUS

laululehed.

Eha Põhi, armulaud, laululehed.

jõustumisest enne, kui lahtised pro
bleemid pole lahendust leidnud. Soo
GÖTEBORG: Guldhedeni ortodoks- me väljamäng on vaevalt ajakohane,

kirikus, 18/9 kl. 19 ristiülendamise
püha jumalat. Ülempr, A. Nael, protodiakon Suusööt, juti. protonotarie
Realistidele
Jüri Pöska, 19/9 kt 11 liturgia, ülem
Tallinna Reaalkooli kasvandike tra pr. A Nael ja protodiakon Sumsööt.
ditsiooniline pidulik koosviibimine pärast seda naisringi korraldet koh
kooli 90. aastapäeva puhul, toimub vilaud ja loterii.
reedel, 24. sept. vanas Eesti Majas,
Regeringsgatan 24. Kogunemine kell
18.30, millele järgneb lühike ettekan

vabakirikud

STOCKHOLM: Eesti Nelipühi Ki

ne y^minud mälestusteose kohta. rik, Bråvallag. 11, 19/9 kl. 10 püha

päevakool, kl. 11 jumalat., R. Mesi ja
Registreerimisi võtavad vastu: Er- H. Laur, koor ja noored. 21,(9 kl. 19

Õhtusöögi algus kell 19.

hard Hasselblatt — tel 81 42 60 pä A, Kuum Eestist, lauluettekandeta.
rast kella 18-ne ehk aadressil: Sii- 25/9 kl. 15 kog. tund.
jansvägen 71, 121 70 Johanneshov. Ge
org Pärnpuu — tel. 22 60 20/145 (kell
9.00—16.80), pärast tööaega kodus —

26 92 37 ehk aadressil: Drottningholmsvägen 282, 161 35 Bromma,
Bernhard Ustav — tel. 28 56 30 pä
rast tööaega kudus, aadress: Trädgärdsgat. 19, 172 38 Sundbyberg ja
Jüri Remmelgas — tel. 0755/394 85
kogu päeva, aadress: Höglandsväg.

STOCKHOLM: Norrmalrai BaptKirik, Norrtullsg 37, jumalat. 19/9
kl. 15, E Paesüld ja A. Roos. 23/9
kl. 19 külalisena A. Kuum.

BORÅS: Biåbandi saalis, Stjärnsköldsg. 5 jumalat. 19/9 kl. 16, Å.
Ku um Eestist.

GÖTEOBRG: Blå Bandeti saalis, Erik
Dahlbergsg. 10, jumalat. 18/ 9kl.ll,
A. Kuum Eestist.
13 C. 15130 Södertälje.
GÖTEBORG: Smyrna Nelipiihikog.
Lähemail päevi! saadetakse välja Parkg. 1, 18/9 kl 19 piibli ja palvet.,

kirjalik informatsioon igale realis 19/9 kl. 15 jumalat,, samal ajal pü
tile eraldi koosviibimise üksikasja hapäevakool. Hisingen: Ibsensg. 4 c/o
dest.

REALISTIDE KOONDUS
ROOTSIS
Prantsuse Lütseumi kokkutulek

End. Prantsuse lütseumi õpilaste
■ pidi iga! teisel pühapäeval samal kokkutulek toimub laupäeval, 2. okt.
■ ajal ja kohal. Arvestus nii üksik- kell 18 Rootsi lLäkarsällskapeti ruu
■ kui seeriavöistlusena.
mides, Klara Ossita Kyrkogst. 10. Re
g Kõik bridzhihuvilised, nii endised gistreeruda hr. UJrich Rootsile —
*ku uustulnukadteretulnud.
tel. 28 86 44 (õhtupoolikul)

jane kõnelda Berliini kokkuleppe

EESTI AP. ÖIG. KIRIK

STOCKHOLM

gborgä Eesti Seltsi ruumides, Drqtt- STOCKHOLM
■ ninggatan 27, GES Bridzhiringi poolt
■ korraldatava paorivöistlusega. Edas-

üldse.

kirikus jumalat. 26/9 kl. 13.33 öp Re
bane, orelil G. Suurkuusk, armulaud

tal peaaegu õnnestuski, kuigi oonidesse reisides oma endisele,
”■kommunistliku partei ilmeksimaluse” teesi purustamisega. Maailm raudeesriide taha suletud kodu

seks. See on teatavasti olnud kaua
Kremli peasihiks tema välispoliitikas

Hell 24/9 kl. 18 palvet. JonseredfKYrKog. 3 B, c/o Villsaar 24/9 kl. 18 palvetund.

HELSINGBORG: Sloitshagskyrkan,
Långvinkelsg. 2G, sissekäik pargist,
jumalat. 18/9 kl. 18, juti. A. Kuum.

NORRKÖPING: Tabernuakel,

Kungsg. 26, jumalat. 19/9 kl. 13, J

Adelman jt. 20/9 kl 19 A. Kuuni
Eestist. Eesti Osak.. Eraddg. 54, pal

vel. 18/9 kl, 18, kõneleb helilindilt

K. Raid.

sest parimalgi juhul võib ta ainult
kaasa aidata Kremli igatsetud Euroo

pa julgeolekukonverentsi korralda
miseks Helsingis, nagu Soome valit
sus seda ette pani tükk aega tagasi.

AK.

I EESTI PÄEVAEEHT
Estniska Dagbladet

Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastutav väljaandja
(ansv. utg.)

Arvi Moor
Toimetus ja talitus:
EESTI MAJAS Stockholmis:

Wallingalon 32, 1 tr.

Postiaadress: Box 667
101 29 Stockholm 1
Telefon 2184 46

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus
Aadr. Eesti Päevaleht, Box 120,
63102 Eskilstuna, tel. 016/14 77 72
Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
Kuni ui Üsal vete postgiro 80 39 90

—0, Eesli Päevaleht Förlags AB,
Stockholm

Tellimishinnad:

Aasia ... hr. 129:Termin (4 kuud) kr. 45:Kuu ...kr. 12>
Väljuandia EESTI PÄEVALEHT

FÖRLAGS AB
Trükkija: Eskilstuna- Kuvivens
Tryckeri AB Eskilstuna 1971

Laupäeval, 18, sept. 1971

Vestlus Vida Jusega näituselt

VENEETSIA KULDPALEED
JA KULDKIIRTES JAANIÖÖ
Stockholmi vanalinnas asuv galerii ”Draken” oma võlvitud keldrikäiku de ja valgeks krohvitud seintega —
mis otse kiirgavad helendust «- meelitas sügishooaja alguseks taas kokku paljusid kaasmaalasi. Esimest kor
da iseseisva näitusega esineb siin muidu alaliselt Londonis elav, mitmekülgne ja vitaalne, võib öelda: tõeli
ne rännulind Vida Juse-Jovanovic, Kunstnik esitab 33 õlimaali oma jõulises paietinoa tehnikas, mis kohati
on aga imeliselt filigraanpeen ning annab mõnele iiiiile öise nikcrdatult reljeefsed kontuurid.
Kunstnikuga saame jutule päev
enne näituse avamist just väljapane
kute lahtipakkimise ja ülespanemise
kuretempoüse toimetamise vaheajal.
Tõhusaks abimeheks on Vida Juse
abikaasa Boshko Ivanovic, kellel on
juba päkkade aastate rutiin sel alal

milleks sai tugeva kooli omal ajal

gakülg, liputa Pikk Hermann, okas-

jun,gupäikese vereva läikega all tii
gil.

tektuuri. Elamus, mis ehitati 1830-da-

mantelkorstnaga. Selline hoonetüüp
on omane ainult Lääne-Saaremaale.
Teiseks tuleb tähelepanu juhtida ela
mu kõrvalhoonetest paargule selles
külaliseks oma tütrele llon WiMandile, Rootsis hästi tuntud
omase ieeasemega ja viimase kohal
raamatuittustraatorile. (EPL-foto Lepper).
pööratava pajapuuga Laut, tuulik ja
meekollase karvaga lambakoer, sest abielust tütre, tuntud rootsi las saun on ehitatud hiljem.
Kõik, mida sisaldab nüüd Mihkli
Yorkshire terrier ja majakass,
teraamatute illustreerija llon WikA. 1965 võttis Vida Juse osa Ve- landi ja tema mereväe ohvitserist Talumuuseum, pärineb ka samast ta
netsueela valitsuse poolt väljakuulu abikaasa Stig Wikiandi Solna-kodus. lust ja on põlvede töövili. Midagi ei

tatud rahvusvahelisest võistlusest Perekonnal on neli toredat tütart, ole toodud siia väjjaspoolt. Siin säi
kes avamispäeval kõik olid väikeste litatakse nüüd Mihkli talus valmista
kindral Bolivari portreele.
perenaistena vanaemale abiks soola- tud töö- ja tarbeesemeid. Neist tä
See möödunud sajandi poliitika pähklite ja karastavate jookide ser helepanuäratava: mon kindlasti käsit
mees ja rahvavabastaja, kes pani veerimisega. Peale- kaasmaalaste kü si ümberaetav rehepeksumasin. Kõi
aluse "Grande Colombia” vabariigi lastasid näitust ka ameerika, prant ke, mida võimaldus valmistada puust,
le, orr tänaseni Venetsueelas väga suse ja inglise suursaatkondade ini alates söögilusikatega, on valmista
suures aus. Igas linnas on tema au mesi ja juhuslikult mööduvaid vä tud kohapääl ega ole ka midagi va
sammas ja mõni muu mälestusmärk. lismaa turiste.
nadest asjadest ära visatud. Mida
Vida Juse maalis toelise romantilise
enam toas ei tarvitatud vöi millele
"Drakeni” galerii omanikud kavat sea.l ruumi ei leidunud, koondati ai
kangelase välimusega kindralist elu
te kuigi keeruline.
suuruse portree Venetsueela maasti sevad edaspidigi teha eesti näitusi.
Oma õpingutest ja rännuteedest ku taustal, kasutades palju kulda, Neid kunstientusiaste, kes kõik ela ta riiulitele, mis on nüüd tulvil öllekappe, kausse, lüpsikuid, piimapütjutustab Vida Juse järgmist: ”õppi mida sealsed elanikud väga armasta vad samas majas, on kokku neli: te, kala- ja võitoose ning väiksemaid
vad. Ühe sõbranna käest Caracasest arst Arne Agger, kunstnik Torkel ki asju.
sai ta ajaloolisi raamatuid ja mater Dahlström, õpetaja Barbro Ingevik
Teise aita on koondatud õlle valmis
jali Venetsueela kohta, et ennast va ja pr Greta Kullberg, Vanast antik tamise vahendid, ratastemajja aga

badusvõitluste perioodi hästi sisse
aastat. Aga mulle on ja jääb Tartu elada.
"Pallas” parimaks kooliks Just enne
Tulemus oli esimene ja ainus
soja algust siirdusin Itaaliasse seinaväljaantud auhind kolme tuhande
< maalimist (ai pesco) õppima. Sinna
siis jäingi üheksaks aastaks. Töötasin

j filmitööstusele Roomas dekoraatori
ja kostüümide joonistajana Roomas
tutvusingi oma teise mehe, praeguse
! abikaasa serbia ohvitseri Boshko Jo-

TJ.S. dollari suuruses ja kuldmedal

"Premio Unico”, mis kunstnikule
üle anti pidulikul aktusel 19, ap
rillil 19GG pealinnas Caracases.

Venetsueela valitsuse kutsel viibis
j vanoviciga, kes tollal oli sõjavang, eesti naiskunstnik viis kuud Caraca

ses, Ta sai palju ringi soita, ajaloo
! Koos tulime Inglismaale a. 1848.
j: "Londonis töötasin kaua moejoo listel Bolivari lahinguväljadel käia.
Boltvaria-maalijana sai pr. Juse kii
nt nestajana, kuni tüdinesin mannekee- resti kuulsaks. Paljud kohalikud ini
:> nidest ja riidehilpudest. Asusin maa- mesed olid eriti rõõmsad selle üle, et

: lima ja mul õnnestus oma tööde just naine võistluse võitis. Kokku oli

s! müük erakordselt hästi. Meil on oma võistlusele tulnud 77 tööd, neist ainu

1 maja Ealingi ja Greenfordi piirkon) nas ilusa aiaga, kus mind siit koju
3 jõudes ootab õunte ja pirnide korja
ti mine ja moosi keetmine talveks”,
j Kodus ootavad pererahvast ka suur

üksi Hollandist 30 pilti. Vida Juse

tegi Caracases ka näituse ja müüs
oma töid väga hästi. Kohalikud eest
lased suhtusid üritusse suure huviga

ja kunstnikule korraldati mitmeid
vastuvõtte. Kaks aastat tagasi esines
ta ka Minneapolises, USA-s.

"Londonis olen mitu korda esine
nud E. Maja kunstinäitustel. Iseseis
vat näitust pole seal veel. teha saa
nud. Ikka müün oma tööd enne ära
kui vajaliku väljapanekute arvu kok
ku saan. Siin olen näituse jaganud

Vida juse aumnnaporiree Bolivar i ees.

muti on tööle vastav ihne antud re
hetoale, mida sisustavad rukkirabamispingid, tuulamissarjad, koodid,
vardad ja teised rehetööle vastavad
abimid. Rehealuses, mida tarvitati

dugi ei tähenda seda. et iga talumees

tel aastatel leidub köök roovialuse ise oma kätega tuuliku valmis tegi.

See on sümboolne maal ja kunst
nikule väga südamelähedanel Keldrikorra teises saalis on mõned hipimotiivid maisusest irdunud näivate
lamesklevate gruppidega ja lõuna
maiselt vitaalsed Pakistani naised.
Kuna Londonis praegu on rohkel ar
vul eksootilisi elanikke pole kunst
nikul tabavate tüüpide leidmine mit

sin kaks aastat "Pallases” professori
te Orraissoni ja Melnik klassides.Siis
sõitsin Budapesti, kus ennast täien
dasin sealses kunsti akadeemias kaks

litega ja treimistöö artiklitega Sa

tulnud ka Laratsi nimeline mees ja tuulik. Tuuliku jalg on laotud spet
rentinud sinna kõrvale ka omale ta- siaalselt selle tarvis tahutud kividest.
lukese. Nii saigi Mihklist ja Lavat Kuna ümbruskonna maastikus kõrge
sist Viki küla rajajad Meeste nime mat kohta ei leidunud, tuli tuuliku
de järgi hakatud ka talusid kutsuma ehitamisel vedada kokku suur hulk
Mihkliks ja Laratsiks.
mulda ja kive kunstliku körgendi
Mihkli järglaste hulgas, nagu see moodustamiseks. Ehituslaadilt on see
sageli tahab olla, juhtus olema häid Saaremaale tüüpiline keeratava kere
ehitajaid. Nii ehitasid tema pojad ga pukktuulik.
Tihti küsitakse: miks on Saaremaal
Laes ja Peeter sinna rea uusi hoo
neid, samuti laiendasid põllupinda. nii palju tuulikuid? — Sellepärast,
Neist Laesi ja Peetri ehitatud hhoo- et Saaremaal ei ole jõgesid, tuult aga
netest kujuneski talu, mis on nüüd on küllalt Kui siia veel juurde lisa
saanud muuseumiks. Need hooned da saarlaste puutööoskus, saamegi
esindavad siin 18. sajandi taluarhi- vastuse esitatud küsimusele. See mui

väikesi kuldplaate. Ta on oma oma
pärase tehnika ise leiutanud mitme
te kunstialade põhjalike tähelepane
kute tulemusena. Aga aluseks on tal
le ikka ja alati olnud joonistamine,

”Toompea loss” — selle tume ta

Tänapäeva kodumaal on aga säili peamiselt saed, peitlid, oherdid ja tei
tamisele võetud ka lihtrahva elamuid sed tööriistad. Nende juurde kuulub
endast mõistetavalt puutreipink peit

nende elanikkude tööproduktsiooni
ga. Ühe sellisena tuntakse Mihkli talumuuseumit, mis asub Saaremaal
Kihelkonnalt 2 km Kuressaare poole
Viki külas. Vana talutare kujundati
muuseumiks 1959, Talu oli kuulunud
kuus inimpõlve samale suguvõsale,

da rentis Kärla kroonumöisa teomees vaate saarlaste majanduse ja kultuu
Mihkel omale mõisa ääremailt Kihel ri arengust 19. sajandi algusest pea
konna lähedalt tükikese metsapadri- le.
Mihkli talu meistermeeste kätetöö
kut, et asutada sinna omale väikest
kodu kartulimaalapikesega. Hiljem on ka taluhoonetest kaugemal seisev

piklikke peeglikilde, kivikesi ning

kroonšna näiva võsastiku ja loo

leaegses kubermangu linnas. Tähtsuse majale andis muidugi peamiselt
asjaolu, et see oli kunagi keistri otsene omand.

me aastat pärast muuseumi asuta
"Mihkli talumuuseumi hooned ja
mist, s.o. 1869, Talu minevikust tea tarbeesemed moodustavad ühise or
takse järgmist.
gaaniliselt kujunenud etnograafilise
18. sajandi keskel, pärast Põhjasõ komplekti, mis võimaldab saada üle

ilmasõja päevil Itaalias ja on seal
ses rikkalikus kunstivarade miljöös
hästi kodus. Tema teised põnevad
väljapanekud on kosmose ainelised.
Siin on ehtsate väikeste kivikeste
ga ülepuistatud "Andromeeda konstellatsioon” ja "Sagitaarius” maail
maruumi rohekassinise taustaga.
Kunstnik kasutab nii mõnelgi juhul
"võõrkehasid” oma maalides, nagu

list meeleolu loov kompositsioon ja

Meil kodumaal oli nii mõnigi maja, mis oii selle kunagisest omanikust-ehitajast maha jäänud kui väike muuseum. Säilitatud sellisena
nagu tema oli seda kasutanud. Nii näiteks tundsime Peetri majakest
Tallinna Kadriorus kui Vene keiser Peeter Iväikest peatuskohta sel

tama muinsusobjektin-a. Jakob Reht, buserakmetega.
kes on sündinud 1886, suri ise küm
Talumuuseumi külastaja kirjutafo:

olemas.

li. See on kunstniku "pühakoda”,
kuhu on riputatud tema kuldtoonides ”Jaaniöö” rahvariietes tant
sijate ja istujate gruppidega lüüri

Talumuuseum Saaremaal

kelle viimane esindaja Jakob Reht sõidukite varjupaigana, asuvad nüüd
nõustuski loovutama oma talu säili ki vankrid, saanid ja reed koos ho-

Juba galerii esikus paeluvad meid
kaks Veneetsia motiivi, "Falazzo Ca'
d'Oro” ja peenelt väljatöötatud tre
pistikuga "Vana palee”, mis ehitatud
a. 1485. Vida Juse elas Esimese maa

Tartu "Pallases”.
"Drstkeni” keldrikäigu ühes suu
res ruumis leiame ainult kaks maa

3

variaadi kauplusest tegid nad re
mondi ja muude parandustega pea
linna ühe põnevaima näituselokaaii,
kus nagu praegugi ikka sünnib mi
dagi põnevat.

KAKIN SAAESEN

Pariisile
pakuti 1954
aatompomme
WASHINGTON — USA juhtiv
lemmasjanduse ajakiri ”Aviation
Weelt and Spnce Technology” kir
jutab, et ÜSA pakkus 1934. aastal
Prantsusmaale müüa nelja aatom
pommi, et kasutada neid viimse va
hendina IHcnhieiiphus, kus prants
lased olid looiusoiiilt sissepiiratud.

Ajakirja väitel keeldus Prantsus
maa aatompomme ostmast ja Dienbienphu langes, juhatades ühtlasi sis

se lõpliku Prantsusmaa kaotuse Indo-Hiina sõjas 1951.a. mais, ”Avia
tion Week” lisab, et pakkumine teh
ti peaminister Joseph Laneulile ja
müügile oleks tulnud Mark -21 tüübilised, suhteliselt väikese löhkejöuga taktikalised aatompommid, mis

motiivide poolest viieks eriosaks: ees
ti asjad, praegu aktuaalsed hipi-tüübid ja Sardiinia maised Pakistani põ
genikud, kosmose pildid tähekogude
ja päikesega, määramata inimeste
grupid — nimetan neid ”vandeselts lastuks alla prantsuse 13 26 puimnilased'’ ning Veneetsia motiivid”, li lennukiio poolt. Pomme ei kasutatud

Nagu laevaehitus, nii nõudis ka veskiehitus head kogenud meistrit. Suu

remaks probleemiks oli hea ehitus
materjali muretsemine. Kihelkonna
kandis puumaterjaliga raskusi ei ol
nud, sest igal talul oli küllaldaselt
metsa”.

Mihkli Talumuuseum Saaremaal on
igatahes monument eesti talupoja saa

vutustele ajast, mil ta ise võia olia
oma talu täielik omistaja ja pere
mees, rajades kodu endale kui ka
oma järglaspölvedele. Sinna on ma
hutatud varasemate aegade kõrval
kindlasti ka meie omariiklusaegne
tööpanus tunnistuseks selle perioodi
rohketest saavutustest. Kahjuks meie

tänapäeva kodumaine kirjandus tü
kib seda aega hoopis ära vaikima.
E. Vrager.

9 Stockholmis sündis Mai (n-iut
KUÜts) ja sture Malmstromile
neljas poeg.

9 Baltimores abiellusid James A.
IVtrv ja Kai Ann Tõugjas.

Superintendent

Aleksander Kuum, Kodumaalt
kõneleb jumalateenistustel
Teisipäeval, 27. sept kell 19 Eesti Nelipühi Kirikus, Brävallagatan 11 (lähem T-bana S;t Eriksplan)
Neljapäeval, 23. sept kell 19 Stockholmi Baptisti Kirikus,

Norrtullsgatan 37 (lädem T-bana Odcnplan).

Si
■■

\ Isikut, kes on huvitatud |
::

UUES EESTI MAJAS, Wallineatanil nr. $4, Stockholmis avatava ®

i:
j Einelaua pidamisest §
■ palutakse kirjaiikull oma soovist teatada aadressil: *
A S EESTI MAIA juhatus, c/o Eost! Päevaleht, Box 667,
101 29 Stockholm L

kaalutlustel, et need oleksid nöud£9£!SS£S£ŠSaiigQ!ailSeg!SaSaSi*!BaSBSBSBH
Stockholmis peatab ta oma esime ohvreid ka prantslaste endi hulgas.

sab kunstnik.
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DETROIT (VES) — Ühendriikide suur autotööstuse linn Detroit on autopealinna seisuse kõrvul saanud tei
se, sootuks kahtlasema ”pealinna” maine — USA Kuritegevuse pealinna ne. Möödunud kuu Jooksul oli linnas
68 morvajuhtumit ja käesoleva aasia jooksul on leidnud Detroitis vägivaldselt surma 365 inimest. Kuna
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kuumad ajad, mis leitsakulises ja tolmuses suurlinnas neegreid marru ajavad, seisavad veel ees, ennustatalse, et mörvajuhtumite koguarv käesoleva aasta jooksul võib tõusta 750—800-ni, Möödunud aastal mõrvati Detroiiis 550 inimest ja 1969. a. oli neid 489.
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Paremale: 1 saar Indoneesias 4 ego 18 meri (ingl. k.) 22 linnu ko
end Argentiina valitseja 7 igavene du 23 end. ühendatud Rahvaste pea
unekott (laste keeles) 8 Rodeesia sekretär 24 Egiptuse kuninganna 1400

peaministri eesnimi 11 ühe prant e.Kr., Amenophise ema 26 firma ju
suse kuninga armuke, hukati revo hataja tiitel (lüh) 27 vanuses 28 jõ
lutsiooni ajal 14 tema 15 nõnda 17 gi Lätimaal,
poolsaar Aasias 18 Skandinaavia
Lahendus 26:
lennuliin 19 lehtpuu 20 laskeriist 21
looma häälitsus 22 sissepääsutöend
25 tee lahti 26 prantsus päritoluga
Rootsi kuninga naise nimi 28 vank
ri osa 29 jõra! jama! 30 näppaja 33
koht, kus jahvatakse vilja.

Alla: 1 Hollandi kuninganna ees
nimi 2 talent 3 liitekoht müüris 5
endine krooniliste haiguste haigla
Stockholmis, suletud 1955 6 ameeri

kapärane mehe nimi 7 linn Hiinas

Autode linn — kuritegevuse
pealinnaks Ühendriikides
Püstol tavaline ”taskurelv”

Paremale: 1 Rachmaninov 10 Eeden

Detroitis on 1,5 miljonit elanikku,
mis tähendab, et mõrvade suhe on
seal suurem kui teistes USA suurlin
nades. Võrdluseks vöiks tuua, et 2
miljoni elanikuga Suur-Torontos oli
möödunud aastal 14 morvajuhtumit

küllaldaselt, et asju korda pannu.
Külalisele jääb mulje, et kõik läheb
See statistika ei ole siiski täielikult tagurpidi, kogu protsess võib järsku
võrreldav, kuna Detroitis klassifitsee seisma jääda. Politseiülem John F.
ritakse ”mõrvade” hulka ka need Niehols kinnitab küll, et julgeolek
juhtumid, kus keegi surmas teise südalinna tänavail on niisama kin
enesekaitseks.
del kui mujal ja et röövkallaletun
Sellest hoolimata on aga kuna gidele on mingisugune piir pandud,
gine nii respekteeritud USA auto kuid see ei tähenda, sest inimesed
tööstuse pealinn nüüd kohaks, kus
vastavate sidemete omaja saab oma

vihavaenlase teise maailma saata

8 pinnamööt 10 sarkoom 12 mehe ni
mi 13 kuulus saksa helilooja (1873— 28 grinar 29 nunn 30 reede 31 slep- Windsor, naabruses asuv Kanada lim
on kohaks, kus Detroidi rahvas käib
1916) 14 tuntud eesti ooperilaulja 16 py 32 ribi 33 Oregon 39 tald 41 laam.

venelaste spioon?
BONN éEPL) — Liiane-Saksamaal on vallandumas tormine vaidlus
küsimuse ümber, kas Hitleri lähim kaastööline Martin Borman oli N,
Liidu spioon, kes Berliini langemisel läinud venelaste poole üle ja

surnud N. Liidus mõned aastad (sgaaL Seda väidab nüüd Länne-Saksa Vastuluureasutuse endine ülem kindral Eefniiard Gehlen pärast pen
sionile siirdumist kirjutatud teoses.

Nüüd on Nürnbergi Rahvust ahe se Söjakohtu peaprokuröri a=r-s

dr. Robert M. W. Kempnei
Saksa ajalehes "Die Welt" !<t s

k.a. avaldanud avaliku kn;- —
ta esitab vajaliku selgu-e ’ -mitu küsimust. Esiteks, k'= V;»

^eit. ka N Ludu esindaja naaiega

tluUWMPt'
”Käevaatajad ikka tunnevad toe

Jaao mõistatuseks, kuidas võis N Lii
du esindaja häaletada surmaotsuse

poolt, km M. Borman vnbis samal
ajal N. Liidus?

Teiseks küsib dr. Kempner, kas

poolest. asja,” jutustab üks ema sõb Vastuluureasutus on kohusekohaselt
rannale. "Mõtle, ta ütles minu tüt informeerinud Riigi Peaadvokatuuri
rele, et see tutvub ikka mehega, abi Frankfurdis M. Bormani oletatavast
viibimisest ja surmast N. Liidus?
ellub temaga ja saab kaksikud.”
”Ja see läks täide?”
Riigi Peaadvokatuur. uurib juba
”Kõik peale abiellumise.”
aastaid M. Bormani süüd massmör4=

vades, mida ei aretatud Nürnbergi
Oh, kui sa ainult üks päevgi olek Rahvusvahelises SÖjakohtus. Martin

sid kena nagu filminäitlejad!

Bormani kuritegude jälitamismenet-

Jah, kui sui oleks aimu, milliseid lus jätkuvat praegugi, kaasa arva
tud tema praeguse asukoha pidev

honorare nad ka selle eest saavad.

Härra Toruste käis suusaretkel mä
gedes, kus tal juhtus õnnetus. Kuid

selgitamine.

Kui vastused nim, küsimustele on

mehed seepärast, et nad eksisid he
Detroit on linn surnud südamega. roiiniga kaubitsemisel mingisuguste
Nii mõnigi asi ei funktsioneeri enam omavaheliste eeskirjade vastu, kuid
korrapäraselt ja inimesed ei hooli teised lihtsalt juhtusid kohal olema
hästi, ega näi sellest ka hoolivat.

ja tänavu on neid seniajani olnud 12.

12 esmalt 14 priima 16 siis 17 tiik
18 Naan 20 ilu 21 rasu 23 Calais vaid 50 dollari eest.
25 naiste 27 Vagner 31 stroof 35
See on summa, mida küsivad pal
adru 36 Eal 37 Irma 38 inte 40 Elbe galised mõrvarid linnas. Atlanta,Ge
42 linnad 43 paigal 44 leppa 45 orgia osariigis on ainus koht, kus
Fred Raymond.
inimesed umbes niisama metsikult
Alla: 2 armsal 3 heli 4 metsis 5 ükstest tapavad. New York ja Chi
ad 6 Neptun 7 INRI 8 orikas 9 Leon cago ei jõua siia lähedalegi, ehkki
Cavallo 11 Manuel Falla 13 aina 15 ka need on juba traditsiooniliselt ol
iiri 19 aarad 22 strom 24 ime 26 alt nud kuritegevuse linnad.

Oli Martin Borman

räpane. Juht ei tunne linna kuigi olid varem kohtulikult karistatud,

tunnevad hirmu ja niipea kui kell
saab 5 ja ettevõtted sulgevad uksed,

püüavad inimesed pääseda nii kii

resti oma eeslinnade kodudesse kui
võimalik. Seal nad elavad omaette

ritegevuse laine, mis praegu möllab

tajaid, Politsei märgib, et 365-st mõr

vaohvrist käesoleval aastal olid ta
segatud heroiiniga kaubitsemisse.

See ei tähenda aga siiski veel se
da, et Detroitis vöimutseksid kurja
tegijate rivaalitsevad jõugud ja vä
givald tuleks kõik panna nende ar
vele.

Mõnikord kutsuvad ka kõige tü
hisemad vahejuhtumid esile relva
tarvitamise.

Möödunud kuul põrkasid näiteks
kaks autot kokku ja kahjustused olid
väikestes kindlustes ja see iseloo
Vaid
tühised. Autojuhtide vahel tek
mustab elupilti enamvähem kõigis
suurlinnades tänapäeva USA-s.

kis sönelus ja üks nendest võttis tas

Twelvth Avenue’1, kust laiub lõp kust revolvri, ning tulistas teise sur
nuks. Mais lasi üks noor naine ma
matuseni kulgev neegrite linnaosa,
seisavad tardunud nägudega mustad

ha oma mehe, kes tuli tagasi ärireisilt Chicagost ,kuid ei toonud kaasa

ukseavaustes ja nende ilmest ei selliseid saapaid nagu naine oli ene
peegeldu mingit huvi ega lootust.

Siit algasid 1967. a. suvel neegrirahutused, mis valgusid laiali üle lin
nädalalõppudel vaid selleks, et jul
na, tekitasid kokkupõrkeid politsei
ge südamega tänaval jalutada. Ko
ga ja põletasid maatasa terved ra
halikud politseivõimud on aga hir joonid.
mul, et selline olukord ei kesta kaua
Pärast neid rahutusi hakkasidki
ja ka Toronto politsei kardab, et ku Detroidi elanikud endile revolvreid

USA-s jõuab paratamatult nelja ku
ni viie aasta jooksul ka Kanadasse.
Kuidas saab aga Detroiti taoline va
rem nii rahulik linn. kus elanikkon
na keskmine sissetulek on üks kõr
gemaid maailmas, järsku muutuda
selliseks kuritegevuse dzhungliks?
Keegi ei oska sellele täpset vastust
anda, kuid detektiivide inspektor Ro

ja tapeti selleks et ei oleks tunnis

sele kingiks soovinud. See kõik teki
tabki küsimuse, kas ei peaks relvade
kandmise õigust kitsendama. Praegu

on revolvri ostuks kerge luba saa
da. Tarvitseb vaid minna politseija
oskonda ja täita seal vastav soovia
valdus. See jääb rahuldamata tava
ostma ja koos sellega suurenes ka liselt vaid siis kui sooviavaldajal on
kriminaalne minevik. Loaga varus
mõrvade arv.
Fakt on see, et 75 protsenti isiku tatult läheb inimene ja ostab enese
test, kes mörvamiste pärast arretee- le ärist revolvri. Seaduse kohaselt

ritakse on neegrid ja suurem osa peab ta sellega politseisse tagasi mi
nendest suhteliselt uustulnukad De nema ja laskma relva registreerida.
troiti. Seda fakti ei märgita aga ko Kui ta aga seda ei tee, ei võta teda
halikus ajakirjanduses ja samuti ei keegi vastutusele. Registreeritud re
volvrite arv suureneb umbes 1000

maini seda politsei. Detroitis on
neegrid kümnete aastate jooksul moo võrra kuus ja politsei arvestab, ei
bert A. SJ.ottke, kelle juhtimisele dustanud umbes 25 protsenti elanik see on vaid kolmandik kuu jooksin
kuulub mõrvarite jälitamine linnas,
konnast, kuid nüüd on nende osa ostetavatest püstolitest, Kanadas on
paneb palju selle arvele, et mimesumbes 47 protsenti. Selle kasvu põh revolvri ostuks loa saamine palju

tr* ka-mur-t-s on nüüd m; palju re- justajaks on sisserändajad lõunaosa raskem. Soovija peab tõendama, ci
vüHreid. Politsei arvestab, et Detroi
riikides!, kes otsivad suurest tööstus ta on relvade koguja või laskespordi
ti on m: meste käes umbes pool linnast paremaid elutingimusi. Mörva- harrastaja ja ka sel juhul uuritakse
riiiijon.it revolvrit, mis tähendab, et probleem on linnas tegelikult neegri- igat sooviavaldust individuaalselt, te
u iga rm-ke-vanud meesisik problem. Noored, hariduseta neegrid, hes muu hulgas kindlaks ka soovia
ksiü nr.g: tulirelvaga raskusi Slatt- kes tulevad Detroiti, ei leia sageli valdaja vaimne tasakaal.
Ke ütleb. Tüli, mis vanasti lõppes tööd ja õpivad ringi hulkudes euKellelegi ei anta revolvrikandniihoobiga näkku, võib tänapäeval tä mastusaineid kasutama. Sel viisil se luba selleks, et ta oma julgeole
hendada kuuli pähe tulistamist.”
anduvad nad varem või hiljem kuri kut või omandit kaitseks.
Kiu öhtiiiutmnrus Mialnib, on tä tegevusele.
Kui püstol ostetakse, tuleb see
Heroiini must turg Detroitis on RCMP-s registreerida ja seda ei või
navad Detroitis kuumusest hõõgu
täielikult neegrite kontrolli all. Mus erioloata ühest kohast teise viia.
vad ja kummaliselt inimtühjad.
tanahalised kullerid toovad sisse toor
Mõnel pool mujal USA-s, näiteks
Mõned baarid ja restoranid süda
linna piirkonnas on avatud, kuid materjali New Yorgist, Chicagost ja Michigani naabruses asuvas Ohio
sageli
isegi
Kesk-lda
ning
Kariibi
osariigis
võib osta igat relva revol
enamusel on uksed kinni. Linnas mere riikidest. Nad on edukalt väl
võib olla parajasti mingi suurem ja lülitatud Mafia vahemehed, kes vrist kuni kahurini ilma mingi loata.
Detroitis
on 5 000 politseinikku ja
konventsioon, mis toob Detroiti tu
opereerivad peaaegu kõikjal mujal
handeid ameeriklasi riigi kõigist osa USA-s. 14. juunil tormasid neli meest ainult 600 nendest on neegrid. On
püütud
palgata
suuremal arvul needest, kuid nende meelelahutus toi
neegrigetos ühte korterisse ja pisut
mub kinniste uste taga. Vähesed jul hiljem tulistati surnuks neli naist ja gerpolitseinikke, kuid sellest hooli
mata,
et
14
protsenti
linna neegritest
gevad tulla tänavale. Te seisate tä
kolm meest. Neljas mees suri hiljem
navanurgal kohver käes ja püüate haiglas meelemärkusele tulemata. on tööta, pole kuigi palju neegreid,
kes
tahaksid
politseimundri
selga
saada taksot. Torontos või New Yor
Kõik surmatud olid neegrid ja kõik panna.
gis võtab see vaid ehk minuti, kuid
Detroidis võtab hulka aega kui va

tal oli niipalju õnne, et ta sai vii eitavad, siis dr. Kempner küsib: miks
masel hetkel haarata kinni ühest jäeti edasi andmata informatsioon, helduseks politseiautodele ilmub näh

puujuurest ja hoidis end sel moel mis juriidiliselt ja poliitiliselt olnuks tavale üks vana takso, mis on väl
jast tolmune ning mõlkis ja seest
niikaua, kuni saabus abi ja ta pääs suurima tähtsusega?
Vastust nim, küsimustele oodatak
”See oli aHes saavutus!” kiitis te se nüüd Lääne-Saksamaal ja kind
lasti ka mujalgi suurima põnevuse

teti.

da arst.

”Ligi tund aega nõnda kiikuda

maa ja taeva vahel!”

ga.

• Solnas kililus Oivi Raudsepp

"Teate, härra doktor,” seletas To
ruste, ”see pole suurem kunst Ma

Oöran Sällströmiga.

ga tööle.”

pr. Liida Talts (siilid. Riiiiiel). Ta

sõidan igal hommikul omnibussi
*'

Ühes hotellis oli omaniku poolt

välja pandud teadaanne: ”Koeri ei
tohi televisiooni vaatamisel saali
kaasa .võita!"

e Floridas! saablis Euroopairisile

peaiuli tuntud naistegelase, end.
Tallinna Õpetajate Seminari inspektiiss pr. Mca Krimsi pool Stock
holmis, tegi siit koos viimasega va
hepeal suvitusreisi Hispaaniasse jn

MCTSAKODU

UUDISMAA
mai* 694771 nuftw

paari päeva pärast oli keegi sinna
alla kirjutanud: ”Loomakaitse selts”,

sealt jälle naasnutena külastasid
mõlemad Uppsalas hr. J. Lindverel,

VABAÕHUPIIRKONO EESTI

'sü

kes osutub pr. Taltsile Rootsis ain
saks klassivennaks Tall. Opel. Se
minarist. Tagasilend Floridasse lä

SKAUUIKELE NOORTELE

"Ütle mulle iiks vedelik, mis ei

külmu.”
"Tuline.vesi, härra õpetaja.’’

heb Pariisi kaudu.

m Ping pong on niüitl Puiia-lliina Scotland Yardi esindaja mainib oma
mõjutusel kapitalistlikus maailmas kommentaarides, et vaikiv enamus
moes ja hiinlased on agarad tegema
sellest omale kapitali. Hiina lauaten- peaks nüüd oma häält kuulda lask
nismeeskond saabub peatselt USA- ma ning parlamendilt ja valitsusvõi
sse, kuid enne seda tuleb Ameerikas mudelt nõudma suuremate karistuste

müügile Puna-Hiinas valmistatud määramist raskete kuritegude eest.
lauatennisevarustus kaubamärgiga
• Taivan on üheks riigiks, kus ei
”Double Happiness”. Selle turatami
se õiguse on saanud kaks Los An vaadata USA sõjavägede lahkumisele
gelesi firmat.

S Londoni Scotlnnd Ynard teeb tea
tavaks, et raskemate kuritegude arv
Londonis on käesoleva aasta esimese
kuue kuu jooksul kasvanud möödu
nud aastaga võrreldes, mis pannak
se kergete karistusmäärade arvele.

sugugi rõõmsa pilguga. See on aga
paratamatus ja praeguste kalkulatsi
oonide kohaselt jääb 18 kuu pärast
Tshiang Kai-sheki maale ainult um
bes 500 ameerika sõdurit. Praegune
USA garnison koosneb 9000-st me
hest, kes on seotud Vietnami soja
ülesannetega.

Laupäeval, 18. sept. 1971

Maailma naisklubide
liit arutas oleviku
päevaprobleemisid
PITTSBURGH (VES) — Maailma suurima naisorgaaisatsiooni liikme
ida võtab Eesti Naisklubide Liit tälsvolillse delegaadima osa selle iga
aastasest konverentsist, mis k.a. toimus SO. juubeli tähe all. Konverent
sist, mis k.a. toimus 8». juubeli tähe all. Konverentsist USA kiireimalt
kasvavas linnas Pittsburghis (niida dr. Jonas Salk omapoolselt kuulsustas Polio vakstsiini uurimistööde paigana) võttis käesolevalt osa
1270 delegaati USA-st ja 25 rahvusvahelist delegaati väljaspool!. Väeti
vastu resolutsioone peaaegu kõiki olevikuprohleeme puudutavais kü
simusis nagu: võitlus parema ühiskonna heaks, õhu ja vaimse rüveta
mise probleem j,p,m.

Eesti Naisklubide Liitu esindas
konverentsil selle esinaine Juta Kurman, Läti Naisseltside Ühingut esin.
Olga Gulbis, Leedut esindas selle NL

lel see kasvab.

ne raport käsitleb eesti naiste emant

demokraatia ühiskondlikpoliitilises

tuuri praegune direktor Fr. Shakes osa USA naiste maailmakonverentsist, saades sooja poolehoiu osaliseks.
Eesti naised on järgnevalt osa võtnud

kes kõnelejat hiljem ümbritsesid

kõigist rahvusvaheiisist konverentsi
dest, kuni tuli traagiline sundküüdi-

vulgustanjise eest.

di poolt, mil kõik rahvuslikud orga
nisatsioonid järsku suleti ja tuhan

tamine brutaalse Nõukogude okupan-

Just Aasiast tagasitulnud, ta kõne ded süütud naised lastega Siberisse
les muuhulgas Tiibetist, kui kommu surema küüditati.
nismi ohvrist, Jaapanist, kui majan
INIMÕIGUSTE AJAL
duslikult kasvavast problemaatilisest
— ORJALAAGRID!
ülivõimust. Ameerika lõi maailmaga
On otse shokeeriv kuroosum, et
tehnilise kontakti. Nüüd on tema ko
ajal, mil niipalju räägitakse inim
õigusest, Venemaal praeguseni veel

eksisteerivad orjalaagrid — umb.

600 — tegeldes 3 milj. vangi piina
ka rahva hoiaku mõttes. Kokkuvõttes rikka väljasuretamiscga. Ja nende
ta juhtis kuulajate tähelepanu ka as ainus siiü? Välismaise ja brutaalse
jaolule, et need kes reisivad, katsugu terrorircühiimi mittetunnustamine
omaenda silmaga näha ka kulisside nende enda isademaal.
taha. Vaadaku, mis sünnib näit. kom
Käesoleval aastal märgib Besti
munistlike maade piiripunktidest lä- Naisklubide Liit oma 50 a/p. ning

bilülevate rongidega... kuidas neid
kontrollitakse võimalike põgenike ta
bamiseks, vaadaku Kuuba põgenike
voore Miamis jne., et silmad lahti lä
heks võrdluseks vabaduse ja orjuse
vahel.

tänavu 5 a. vanaks saanud Eesti
Naisklubide Liit N.Y. on selle reor

ganiseeritud järeltulija eksiilis. Liitu
kuulub 12 liikmesklubi mitmelt kon
tinendilt, kes on andnud silmapaist
va panuse nii asukohamaa ühiskon

5-, 10- ja 5-miilised konti-olltsoo- nale, eriti aga oma rahvuskultuu
md lahutavad piiripunktides raud- rile.
kardinatagust riiki vabast maailmast.
Konverentsile järgnevalt tuli New
Hongkongi piiri vetes ujub iga Hampshire Osariigi Naisliidu presi
dendilt
kutse esinemiseks Balti olu
piieva 50 põgeniku surnukeha ja
kommunistlikes maades ei saa rän korra üle jaanuaris. On ilmne, et Bal
nata ühtki miili ilma viisata. Kas ti küsimus leiab aina sümpotiseerisee ei kõnele selget keelt, mis on vamaid sõpru Ameerika avalikkuses
kaalul rahvusvahelises poliitikas? ja selleks on Balti rahvuste Naislii
Fr Shakespeare kõne võeti vastu dud teinud aastate kestel märkimis
suurte kiiduavaldustega ja ikestatud
rahvaste esindajad tänasid kuulajas
konna ameeriklasest autoriteetset silmaavajat faktide esiletoomise eest.

Poliitiliselt tugev raport oli ka lee

väärselt tänulikku tööd.

Juubel Eestis

Täitus täiustas 4. septembril 70dulastelt, mis kõneles totalitarismist,
kui inimkonna roojastajast, Baltimaa ltdafc sünnipäeva kunstnik Alek
de massküüditamisest 1941, Kudirka sander Vardi (Bergman).
jt. traagilisest intsitendist, Vene dikTa lõpetas Pallase kunstikooli a.
taatorlusest, mis alates 1917. a. on hä
1925. täiendas siis ennast Pariisis,
vitanud juba üle saja miljoni hinge, Saksamaal ja Belgias. Kutsuti a. 1934
kahesugusest standardist kolonialismi Pallase üppejöuks. Oli vahepeal uues
küsimuses jpm. Positiivset aktsiooni
ti Pariisis ja siis jälle õppejõuks.
on vaja kohe, nõuab Leedu Naisliidu

Minul on hale süda ja kui kee
gi palub, siis tunnen, et peab ai
tama. Vahest on kiili näha, et
mõni pöidlamees on lootuse nii
kaotanud, et viskab teeveerde pi

kali, loeb raamatut, aga pöidla
hoiab igaks juhuks siiski püsti.
Nii et kui tahad, eks siis pea au
to kinni ja tõsta vaeseke sisse ka.
Mina üksi sõites ei tohi rohkem
peale võtta, kui vaid ühe. Aadam

rohkem ei luba. ”Kui tuleb kal

Võtsime süs ühe siiapoole taht

ja peale. j

Mina muidugi asusin kohe üle
kuulamisele, et mis nimi, miks ei
ole koolis, kust pärit, mida papamamma teevad ja nii edasi. Oli
Peterboro poiss, jätnud kooli poo

leli ja hakanud maailmarändu

riks. Oli teel koju tagasi ja lubas
meie epistula peale kooli tagasi
minna. Lubas...
”On's teisi ödesid-vendi ka?"

siis...” Tema teab minu jõutaga

Ahaa, siis saab seda asja kolle
psühholoogiaga seletada: Kui on
kõige vanem — sai liiga vähe tä
helepanu, kade noorematele; on
ta kõige noorem — ärahellitatud,
pesamuna, teadagi. Olin mõttes
just valmis vastavat teooriat ra

varad ja võimed ära.

Aadam ise oli kord maalt tulles

kaks tüdrukut peale võtnud. Ol
nud muidu kenad noored totsid,
ainult et karvased ja räpased. Lin
nalähiste] siis Aadam küsinud, et

Kui siis Aadam neil peatänaval
soovitas maha minna, soovinud
tüdrukud veel edasi sõita ja mit
me peatamise järele tahtnud, et
viigu Aadamale külm higi otsaet
te, sõitis ühte võõrasse kõrvaltä
navasse sisse, peatas umbropsu

medeks ütlesid noormehed Tim ja

karakterit.

pärisin edasi.
”On. Kaheksa".

maadled ära, aga kui on rohkem,

võtta peale, mitte võtta ja kol

karvased ja Margariita siis hak
kas neid üle kuulama. Oma ni

gasi ei tuleks ja et las kasvatab

lale, küll sa siis ühega ikka

kas oh päras aeg neid maha lasta.

Mädarikud ei võta kedagi peale,
Enam mitte. Nendega juhtus sel
line lugu, et võtsid kaks pöidlasöitjat autosse. Ei olnudki väga

sipatsiooni 100 a. juubelit. See küp

peale ei võta.

Tüdrukud öelnud, et tulevad lin

mandaks — ei tea, mida teha, sest

ses Besti iseseisvuse halli juures, kan
des omapoolselt koormat noore (1918)

peale Mädarikud enam kedagi

Autosõitjate esialgne reaktsioon

siti.

Eestit esindas Juta Kurman

tegid? Keegi ei mõista. Sest ajast

sellele pöidlasöitjate armaadale
oli statistika jäiele kolmesugune:
südametunnistus piinab nii ja tei

li võitja Berliini olümpial 1936 — Jes- elus. Juba 1925. a. võtsid eesti dele
se Owens ja US Informatsiooni agen gaadid Marie Reisik ja Aino Kallas

hoiakust välispoliitikas nii militarist
likus, majanduslikus, kui ka ameeri

Seda võib ju koguni spordiks
nimetada, sest kunagi ei tea, kui
kaua tuleb sellise autospordi juu
res oodata või kes peale võtab ja

naissoo esindajail ja habe — kel

"PANGE TÄHELE MIS TOIMUB

hus saota maailmale oma sõnum oma

ga kaua. Päevade kaupa.

kus juuksed nii mees- kui ka

gevusel.

tiinutundes kommunismi eks
pansiooni realismist realistlikult

pöidlaga suunas, kuhu sõita tahad

ja ootad. Ootad kaua ja vahel vä

raseks tunnuseks on pikad, sal

maklassiline kontsert klassilisest

latud rahvaste esindajaid sügavalt,

sad lihtsalt leeveerde, näitad

neb mitmesugustes variatsioonides

ooperi- ja kontsertmuusikast SearsRoebuki vahendusel angazheeritud
andekate Ameerika solistide kaaste

Viimase kõne haaras eriti ikes-

Kui sul omal autot ei ole või
ehk sellega sõita ei soovi, siis sei

ebamääraseist esemeist. Isikupä

"Junior banketil", mida kaunistas es

peare.

seisus.

räbaldunud ja narmendavaist

kutsutud külalisiks ka Ameerika

siks kujunesid mereväe ohvit

lukku uusi seisusi ja praeguse aja

kõige uudsem on pöidlasöitiate

Võistlejate peatunnuseks on

tega. Rahvusvahelised delegaadid olid

seri Francis OConnor abikaasa, kes
tasuta tööjõuna töötab iga päev 8
tundi sõjaväe haiglas, siis lektorina
omaaegne neljakordne kuldmeda

PÕIDLASÕITJAD
Aegajalt kerkib maailma aja

võistlus on tihe.

selle praegune esinaine Helga Ozolins. Bahvusv delegaatide ltöned too
di ära GFWC Rahvusvahelises Bülle
täänis. Samuti levitati Balti delegaa
tide poolt fotokoopiaid koos teiste
Eesti probleeme tutvustavate trükis

UAUDKAEDINA TAGA JA EES”
Konverentsi pönevamaiks isiksu-

«1/IV B/I1V»«/./ vaate

ühtlane vormirõivastus, mis koos

esin. Vince Leskaitis (5-1. delegat
siooniga) ja Balti Naiste Nõukogu
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na sisse.

ühe maja ees ja ütles:
"Siin ma elangi".

Tüdrukud kobisid välja ja Aa
dam vajutas gaasi. Sai sedasi tu

kendama.

'”Kas oled peres kõige noorem

või vanim?"
"Just keskmine".

Ei anna, mitte ei anna minu
psühholoogia rakendada.

Poiss aga vajus pikali ja jäi no
rinal magama. Magas terve sõidu

aja, viis tundi järjest. Kutsusime
teda kaasa, kui peatuse tegime ja

kohvi jooma läksime, aga ta ei

tulnud. Kugistas vaid kuivalt alla
talle pakutud rasva-piruka ja ma
gas otsemaid edasi. Lasime ta To- ,
rontosse sisse pöörates ristteel
maha, kust ta edasisöitu saada

Tom ja lugesid oma mitmed ma
gistri- ja doktorikraadid ette, nii
et pidid olema kanged ja kooli

lema ja jõudis õnnelikult oma

"Luiskasid, sunnikud", teadis
Margariita tagantjärele, aga sel
ajal oli tal omalgi hea meel ol

meestele üles kiita ja ka oma

Kord tulime varahommikul sealt
läbi, kui pöidlasöitjad alles met
savahel magavad. Vihma kallas
kui kapast, ent ometi istus vas
tassuuna teeääres üks lausa õn

seitsmetuhandelisele autole tähe

netusehunnik päris veeloigus. Sor

lepanu juhtida, nii et oleks tea
da, et ei ole mõne vaese mehe

gus ja lontis, kibekülmas tuules
palja särgi väel, ei tal olnud vih

veeres ja..

mamantlit ega tekkigi ümber

iga pöidlasöitja pärast magamata
öö kavatsed veeta, süs ei saa sa
järgmised sada aastat ühelgi ööl

tatud mehed.

nud oma-enda elu-olu tarkadele

või popsi värk.

Lõpuks läksid noorhärrad täna
des maha ja alles järgmisel päe
val märkas Mädarik, et auto ta
gaistmete nahkpolster oli zhiletiteradega puruks lõigatud. Paran
damatult rikutud. Miks nad seda

naise kaitsva tiiva alla.
Wawa on koht, kus pöidlasöitjal
olevat kõige raskem peale saada.

tõmmata. Mina ütlesin Aadamale:

”Pöörame otsa ümber ja võta

"Küll on. raske peale saada",
ohkas ta ja jäi meile järele vaa
tama.

Minu süda pani lausa parinal
valutama ja ei lasnud magada
ööselgi.

"Ehk seisab laps ikka alles tee

”Narr”, torises Aadam, "kui sa

me peale! Viime lapse hoopis ko-

sõbagi silmale”.

jupoole tagasi, külmetab sedasi
ära ja kopsupõletik on kindel”.
Aga Aadam arvas, et ega ta ta

sused, uued kombed, tahtmised ja

Ega jah! Uued ajad, .uued sei
saamised.

ta Eestis aasta! 1941 avaldas ta ku
juka kirjutise ”Jag upplevde depor-

L. Kalling-Kant
in memoriani

vöiks.

\y« riFrWRf'

27. juulil saabus Lundist kurb sõ
num mag. phil. Leida Kalling-Kanti lahkumisest elavate kirjast. Paar
aastat kestnud raske haigus oli kus
tutanud ühe tulihingelise rahvus
lase, andeka teadlase ja pedagoo
gi eluküünla, tema matmine toimus
6, augustil St. Olofl kabelis Lundls

tationsnatten” ajakirjas ”Samtid eeh
Framtid”. Aastal 1964 kirjutas ta "Tu
limullas” artikli ”Milna Härma enne
ja nüüd”. Eriraamatuna ilmus temalt
1948 ”Makarenko oeh hans metod”,
eessõna prof J. Landquistilt. Selle töö

kirjutas kadunu tuntud rootsi peda
googika eriteadlaste soovitusel, et va

hendada Makarenko pedagoogilisi,

Rootsis vähetuntud ideid vastavatele

ringkondadele. Lisaks loetletule on

rohkete leinaliste osavõtul.

ta avaldanud lühemaid sõnavõtte aja
lehes "Sydsvenska Dagbladet" ja Jaujal.

Leida Kalling-Kant oli sündinud

25. märtsil 1804 Tartus. Õppis Eesti
Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste
gümnaasiumis Tartus, mille lõpetas

Leida Kailing-Kanti elutöö on lõ

pule jõudnud. Sügavas leinas mäles
tavad teda ta abikaasa, professor Ed
Leida Kalling-Kant
omandas ta algkooliõpetaja kutse ja
gar Kant, ja poeg, kaugesõidukapten
teotses õpetajana Tartu õpetajate se Kalling-Kant energiliselt tegev peaMart. Leinates mõtlevad temale ta
minaris. 1926 astus Tartu ülikooli fi vanema abina Kodutütarde organi
sõprade pere, ta õpilased ja tuttavad
losoofiateaduskonda, õppides peami satsioonis. Seoses viimase tegevusega
toimetas ta trükki Kodutütarde kä nii siin Rootsis kui kauges maailmas.

1923. a. kevadel. Järgmisel aastal

selt pedagoogikat ja germaani filo
loogiat Lõpetas õpingud 1933 mag. siraamatu (Tartu, 1935, kordustrükk
phil. astmega pedagoogika alal (ma 1936); teatavad peatükid selles raa
gistritöö käsitles intelligentsiteste). matus on kadunu sulest.
Akadeemiliselt kuulus Eesti Naisüliõ
Saabunud pagulusse 1944.a. sügisel
pilaste Seltsi.

Praktilist pedagoogilist tegevust
jatkas L. Kalling-Kant pärast ülikoo
li lõpetamist, nii eespool juba nime
tatud seminaris, õpetades peamiselt

pedagoogikat ja filosoofiat, kui ka

Nende mälestusse jääb ta püsima

soojahingelise, alati abivalmis ja elu
rõõmsa inimesena. L, KalHng-Kanti
terav intelligents, selge ja haarav esi
asus ta elama Lundi, töötas lühikest tamisviis nii sõnas kui kirjas paelus
alati ta kuulajas- ja lugejaskonda.
aega arhiivitöölisena tuntud pedagoo
Aetuna sügavast armastusest oma ka
gikaprofessori John Landquisti juudumaa ja rahva vastu oli kadunu üks
Malmö linnaraamatukogus laste- ja
esimesi,
kes paguluses asus selgita
res ja aastail 1916—66 bibliotekaarina
noortekirjanduse osakonnas. Aitas in ma meie rahva traagilist saatust ja
kommunismiohtu.

lektorina Tartu rahvaülikoolis, samu nukalt kaasa Lundi eesti täiendus
Leida Kalling-Kantiga on ENÜS
ti Kehtna Kõrgemas Kodumajandus kooli organiseerimisel ja oli hiljem
kaotanud iilie oma aktiivsemaid ja
koolis pedagoogiliste ainete õpetaja kirjandusliku öpiringi juhataja gümpositiivsemaid liikmeid, kellele Seltsi
naasiumiealistele
nool
tele.
na. Paaril suvel oli lektoriks güm
ja käekäik alati seisid süda
Rööbiti otsese kutsetöö kõrval oli tegevus
naasiumiõpetajate täienduskursustel,
me lähedal. Eriti valusalt tabas tema
Teise vene okupatsiooni ajal on ta lugedes pedagoogikat ja .psühholoo
L. Kalling-Kant aktiivne nii ko lahkumine Löuna-RooUi koondist,
raport.
aastatel 1930—1957 olnud Vanemuise
Ka Balli Rahvuste Naiste Nõuko
gial. Esimese nõukogude okupatsioo dumaal kui siin paguluses — teadusmille organiseerijaks ta oli olnud.
dekoraatoriks. Töötab praegu ainult ni aastal töötas kadunu Karlova ras
lik-kirjanduslikul alal. Tema. pro
gu oliivroheline broshiüir Balti loominguga.
keltkasvatatavate laste kodis. Saksa duktsioonist kodumaal ei ole allakir Tema külalislahke ja sõbralik ko
maakondiga jättis meeldiva mulje.
du oli alati avatud kiili kokkutule
Sisus käsitati 1SIINN struktuuri ja
okupatsiooni ajal oli ta ühe aasta jutanul lähemal ülevaadet. Siin pa kuteks, küll üksikliikiuetele. Puhk*
• Bostonis, USA-s sündis Heli (n- jooksul ENKS-i tütarlaste gümnaasiu guluses oli ta alates aastast 1919 las rahus, armas vilistlane ja sõber! Mä
juhiti tähelepanu Baiti ikka veel
nn l innamägi) ja Sven Koosild üe mis direktoriks ja selle järele Tartu te- ja noorsookirjanduse retsensent
okupeeritusele, milles neil rahvail
lestus Sinust jälil* alatiseks piisimA.
uu ära keelatud kõik põhiõigused.
tiHar Aili -Kiina. Lapse isa on ko linnakoolivalitsuses nõunik kutsekoo (signatuur -ingl ajakirjas ”Biblio
Hilda Kausi
lide alal. Lisaks eelnimetatule oli L. teksbladet”. Lund. Küüditamiste koh
Eesti Naisklubide Liidu ingliskeel- haliku eesti seltsi t&iineeg.
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Laupäeval, 18. sept. 1971

Läänesaksa kömuraamat:
Natsisuurused põgenesid

”Rooma teed kaudu” ning
elavad nüüd L. Ameerikas
Terve seeria ”paljastusraamatute” autorilt Wterner Brockdorffilt on hiljuti Münchenis ilmunud järjekordne
sensatsioom-pommiks olaa tahtev ”Flucht vor Nürnberg” (Põgenemine Nürnbergi eest). Raamatus kirjeldatak
se tervelt 286 leheküljel eripeatiikkidena endiste suuruste saalust piirast Berliini Riigikantselei poramivarjendi-peakorteri vallutamist venelaste poolt 1. mail 1915. Mõned neist oleval põgenenud nn. ”Kooma teed” pidi,
millist teed kasutanud ka sadasid teis ivähem prominentseid rahvussotsialisie. Brockdorffi paljastused selles
osas tohiksid seetõttu enim hüvitad i laiemat avalikkust.

Vümes desperatsioonis saatis Hitler rindele alaealised 'poi
sid. Saksa kömuraamat väidab, et ta põgenes, kuna riigi
kantselei laibad kuulunud teistele inimestele -— neid polevat

täie kindlusega kunagi identifitseeritud ...

LENNUPÄEV EESTI
NOORTELE 3. OKT.
Kuna eesti nooruse seas valitseb momendil elav huvi lennuasjanduse
vastu, arvatavasti mõjutatult lähenevust Lend Läände operatsioonist —
tuleb korraldamisele eesti noortele mitmeid huvitavaid lennuasjandust
puudutavat üritust ja on isegi olemas plaanid lennuasjanduse ”hobbyringide” asutamine. Esimeseks selliseks ürituseks on Eesti Noorte Lennupšiev, milline leiab aset 3. oktoobril 1971 Stockholmi lähedal Skå-Edeby lennukooli lennuväljal algusega kell 10.09.

Lennupäeva algul tutvustab lendurkapten Joh Kant mitmeid iennukitüüpe ja räägib lennuasjanduse
arengust. Peale seda demonstreeritak

se ühe hobbylirma poolt mudellennukeid ja nende ”lennukunsti”. Sa
muti antakse ”tipsi" kuidas neid ehi
tada jne.

Päeva kõrgpunktiks noortele on
võimalus kaasa lennata neljaistme

lisel spordilennukul, mida juhib
suurte kogemustega eestlasest len

dur Albert Grauen. Kaasalennata
soovijatel peab olema kaasas kirja
lik luba vanemate käest kaasalen-

tega on teretulnud. Korraldajaks on
Eesti Noortetöö koostöös mitmete

eesti lenduritega. Kui huvi on kül
laldane siis on kavatsus asutada
eesti noortele oma lennuklubi või
huviring, Lennuasjandus peaks ju
huvitama kõiki poisse kuid ka tü
drukuid eri vanuseklassides.

Nagu selgub olevat SD-komandöril nud maskeeritama Berliinist põgene
Pöhja-Itaalias, standartenführer (ko da, liitlaste vangilaagrist välja mur
lonel) Walter Rauffil õnnestunud tao da ning osaliselt "Rooma teed” kasu
line põgenemistee avada kahe vastas- tades jõuda Araabia-maadesse. Vii
poolse teguri: katoliku vaimulike ja mati elanud M. Kairos, kus aidanud
Itaalia kommunistlike partisanide Egiptuse presidentidel pärast Faruki
kaasabil. See olevat toimunud kahe kukutamist organiseerida vastuluuret
materjalistlik realistliku vahendi: Tu Iisraeli vastu. See olevat äga juutide
neesia juutidelt Kartaago varemeis üli-kavaluse tõttu osaliselt ebaõnnes
likvideerimise-ähyarüüssl lunarahaks tunud, Müller kaotanud egiptlaste ees
saadud kuldkangide ning Itaalia fas- oma prestiizi, olevat osaliselt tagasi
histide salaarhiivi üleandmise läbi tõmbunud oma ”kashbasse” ning töö
kommunistlikele partisanidele.
tavat vaid paar tundi päevas luure-

Ämblikuks tolles perfektselt
funktsioneerivas põgenemistees, üle
Brenner-passi Milaanosse (Genuas-

se) et olnud arvatava saksa päri
toluga katoliku piiskop dr. Alois
Hudal Koomas ning üks tõenäoli

mine ajavahemikus 1945-1950 tundub

täieks uskumiseks olevana liialt mui

nasjutulik, kuid näib siiski ' olevat

võimalik. Roomast suunatud natside
prominents pärast möneaegset ”purga

tooriumi” Lõuna-Ameerikasse (Ar
gentiina), kus nende eest ”salajase
riigivaranduse” (Geheimes Reichsver-

Kevadel on kavatsus korraldada mögen) varal olevat hoolitsetud vürst-

koostöös suurte ienmiühingutega kü likult. Väiksemad vennad olevat aga
lastust Arlanda lennuväljale, selleks lihtsalt söidutatud Veneetsiast Lähiset tutvuda suurte reisilennu öhuhii- Ida araablaste maadesse, kus neil tul
glastega.
nud suuremalt osalt mässumeestena

eesti kr. .15:- ja nendel kes soovivad
7:50.

buss). Sobiv buss on pühapäeval kell
8.20. Sõita Skå-kyrka peatusse ja sealt

vat kunagi suudetud täie kindlusega
identifitseerida nende peade linades-

jalutada Skå-Edeby lennuväljale. semähituse jne. tõttu. Samuti olevat

Söiduhind on krooni 3:- üks ots. Ta Hitleril olnud väga täpne teisik, baiette registreeruda Eesti Noortetöö gasisõit kell 16.19. Võtke kaasa soo erlane Ferry Beisel, keda olevat m.h,
aadressil, Drottninggatan 85, 1160 jad riided ja sööki-jooki, peaasi aga kasutatud 20. juuli 1944, a. atentaadi
hea tuju.
puhul, millisest plaanist Martin BorStockholm. Kuna peab teadma mit
mann olevat olnud teadlik. Hitleril
meks tunniks tuleb lennuk kinni
õnnestunud koos Eva Brauniga mas
panna, kuna see lendab kohale Brom
Koigi!, kes soovivad lennata, tuleb

ma lennuväljalt.

Kõik eesti noored koos vanema-

”Estonian”
maalis nime
knusõidukile
NEW TOKK (VES) ~ Lisaks rii

kide nimedele, millede seas oli ka
Estonia, mis erimärgiga Kuule läk

sid ühe esimese sinna saadetud
aparaadiga, on Kuul maabunud ja
iibe eestlase nimi. Nimelt o!i esi

mese Kuusöiduki osade konstruee
rimisel kaastegev kauaaegsele viisinna jäetud sõiduki ühel osal ka
liseestlasfe poeg ins. Harald Oliver.

Tema kirjutas oma nime sõidukiosale järgmiseil: llarahl Oliver —
Estonian. See sõiduk jääbki Kuule.
Teatasime hiljuti, et esimese aatom

Villmanni

keeritama Berliinist pääseda Waabsiks,

Bri ti "turnee

vale kuhu tulnud ka põgenemisplaani
ja salajase riigivaranduse organisee

NEW VOKK (VES) — Kirjanik
Asta Willrnan-Linnolt koos abi
kaasa dr. Erik Linnolliga sõidavad
3-nädaIuscle reisile Inglismaale ja

Iirimaale. Londonis esineb Asta
Willmann laupäeval, 2. oktoobril
iibe naise-ientrign, mille kavasse
on põimitud seekord rohkemalt Au
gust Gailiti palasid seoses tema 80.
aasta sünnipäeva tähistamisega.

Linnoltid sõidavad algul Dublini

Iirimaal, kus Asta Willmann-Linnolt
võtab eesti delegaadina osa Pen-klu-

bi kongressist. Teiste eesti delegaa
tidena sõidavad sinna veel Salme

Ekbaum, E. V. Saksa ja Arved Viir
laid Kanadast.

sid sakslased 1917. a. tema laeva me

Haraldi Oliver oli siis 2,5 aastane.

pooldavad president Richard Nixoni poolt väljakuulutatud uut ma
jandusprogrammi, kaasa arvatud
palkade ja hindade "kinnikiilmu-

HUler koos Eva Brauniga suun
dunud aga otseteed Argentiinasse,

kus Patagoonia kargemas kliimas
ühel kõrgendikul olevat teda ooda
nud juba valmisehitatud ”Berglioi”,
varustatuna vist isegi uöupidamisle-saaliga. Fiihreri asetäitja Martin

Bormann asunud aga Argentiina
”metsikus läänes”, Tshiili piiri lä
hedasel lühimaal valmis ostetud to
hutule krundile. Süül ehitatud iiles
suurejooneline ”kailseasula” (Welir-

ning usaldiisviiiirseist välismaalasist

1952 külastanud Bormann esma

kordset Hitlerit selle Patagoonia

ka Udine-Belluno-Treviso vahel massredus viibivate Itaalia fashistide vas
ta: umbes 100.000 redusolevast huka

ti kirjeldamatu sadismi ja metsiku
sega tervelt ca. 80.000, kuid sellest ole

vat Itaalia aktuaalse ajaloo-uurijad
seni — jubedusest — vaikides mööda

läinud. Too verepulm ”Surma kolm
nurgas” olevat teoks saanud ”Rooma
tee” avaja SD-standartenführeri Wal
ter Rauffi poolt ”eksituse” tõttu fashistlikust parteiarhiivist üleantud re-

dupaiga paljastamis-plaanide läbi.
Selle verehinnaga lunastasid siis sak
sa rahvussotsialistid ja Nürnbergi tribunaali eest põgenejad sõjaroimarid
oma elu.

Jääb ära oodata, mida ütlevad

didaadiks Philadelphias eluneva
neegri Järvis Tyneri, kes on ”noor
tööliste vabastamisliidu” esimees.

• Välisministeerium avaldas N.
Liidu valitsuse ees protesti amee
rika turistide sundkorras väljasaat

mise pärast N. Liidust, kelledest
Leonard Shuste.r Philadelphiast ja

Irving Silvcrmani abielupaar Nel
Yorgis! saadeti välja 21 tunni jook
sul.

•Ameerika üliõpilaste keskorga

maksmist neegreile, ja kui orga

ma teed” kasutades lahkunud Argen

poolt ning elab tänaseni koopaelanikuna Alpides?!

vastavate eriosade ja -probleemide
tamine".
eriuurijad kõnesoleva Brockdorffi to
• Ameerika kommunistlik partei hutu haardeulatusega ning mitmeti
määras jiartel peasekretäri Gus Hal ”luulelise” produkti tõepärasuse ja
li presidendi kandidaadiks järgmis paikapidavuse kohta.
Ilmar Arens.
tel valimistel, ja asepresidendi kan

griiiliõpi lased ”reparalsioonirahade”

ritega” ümberringi.

oma Uö-ndat sünnipäeva. Kodumaal

mi ite k u ulu va i esi perekondadest

paaniasse, kust alles 1946 (1947) ”Roo

SS-vöitlejaist rekruieeritud ”farme

li Seltsi esimees Osvald Voosaar

© Gallupi rtngküsimisel selgus, et
65 prots. tüiilisunioonide perekon
dadest ja 75 prots. unioonidesse

linit (Iirimaal) ning suundunud His

siedlung) Bormanuiga tsentrumis

Harald Oliver on tema tädipoeg.

Lühiteated
Ameerikast,

nisatsiooni aastakoosolekul Colora
do riiklikus ülikoolis nõudsid nee-

tiinasse.

nelm, kui et hakata uskuma: Her
mann Göring langes mürgiampuilist
vaid varjusurma, päästeti sõprade

vastuluure agentidel vaid ka tavalisel risemaid tõsiasju, nagu näiteks Itaa
lugejal. Mitmed täiesti võimatud ja lia kommunistlike partisanide vereuskumatud asjad on Brockdorffi poolt pulm põhjapool Veneetsiat kolmnur

allveelaeva ühes lahes põhjapool Dub-

koos oma hispaanlasest kaaslasega

järele peatuvad nädala Londonis.

• USA-s tähistas Indianopolisc Ees

repõhja. Kapten Oliver päästeti sak
sa allveelaeva poolt ja viidi Saksa
maale, Brandenburgi sõjavangide
laagrisse, kus ta viibis rasketes olu
des 18 kuud. Pääsenud tagasi IJSAsse, sõitis ta jälle merd, saades lae
vas südamerabanduse ja suri. Poeg

rija Bormann. Viimane lahkunud

Pärast kongressi Linnoltid teevad
nädalase ringmatka Iirimaal ja see-

pommi valmistamise] oli kaastööli
seks eestlane Arthur Kelman. Ins.

Ins. Harald Oliveri isa oli kauge
sõidukapten. I maailmasõja ajal la

Kieli lahe rannal ootavale allveelae

tide ”väljajuurija” Adolf Eichmanni
hukkamise kirjelduse Iisraelis: see ol
nud fiktiivne, kuna Eichmann olnud
”juudi päritoluga’ ning tema laiba
tuhk visatud udusel hommikuhämarikul merde vaid nii umbes maailma
le prügi silmarapulamiseks. Kuid, kas
seg ei ole sisuliselt samalaadi soovu

Kuid B. raamatust selgub ka rida
See on raamat, mis hulgaks ajaks
segab unerahu mitteüksi luure- ja vapustavaid ning maailma-ajaloo ve

selt pseudonüümiga tähistatud Itaa äkki tehtud võimalikeks ja usutalia kommunistlike partisanide juht. vaiks ning koguni ”päevselgeiks”!
Juhtivate saksa rahvussotsialistide, Kuid kandvaks põhitooniks on siiski
osalt raskete kuritegijate, gruppides
ja marssikolonnides Rooma toimeta

Sõit Skå-Ede.by lennuväljale: Ka ja spioonidena läbi lüüa omal käel.
sutada oma autot või Mälaröarnas
nuks.
Hitleri elusolemist peab autor
Omnibus
AB busse, millised väljuvad Brockdortf võimalikuks, põhjusil, et
Lennukiüüri eest tuleb lennuklubi
le tasuda isikult pooletunnilise lennu Brommaplaaniit, Buss nr. 15 (sinine Hitleri ja Eva Brauni laipu ei ole

ohus olla ainult veerand tundi kr

vörgu kallal.

soovunelmlikkus. Võtame näiteks juu

nisatsioon keeldus, lükkasid neeg
rid kõnepuldi ümber ja katkesta"
sul koosoleku.

•Pahempoolse riigivastase organi
satsiooni "Weatherman” poolt pan
di tugevjöulised pommid lõhkema
riigihoonetes San Franeiseos, San
Mateos ja Saeramontos, Kaliforni-

as. Clevelandis, Oliios pandi põle
ma telefonikaablid, liii et 100.0(19
isikul kafUes telefoniühendus.

• Kohort F. Kennedy jr., mõrva
tud senaatori poeg, arreteeriti

RAADIO
SAATED
ecsllasile
AMEEIHKA HÄÄLE eesli saa
ted antakse iga päev kl. l(i—16.30

ja 17.30—18 Rootsi aja järele lai
nepikkustel 13 m (21 7-10 kilohertsi), 19 in (15 235 ja 15 270 kh), 25
m (11 960 kh) ja 31 m (9 660 kh).

Lisaks kõigis saateis autavaile
päevauudistelt: ja kommentaari

dele päevaküsimuste kohla on

eriteemade küsitlus eestikeelseks
saaieis järgmise rõhuasetusega:
riihnpiicvili esimeses saates usu
lisi meditatsioone, kumbagis saa

tes tänapäeva noore põlvkonna
küsimusi, esmaspäeviti Ameerika

olustikku, teisipäeviti viilis-eesti

kroonikat, kolmapäeviti repor-

Ian/.he — hõlmates kultuurikroonikat, neljapäeviti teaduse ja teh
nika vaatlusi, reedeti majanduse

Barnsinble linnas Mass. ringihul
kumise pärast ja trahviti koidus

ja inimeste elujärje küsimusi ja

50 dollariga. 17-a. noormees arre
teeriti varem marijuana omamise
pärast ja protsess selles asjas on

musist ja kulluurikruonikat, hõl

alles tulemas.

”Berghofis”, kuid nende vahekord
olevat halvenenud Hitleri pahuruse

laupäeviti ülevaade nädala sünd
mates väliseestlasi.

EESTI VABADUSE HÄÄLE
saated Madridi raadio kaudu

toimuvad iga päev ja kuuldavad

Rootsi aja järgi kl, 19 lühilainel
32 jn. Saadet korratakse järgmi

Uratas ta Tartus Postimehe ja Mäl
le trükikodades raaimituköit janu.

ja rahulolematuse tõttu maailmasünd
muste arenguga, päämiselt aga, et te

nis, Hiljem Imlianopoli.se Western

mal puuduvat "Lagebesprechungid”
(siei). Eva Braun seevastu olesklevat

sel päeval kl. 8 lühilainel 30,7 ni
ja teist korda kl. 13,30 lühilainel

Oi ThSA repuhlikaanide erakonna

ülihästi oma "grande dame” osas exiilis, milleks tal Saksamaal olevat, puu Woodstockis, Illinoisi osariigis USA-s,
dunud võimalused.
suri 29. augustil Armilda Saaristo.

World Kadio kaudu igal püha

ESA-s oli la alul Sealirooki farEieetrie tehast» tööl.

poolt on Kaljo Popp nimetatud

erakonna Veteranide administrat
siooni hindajaks Baltimore piirkon
nas.

Leidub ”paljastusi” ka teiste natNew Yorgis suri 2. septembril ar
sisuurusle osas: Gestaapoehef Hein hitekt Manivald Loite sünd. 23. okt.
rich Mülleril olevat samuti önnestu- 1907 Peterburis.

30,7 in.

USULISED SAATED TranS

päeval, teisipäeval Ja reedel kl.
18.30—18.45 lühilainel 25 iu.
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M. Kurdve Eesti Komitee
uueks juhatuslii kraeks
Muudatusi Göteborgis
Eesti Komitee juhatus pidas sügishooaja esimese koosoleku kesknä
dalal X. septembril. Koosolekut juhatas esimees A. Keintamm, kes koo
solekut avades mälestas surma läbi lahkunud auliiget prof. Birger Nermani, Eesli Komitee Göteborgi osakomma esimeest Jakob Aljast ja ju
hatusi ilget Arnold Peetsi. Vabaks jäänud juhatusiiikme kohale otsusta

ti kutsuda esimene kandidaat Madli Kurdve ja uueks Asemikekogu
liikmeks Konstantin Steinman.

Suve jooksul toimunud noortejuh-

tide kursustest Tuneesias ja Gotlan
di! Toftas esitas aruande abiesimees

H. Mark, kes oli kursuse juhata

jaks Tuneesias. Tofta kursuse juha
tajaks oli noorteinstruktor R. Norveil. Tuneesia kursusest, võttis osa
25 noortejuhti ja Tofta kursusest 22

gi osakonnas tekkinud olukorrast
pärast esimehe Jakob Al jäse surOsakonnale on hangitud uued ruu

mid Göteborgi Eesti Majas ja Osa
konna organisatsiooniline struktuur ja

büroo juhtimine on ümberkorralda

misel. Need küsimused tulevad lõp
noorte juhti. Mõlemate kursuste sisu likule otsustamisele järgmisel juha

Eesti Vabariigil oli koht Rasvasleliidu palees Genfis täisöigusliku liikmena 1921 a. alates
kuni esimese maailmaorganisatsiooni kokkuyariseniiseni Teises Mambnasõjas. Ka Eesti vavGrišSs kokku ^ Rahvasteliidust H, detsembril 1939 agressorina välja heidetud N.

Liidu vägivallas,

line tase oli väga hea ja mõlemaid tuse koosolekul. Praegu juhib tege
kursusi tuleb pidada täielikult õn likult Göteborgi Osakonna tööd Ger

nestunuiks.

Rootsi Eestlaste Esindusega koos
töös korraldatud Gimo kursuse koh
ta andis informatsiooni selle kursu
se pedagoogiline juhataja abiesimees

hard Feefe-

Ärimeeste
soovunelm

Kui Eesti võeti Rahvasteliitu

W. Muld. Kursuse aruannet aga ei

Sündmuse poolesajandi juubel

Bästadis toimunud eesti õpetajate
kursuse kohta esitas aruande kursu

Puna-Hiinas

se juhataja dr. J. Ungerson. Kursu
sest võttis osa 24 õpetajat ja män

tehakse nüüd suuri kalkulatsioone,

Agressor N. Liit heideti välja
Üks oluline tähtpäev Eesti Vabariigi iseseisvuse ajaloos on 22. september — sel päeval aastal 1921 võeti
nimelt Eesti koos naabrite Läti ja Leeduga praeguse TJNO eelkäija, Rahvasteliidu täisöiguslikeks liikmeiks.
Tähtpäeva meenutab alljärgnevas Eesti Päevalehele Eesti Vabariigi konsul New Yorgis Aksel Linkhorst.
Eesti, Läti ja Leedu voeti Rahvas- gemata juhuslikkusele, millised või sõpruslepingu Soome Demokraatliku
teliitu vastu 22. septembril 1921. aas vad moodustada hädaohtu NSVL vas Vabariigi valitsusega, kellega tal on
tal. Rahvasteliidu liigeriikide kohus tu. Sellepärast, olles siiamaani olnud rahulikud vahekorrad Tegemist on
tusiks oli viljelda rahvusvahelist erapooletu, ei saa Nõukogude valit siin venelaste endi poolt loodud
koostööd küütidel aladel ja kindlus sus enam pidada erapooletut hoiakut Küüsineni nukuvalitsusega.
tada rahu ning julgeolekut. Neid ko nende tõsiasjade suhtes... Arvesse
Soome küsimus esitati Täiskogule
hustusi täitsid kõik kolm Balti rii võttes seda olukorda on Nõukogude
ki lojaalselt oma võimete kohaselt, valitsus teinud Punaarmee Kõrgema Nõukogu otsusega 9. detsembrist.
ühtlasi lootes Rahvasteliidult kaitset le kommandole ülesandeks anda oma Küsimuse arutamiseks moodustas
oma julgeolekule.
vägedele käsk ületada piir ja võtta Täiskogu 13-liikmelise erikomitee,
mis koosnes Briti, Prantsuse, Rootsi,
Balti riigid okupeeriti aga 1940. oma kaitse alla Lääne-Ukraina ja Norra, Iiri, Portugali, Kanada, India,
aastal vägivalla ähvardusel Nõukogu Lääne-Valgevenemaa elanikkonna
Egüptuse,
Siiami, Boliivia, Uruguai
de Vene poolt. Kuigi kaaluv osa lää elu ning varanduse... Samal ajal ja Venetsueela esindajaist.
neriik! ei ole seda annektsiooni tun tahab Nõukogude valitsus võtta tar
vitusele
kõik
abinõud,
et
päästa
poo
Rootsi esindaja Undéni algatusel te
nustanud, ei antud neile endise Rah
vasteliidu liigeriikidele ssk vöma- la rahvast õnnetust sõjast, millesse gi erikomitee tüliosalistele pooltele
lust Liitunud Rahvastega ühineda, teda viidi tema ebatarkade juhtide ettepaneku vaenutegevuse seismapa-

kelle liige aga on küll nende anas poolt...” — Tavaline Hitleri shar- nekuks ja läbirääkimiste alustamiskse,
taja Nõukogude Liit. Seesama Nõu goon tema seniste vallutuste ”õigus et Täiskogu vahetalitusel rahu jalu
le seada. Soome poolt võeti ettepa
kogude Liit, kes 14. detsembril 1939. tamise” puhul.
Septembri lõpul — oktoobri alul nek kohe komitee koosolekul vastu.
aastal kui agressor Rahvasteliidust
välja heideti.
sundis sama Molotov koos StuliniNõukogude. Venelt tuli aga tele
Nimelt olid kaks totalitaarset suur ga vägivalla ähvardusel üksteise jä
graafilise ettepaneku peale vastus,
riiki Euroopas Hitleri Saksamaa ja rele Eestita, Lätile ja Leedule pea
et Nõukogude Venel ei ole võima
Stalini Venemaa 23. augustil 1939. le n.n. abistamispaktid, millised
lik järgneda Täiskogu üleskutsele
aastal sõlminud lepingu, mida tun 194#. aasta juuniks viisid hoolima
motiividel, mis toodud esile tele
takse üldiselt Molötov-Ribbentropi ta Nõukogude Vene juhtide vastu
graafilises vastuses 1. detsembrist.
palti nime all. Hitler ostes sellega pidistest kinnitustest nende maade
Erikomitee ettepanekul võeti vas
endale vabad käed teise maailmasõ annekteerimisele Nõukogude Liidu
ja alustamiseks, jättis vastutasuks ri poolt. Seo olukord kestal) edasi ka tav resolutsioon Täiskogu poolt 14.
da riike ja maa-alasid Ida-Buroopas praeguse Nõukogude Vene juht detsembril vastu ühel häälel kahek
sa riigi erapooletuks jäämisel. Sama
oma partneri Stalin i meelevaldseks konna valitsemisel.
vallutamiseks.
Sama ülalnimetatud Molotov-Rib- päeva õhtul kinnitas Rahvasteliidu
Nii tungis Punaarmee Poolasse ko bentropi pakti salaklauslite kohaselt Nõukogu selle resolutsiooni ühel hää
he peale seda, kui Hitleri ülekaalu võttis juunis 1940 Nõukogude Vene lel nelja riigi, nende hulgas Soome,
kad väed olid sellele maale armud endale vägivalla ähvardusel ka Ru erapooletuks jäämisel.
hävitava hoobi läänest, ja vallutas meenia küljest Bessaraabia ja PöhResolutsioonis öeldakse II et Nõu
selle iseseisva ja Rahvasteliidu lii- ja-Buskoviina territooriumid.
kogu ühineb Täiskogu hukka
geriigi idapoolse osa.

Selle paktiga oli aga ka Soome loo

mõistva otsusega Nõukogude Liidu

sar Molotov muu hulgas Eesti, Liiii,

vutatud Vene mõjusfääri. Kuid soo
me valitsus ei alistunud Moskva sur
vele ja Nõukogud asusid nüüd juba

poolt Soome vastu teostatud akt
siooni suhtes ja 2) leiab, et oina

Leedu ja Simme saadikuile Mosk
vas noodiil, milledes Molotov kin
nitab petlikult nende riikide neu

otsesele sõjalisele kallaletungile, mil
lest sõda novembrist 1939 kuni märt
sini 1940 tuntakse Soome talvesõja

ja sellest järeldub, et Nõukogu

17. septembril (933. aastal saatis

aga Nõukogude laidu viiiiskomis-

traliteedi respekteerimist, — ainult
nädalapäevad enne seda, kui Nõu
kogude Vene vuliisus hakkab ette
kavatsetult seda neutraliteeti Eesti
suhtes rikkuma.
Neile nootidele oli juurelisatud ära

nime all.

talitusviisiga on Nõukogude Liit eml
seadnud viiljaspoole Rahvasteliitu

de Liit ci ole. enam Liidu liige.

Nii lõppes Nõukogude Vene liik-

Nõukogude Vene oli oma hiljutis
te vägival.la-aktidega Poola, Eesti, mesolelc Rahvasteliidus, olles nüüd
Läti ja Leedu vastu juba selgelt de aga Liitunud Rahvaste Julgestusnöumonstreerinud Rahvasteliidu põhikir kogu alaline liige veto õigusega, Sa
ma vägivallavöimu ohvrid Eesti, Läti
ja vaimu vastast käitumist. Peale-sõ
Leedu on aga maailma rahvaste
kiri noodist, mille Molotov samal jalist kallaletungi Soomele, esitas vii ja
koostöö organisatsioonist eemale jäe
päeval saatis Poola suursaadikule' ja mane 3, detsembril 1939. aastal selle tud.

milles muuseas öeldakse: ”Poola- küsimuse Rahvasteliidu Nõukogule
Saksa sõda on näidanud Poola riigi seisikoha võitmiseks. Rahvasteliidu
sisemist ebastabiilsust... Poola riik peasekretär astus viivitamata samme
on tegelikult lakanud eksisteerimast. Täiskogu kokkukutsumiseks. Oma te

Selle tõsiasja enda tõttu on kõik legrammis 4. detsembrist, keeldus aga
NSVL ja Poola vahel sõlmitud le Nõukogude Liit Täiskogu koosolekule

pingud kaotanud oma kehtivuse. Jäe tulemast, tuues põhjenduseks, et ta
tud omapead ja ilma juhtkonnata on ei tunnusta enam senise Soome valit

Poola muutunud soodsaks pinnaks suse olemasolu ja on sõlminud 2. det
igasugustel* vaim alustelu ja ettenä sembril vastastikuse abistamise ja

A. Linkhorst

EESTI
KULTUUR!

KOONDIS
POSTOIRO 57588

olnud veel E. Komiteele esitatud, ku
na kursus toimus alles augusti kuus.

guringide kasvatajat. Kursuse lekto
riteks oli rida tuntud teadusemehi ja
pedagooge, mille tõttu oli kursuse si
suline tase kõrge ja kursus õnnestus
hästi.

NEW YORK — Kogu maailmas
milliseid fantastilisi võimalusi pa
kuvad Hiina turud läänemaailma
riikidele.

Tshiilis kalkuleerib üks kommu
nistlikul liinil olev ajaleht, et Hii

Edasi kinnitas juhatus presiidiumi na ostab peatselt ühe elektripirni
poolt määratud järgmised toetused: igale elanikule. Kuna Hiinas on 750
Ulricehamni Eesti Täienduskoolile kr. miljonit elanikku, siis võtab arves

738:40, Eesti Abi Suvikodude kura tada, kui palju vaske saavad Tshiili
tooriumile suvikodude personali õp vasekaevandused müüa nende elek
pepäevade korraldamiseks kr. 1000:—, tripirnide valmistamiseks. Kalkulat
Södertälje Eesti Laskurklubile noorte sioonide tegijad unustavad ainult
laskespordilaagri puudujäägi katteks nende arvestuste tegemisel kaks tü
kr. 400:—, Stokholmi Eesti Lasteaia hist asjaolu — kust võtab Hiina ra
le pärastlöuna-kodu asutamiseks kr. ha nende elektripirnide ostmiseks ja
1000:—, Vabade Eestlaste Pölluma- kust saab ta elektrivoolu nende käi
jandusliidule 13. aastaraamatu väl ku rakendamiseks.
jaandmiseks 10 000 lehte paberit ja
100 stensiili.
0 Prof. dr. Jüri Klirinani!» Kes on
Eesti Komitee esindajaks Eesti Kee
le ja Kirjanduse Instituudi Keelekomisjoni valiti dotsent Teodor Künnapas.

Abiesimees 11. Mark informeeris
koosolekut Eesti Komitee Giitchor-

Kääne-Illinoisi riikliku ülikooli

rahvusvahelise kirjanduse õppe
jõuks, on valmimisel ingliskeelne
raamat Soome ja Eesti kirjanduskontaktidest — "Utorery coniacls
beiween Finland & Estonia”.
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B Tiheda kogunemisega meie oma ajalehe ümber (kogu

i Rootsis ilmuvale ajakirjandusele majanduslikult

51 raskel ajal) kindlustame tema ilmumist. Mida rohkem

g lugejaid, seda paremad ressursid ajalehe kujundag misel ja lugejate soovide rahuldamisel.
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Mari hõimurahvas
Volga keskjooksul
N, Liidus elunevaist soome-ugri
rahvaist on üks suuremaid gruppe
marid, endise nimetusega tsliere-

sooviga emakeelse õpetuse lõpetami
seks.

Mari keeles on kaks kirjakeelt:

missid, keda Tallinna lehe Rahva niidumari ja mäemari murre. Suure
ma murdena esineb niidumari mur
Hääl andmeil paikneb Mari ANSV-s
685 (MK) inimest. Maride n.n, atojioomse vabariigi pindala on 23 000

Kennani vapustasid Potsdami konverentsi suured sõnad, millel polnud katet. Ja see, et lääneliitlaste juhid lasksid end alt tõmmata Stalini jutust, et ta vajab ”Köngisbergi jäävaba
sadamat”, mida polnudki olemas .. .

”Roimar kohtunike hulgas”
Kennan lääne vigadest
”Königsbergi jäävaba sadam”
George F. Kennani mälestustes (vt. EPL 8. sept.) mängib tatud osa ka UNO, kuigi ta vastandina president
Kooseveltile ja paljudele ameeriklastele mingisuguseid lootusi sellele loodavale organisatsioonile kui rahu ga
ranteerivale organisatsioonile ei pannud. Seda näitas juba eelmises ülevaates puudutatud Poola küsimus. Sta-

lin tahtis Poolat tihedalt siduda N, Liiduga, kas siis UNO nõusolekuga vöi mitte, see oli tal ükskõik, üldse
vaatas Vene UNO-le kui asutusele, mida Koosevelt ilmtingimata tahtis ellu kutsuda, käies president Wilsoni
jälgedes pärast Esimest maailmasõda. Stalini huvitas UNO üksnes kui asutus, miile kaudu võis ehk loota mi
dagi välja kaubelda Moskvale, tema kui rahu kindlustamise organ näis Stalinile ülearune.
Rahu sai säilitada Kremli arvates
Potsdami konverents toi Kennanile dest, oli ainult vaja nendesse akti
kui Moskva oli sellega nõus, muidu uusi pettusi, mida ta ei varjanud. desse süvendada ja terve küsimus
mitte. Ameeriklased aga lootsid näi "Mina ei mäleta ühtki dokumenti, rahulikult läbi mõtelda. Muidugi tä
teks Poola küsimust lahendada de mis mind nii oleks deprimeerinud hendasid bolshevikud, et sarnased
mokraatlikus vaimus ja vastavalt kui Trumani poolt allakirjutatud mõttekäigud ja vastavad väljendused
Poolale enne sõda ja sõja ajal antud feommünikee pärast läbirääkimiste on "alatu laim”, teisi motiive neil
lubadustele. Kui palju sellest välja lõppu. Väljendused nagu 'demokraat vastu panna polnud...
tuli, teame tänapäev ja nägi Kennan
õieti ette.

lik’, 'õiglane', 'rahulik' jne., mida

võis tõlgendada nii vöi teisiti, käi
Muidugi ei olnud UNO asutamise sid risti vastu sellele, mida olin ko
plaan midagi uut ajaloos. Tema alu genud läbikäimises enamlastest või
seks oli naiivne arvamus, et pole mumeestega. Siia kuulub näitena ka

muud vaja, kui alal hoida status va ümber teha saksa kasvatusviisi ja

quod Euroopas ja asi on korras. Nii
sugused organisatsioonid nagu endi
ne Rahvaste Liit ja teised sarnased,
on oma otstarvet ikka ainult niikaua
täitnud, kui see vastas suurriikide
mõtetele ja plaanidele. Kui olukord

seda kooskõlastada 'demokraatlikkute

pöhimöttetega’. Veel hullem oli ka
vatsus koostöös venelastega muuta
saksa õigusmõistmise korda selliselt,
et ta vastaks 'demokraatlikele põhi
mõtetele'. Iga inimene Moskvas või
muutus ja asjast huvitatud suurriigid nuks meie esindajaile seletada, mida
enamlastest
juhid arvavud ”demo
enam polnud huvitatud status quost.
pole ükski neist asutustest suutnud kraatlikest põhimõtteist”. Saksa ja
lääne
avalikkuse
eksiteele viimist sar
rahu alal hoida. Nii oli see Metternichi ja Hštieri aial, nii on see prae naste terminitega dokumendis, mis

Teistest üksikasjadest pärast sjöa

faktilist lõppu, peatub autor eriti
veel Königsbergi küsimuse juures,
seda vist sellepärast, et Stalin sel
les asjas nii Churehilli kui Rooseveldi korralikult alttömbas. Ta nõu
dis Königsbergi ja selie ümbruse
andmist N. Liidule, kuna viimasel
puuduvat jäävabad sadamad Balti-

meres. See oli lihtne vale. Vene

lased olid Baltikumi okupeerimise
ga juba enda alla võtnud Liibavi,

Vindavi Lätis ja Paldiski Eestis,
mis kõik olid jäävabad.

Seejuures polnud Königsberg üld
kandis peale Stalini, veel Trumani se jäävaba. Linn asub 49 km merest
eemal, kunstliku kanali ääres, mis
Hea näitena enne UNO asutamist ja Attlee allkirja, ei saa vabandada talvel külmub mitmeks kuuks kinni
valitsevast olukorrast ja Vene-Amee- isegi selle suurima naiivsusega", mis ja mida saab lahti hoida ainult jää
rika vahelistest vahekordadest toob valitses lääne juhtivates ringides.
Nürnbergi protsessi osas on autor lõhkujate abil. Peale selle võivad
autor, iseloomustades Stalini suhtu
arvamusel, et kõige õige moleks ol Königsbergi kasutada ainult keskmise
mist Roosevelti.
gu.

Viimane palus kord enne USA
presidendi valimisi Stalinit, et see
oma mõju maksma paneks ja ei lu
baks Ameerika kommunistidele te
ha propagandat tema, RooseveWi,
presidendiks tagasivalimise kasuks.

Ta Im riis täie õigusega, et kom
munistide avalik poolehoid temale

mõjub ainult eitavalt tema posit
sioonile.

Kõigepealt oli see alandav USA po
sitsioonile, et president läks abipalu

jana Stalini juurde Ta võis ükskõik
mida paluda, kasu poleks sellest nii-

kui-nii kunagi olnud. Stalin tegi ala
ti täpselt nagu tema järeletulijadki
seda, mis taile ja kommunismile oli
kasulik, mitte teistele.

nud neid natsijuhte, kes olid üle suurusega laevad, kursi vee sügavus
maailma tuntud sõjakurjategijatena, linna sadamas on 7 1/2 m. Truman
pärast nende isikute kindlakstegemist pani lääneliitlsste puudulikele tead
maha lasta.

Nende karistamiseks aga lavasta
da suur ja köinurikas protsess pol
nud ainult ülearune, vaid otse kah
julik, Viimasel oleks mõtet olnud,
kui sellega oleks võidud maailma

avalikkusele näidata, et kohut

mmm 694771 immis
VABAÕHUPIIRKOND EESTI

sammiE noortele

deid aastaid vana soovi kord ometi
saada jäävaba sadamat oma riigile
Baltimeres!

Oskar Angelus

jad peavad igat liiki masskuritegüsid roimaks. Kuid asjaolu, et las

ta kohtuistungitest osa võtta ka
enamlasi, rikkus täielikult protsessi
mõtte ja sihi.

Kohtunikena võtsid ju osa rezhiimi esindajad, milline oli vastutav
vene revolutsiooni hirmsate julmuste
eest, kolmekümnendate aastate "par
tei puhastamiste” eest, samuti vastu
vastu ettevõetud koleduste eest sõjas

UUDISMAA

olevat tahtnud täita venelaste sadan-

mõistvad rahvad ja nende esinda

tav kõikide poolakate ja baltlaste

MCTSAKODU

mistele veel krooni pähe ja seletas
avalikult ameeriklastele, puudutates
Potsdami konverentsi käiku, et tema

Kanada ei
soovi USA
rakette
OTTAWA — Kanada avaldus Val

ge Ruumalu oma kaitsepoliitika

ja pärast sõda. Veel enam lääne liit kohta, niis soovitab vähendada Ka
lased, kes ühes enamlastega neid nada osa riihjn-Amrertkn ühises
protsesse pärast sõda korraldasid, te ühukaUsesiisireniis (NOKAD) ja
gid ennast kaassüüdlasteks, sest iga suurendada kaitsejõudude põhjaa
terve mõistusega inimene pidi ju jär ladel.
reldama, et sakslaste poolt toimeta
tud kuriteod Hitleri ajastul olid ka Soovitatakse tuumlaenguga Pomac
ristatavad, kui neid toime pani ükr 1 kettide baaside likviderimist Queteatud rahvas, ja andeksantavad, kui

) e’is ja Onlario’8. kuid jätta

süüdi oli teine rahvas. Nürnberg' 1 IRAD kaitsesüsteemi lennukid,
protsessi ja tema üksikasju ei sse 1 s relvastatud rakettidega öhuvöitka sellega vallandada, nagu poleks 1 seks. Kanada ei peaks ka iihineläüncliitlnste tegelased teadnud, mif 1 i USA rakettpommide vastase knitoli sündinud raudeesriide taga. Koh t listeemiga. Tõsta aga tuleks K«-

tu, aktid olid kaunis põhjalikud j' 1 'n kaitaejöudu põhjaaladel ja seiandsid hea ülevaate sündinud fakti- i ,s suurendada sõjaväe väijaiipei.

re, mis levib suuremal osal Mari

ANSV territooriumil ning mõningal
määral ida poole selle piiridest (näi
ruutkilomeetrit, kusjuures suure teks Bashkiirias, kus elunevat eriti
ma osa territooriumist võtavad en rohkearvuliselt marisid). Mäemari
murret kõneldakse kõige läänepoolda alla metsad.
Mari ANSV-s toodetakse külmu- semas osas Volga paremal kaldal.

tusseadmeid, elektroonilisi produkte,

Oma nime oievat ta saanud sealsest

künklikust maastikust. Mõlemas

vitamiine, tehnilist paberit, kunst- murdes esineb rohkesti laensõnu ve
nahka ja puitkiudplaate. Ent kodu ne keelest.
se käsitööna ka korve, viiske ja vii
te. Viiske valmistatakse peamiselt
stiliseerituna suveniirideks.

Mari pealinn kannab nime Joshkar-Ola (end. Tsarevokokshaisk) ,kus

imnagiši tsaariaegseid kirikuid, ar
vult kuus, asendavad teater, peda
googiline instituut ja polütehniline
instituut.

Maridel on ka oma kirjandus,

milles on esindatud kõik zhanrld.

Mari keeles ilmuvad kohalikud
ajalehed ja kolm ajakirja, kuigi

keelt kirjutatakse klrllli tähtedega.
Paar aastat tagasi valmis muuseas
ka esimene mari ooper "Akpatör”.

Möödunud aasta lõpus korraldati
Eestis Mari A.NSV kultuuripäevad,

millele Tallinna ajakirjandus pü
hendas suurt tähelepanu.

Maleklubi
- ediika^ ,
Adelaides
ADELAIDE (EPL) — Adelaide
eesti malering, mis kuulub kohali
ku eesti seltsi allorganisatsioonide

koosseisu A.E.S. Malekluhi ”Esto
nia” nime all, võttis sel aastal edu

kalt osa klubivahelisest turniirist
Adelaides.

Turniir algas möödunud aprillikuu
alul ja kestis 4 kuud, kusjuures te
mast võttis osa 25 kohalikku male-

Tsaarajal nimetati marisid ametli klubi 60 meeskonnaga.
Mäng toimus kuues klassis, nimelt
kus keeles tsheremissideks, kuna
rahva keeles esines ka siis nimetus A, A~reserv, B, B-reserv, C ja C-re
serv
klassides. Tavaliselt kohalikku
— marid. Umbes pool mari rahvast
elab Volga keskjooksu alade), teine del turniiridel C-reserv klassi ei esi
pool üksikute küladena ja külade ne, seekord aga loodi see eriklass
rühmadena hajali mööda suurt terri juurde põhjusel, et C-kAassi mees
tooriumi — Bashkiiri, Tatari ja Ud kondi anti turniiriks üles rohkema!
murdi ANSV-s, Kirovi, Gorki, Per arvul, kui võis vastu võtta. Viima
mi ja Sverdlovski oblastis ning kau sed ülesandjad paigutati seetõttu Cgemalgi idas. Nii kirjutab maridest reserv klassi. Igas klassis võttis tur
Paul Kokla, kes Eestis nüüd üks ma niirist osa 10 meeskonda, mängides
ri keele uurijaid, raamatus "Saare igaüks 9 vooru. "Estonia” pani välja
kaks meeskonda, — ühe B-reserv ja
ühe C-reserv klassis. B-reservis män
Mari pealinnas Joshkar-Olas tõuseb gisid: A. Arumaa, R. OHino, M.Mur-

maast Sajaanideni”.

elanike arv juba üle 186 000. Oma ro, H. Sernenov ja H. Härm C-remaride elu kirjelduses ütleb Paul servi koosseisu kuulusid: K. Saar, A.
Kokla, et esimeseks tugevamaks mul Leino, pr. L. Trett, U. Tamme ja V.
jeks oli mitu täielikus rahvarõivaid Laaring.
Turniiris tulid mõlemad meeskon
mari naist Joshkar-Ola kesklinna tä
naval. Kuid ka muidu peavad mari- nad teisele kohale. Eesti B-reservi

lased tänapäevalgi veel isaisade kom meeskond sai 31 punkti, kusjuures
bestikust hoolikalt leiuni. Traditsioo esikohale saanud General Motors
nist lugupidamine ilmneb isegi ehi Holdens meeskond sai 35 ja viima
tuses. Vooderdamata palktare püsti sele kohale tulnud Flindersi Ülikooli
meeskond 7 1/5 punkti. Eesti C-retatakse vanal äraproovitud viisil.
Nende marilaste kohta, kes ela servmeeskond sai 23 punkti jäädes
vad väljaspool Mari ANSV-d, kir poole punktiga maha esikohale tul

jutab (Paul Kokla, et ka Permi ja
Sverdlovski oblastis, näeb mari
naiste seljas tihti rahvariiet. Keel
gi on hästi säilitanud oma ilme.
Permi oblasti kolkaküla neiud se
letavad bussis, kuldas nad igal pool,

isegi rajoonilteskuses, mari keelt
kõnelevad.

nud Public Buildings Department
meeskonnast.

Tegelikult jõudis eesti C-reservmeeskond oma vöidupunktide poo

lest esikohale, kuid talle kujunes
kahjuks turniiri väitel kaks korda
aset leidnud punktide ümberarvesta
mine seoses kahe turniirist osa võt
nud meeskonna diskvalifitseerimise

Kuid tuleb ette ka teisesuunaiisi ga halva osavõtu pärast. Mängus nen

arusaamu, eriti koolihariduse asjus. dega võisteldes saadud punktid anOn nii, et marilaste aladel on alg nuleeriti ja selle tulemusena kaota
koolides õpetus üldiselt emakeeles. sid eestlased rohkem punkte kui nen
Mäemarilaste maal on aga lapseva de kannul olev meeskond, libisedes
nemad ise mitmel puhul esinenud sel viisil esikohalt teisele kohale.

Eesti Päevalehe

TELLIMISPOSTGIRO
number on 15 67 70 - 0
(Eesli Päevaleht Förlags 4.B.
Bo.v 667,101 29 Stockholm)
Lugupeetud tellijaid palutakse
mitte kasutada enam varasemat
Eskilstuna-Kurircni tellimispostgirot ega vanu sissemaksukaarte
sellele postgirolc, kuna Eesti Fäe-

valcht on kogu telliinisasjaajamise iile võtnud. Tellijatele tule
vad endiselt slsscmaksukaardid,
nüiid aga juba uuele postgirole.

Laupäeval, 18. sept, 1971
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Alkoholikahjustused Rootsis

kuni 14 miljardit krooni...
Hiljuti Örebros toimunud koosolekul prof. Bertil Ohlin andis lähtematerjali alkoholi hinna kohta. Ta loet
les need alad, kus alkoholitarvitamiinine — mitte ainult selle kuritarvitamine üldises mõttes — tekitab ühis
kondlikke kahjustusi. Need on üldine töövõime kahanemine kuni 2 prots. aastas, isiklikud kuritarvitamise
kulud, haridusliku ambitsiooni vähenemine, mõju haigestumiste ulatusele, pikaajaline mõju töövimele, kuri
tegevus, liikluskahjustused jne. Alkoholitarvitamise kogu rahvamajanduslik kahjustus on 4—S prots. või 7
kuni 14 miljardi krooni.

Örebro lääni direktor L. G. Nils- vitamine ei anna kohe nähtavaid
Bom arvestuse järgi langeb vähemalt halbu tagajärgi, siis arvatakse, et pa

5 prots. haigusravi kuludest alkoho
li tarvitamise arvele. Selle aastakulu
üldsummast 13-nest miljardist kroo
nist moodustab see 650 miljoni kroo
ni. Kui seda summat vähendada 1/2

le. Kategoorilisel keeldumisel on
siin mõjuvaid tulemusi,

rajus pole kahjulik. Seejuures ei ar
vestata alkoholi iseloomu. Iga kvan
tum, millega inimene end uimastab,
nõrgendab ta enesevalitsust, vähen
dab tema vastupaneku tahtejõudu.

Joomakombe ja terviseksjoomise
kohta kirjutab G. Kaja; ”Miks olen
karske?” lk. 22: ”Korralikul kodani
kul tuleb häbistavaks lugeda sisse

"noortemoeks”. Keskölu on liialt ker kuid siiski läinud allamäge. Keegi ei
gesti kättesaadav. Alkoholi reklaam ole tahtnud muutuda joomariks.
on "elukardetav”. Õllepruulijate ka
Tugevad, kes eneste pärast võik
pitali ja ärihuvid ei mängi väikest
osa. Kasusaamine on tähtsam rahva sid olla parajuslased, peavad sellest
loobuma nõrgemate huvides. Siin
tervisest. .
ilmneb karske maailmavaate altru
Tihti nimetatakse keskölie küsi
istlik joon, tunnistades alkoholismi
must noorte probleemiks. Kuna
ühiskondlikuks paheks, millele lan
noorsugu ei olnud see, kes nõudis
geb karskusmötte pearõhk. Alko
keskelust, siis on keskölie prob
holism on sotsiaalne pahe, mis ei
leem esmajoones täiskasvanute
piirdu ainult isikuga ega tema va
probleem. Selle probleemiga tuleb
badusega.

vaid nähtusi me toetame, milliseid
mitte, jääb meile loomuliku teadvu
se kaudu otsustada, mis on elu ei
tav, mis elu jaatav... Alkoholi ter
viseks juua on päris inetu pilge isi
kule, kelle nimel see sünnib. Iga al

kallata endale alkoholi, mis on meie

miljardi kroonini, siis on see kulu Esimestest tahtlikkudest sammudest ühiskonnaelu suuremaks mädapai
summa võetud vägagi tagasihoidli jõutakse varsti ebatahtlikkudeni.
seks, lugematute viletsuste põhju
kult.
Mille põhjal võib parajusluse õi seks ja öelda sealjuures veel pilka
Koolijuhataja E. Asbrink ütles, et gustaja teada, et ta jaksab püsida valt "terviseks”... See komme ei kõl
alkoholikind on "uus generatsioon”, ilma hädaohuta parajuse piirides? ba edendamiseks ja toetamiseks.Milkoolides on keskölü muutunud Paljud on lootnud oma tahtejõule, liseid tänapäeva ühiskonnas ettetule

koholi tilgaga, mis endale suhu kaldame, teeme enese osanikuks kõigis
kuritöis ja pahedes, mis tema tõttu

aset leiavad.” Ja lk. 53 kirjutab G.
Laja: "KarskusseisuKoht ei moodus

Dekora ti i vsepisedi

Tallinna erialaks *

Üheks populaarsemaks käsitööharuks keskaegses Tallinnas kujunes
dekoratiivsepis, üldse on sepad iidsemaid käsitöölisi niiTallinnas kui
Ta
on
iga
elujaatava
maailmavaate
ka kogu Eestis. Kuid just keskajal arenes nende töö laia ulatusega
tegeleda ka töökohtades, kus tuleb
Edasi. Iga mõtleja inimene peab põhitoon. Karkusseisukoht on terve
rakenduskunsti haruks, mille kõrgperioodina esines XVII sajand.
vallandada tööjöude alkoholi tar
tähtsamatés eluküsimustes võtma sei elusuhtumise lahutamatu osa... Jaa
vitamise tagajärjel.
Selle sajandi kohta üledakse al jandist pärinevad lihtsad aitade jflj
sukoha. Need ei või olla mingisugu tame elu — tunnustame karskusnöuVähekogenud noored vajavad ai-: sed ebamäärased siia-sinna kaldumi
et, asume vastasseisukohale — ütle bumis ”Tallinna sepis” et see oli eluhoonete akende kaitsevöred. Kui®
koholi kahjustuste kohta asjatund sed. Pooldades karsket maailma vaa me ei. Ja kolmandat seisukohta ei aeg, mil Tallinna punaste katuste ja vormide ja dekoorielementide pooles®likku informatsiooni, et nad loobuk det, siis tuleb see esimeses joones lä
tornide kohal helkisid loendamatud väga rikas on ka see sepiseliik, mil4
olegi.”
sid alkoholi ja narkootiliste ainete bi viia enese juures. Juba väike ek
Pikast ajavahest hoolimata on jää tuulelipud ja ehisvardad; vilunurka- lesse kuuluvad lukud, käepidemed!
tarvitamisest, nad vajavad alkoholi simine karskusnöude vastu ka tervisnud püsima täiskarskuse nõue kui dest sülitasid vett mitmevärvilises lukuaugu kilbid, käepfdemete plaa®
vaba miljööd selleks, et nad ei ha- viina näol on enese põhimõtete otse
karskusliikumise põhialus. Alkoholi- ehtes lohepead; kaineid fassaade did, koputid, sepisnaelad ja vötmeiSj
kaks ei keskölut ega muid aloko- kohene rikkumine”.
küsimuse tõeline seisukord tänapäe ehtes lohepead; kaineid fassaade Eriti huvitavad on lukud, milledjf
hoolseid ja narkootilisi aineid tarvi
va Rootsis ja karskusliikumise idea elustasid sõjakas rivis müüriankrud, suurest dekoratiivsest tähtsusest Xt
Raamatus
”Miks
olen
karske?”
lk.
tama.
millede vorm lähtus sageli odade ja — XVII sajandi ruumikujunduse^
Dots. Jan Trost Uppsalast väidab, 69 ütleb G. Laja: ”Olen karske täie listlikud püüded iseseisvas Eestis muude sõjariistade kujust; väge kõnelevad lukkude ornamentaalse
et õlle tarvitamises on tekkinud suur likult, kuna kuri jääb kurjaks, ine peaksid looma üldise tõekspidamise, vaid kindluseväravaid ja hoonete uk kujundi terviklikkus, peen töötlus j#
et laste tuleviku pärast ei pakutaks
muutus. Neljakümnendatel aastate] tus inetuseks, süü süüks, enesealanneile alkohoolseid jooke, et noorte si kaunistasid tervikliku komposit üldiste kunstistiilide järgmine.
ei peetud õllejoomist peeneks kom damine enesealandamiseks, ükskõik
Kõige selle välise kõrval vääriva^
sioonina sepisnaelad, lukud, koputid,
beks, väljendus "ölleköht" oli pilke millisel määral see toimub. Keskteed peod ning kokkutulekud oleksid al käepidemad ja hinged. Selline sepi märkimist ka raudlaekad ning kris"*
koholivabad
ning et püütaks noori
lise kolaga. See vaade muutus ühen karskusküsimuses ei ole... Ideed
se
rohkus
vajutas
linnale
mehisuse
tud
ja kohvrid, millede rikas sepis»,
kaitsta selliste sõprade ringi sattu
duses kangeölle vabaks laskmisega, haaravad meid kaasa, viivad edasi
dekoor hingede, vitste, käepidemeta!
mast, kus neile alkohoolseid jooke ja ja jõulisuse pitseri.
sellega enne keskölie tulekut. Selle ainult siis, kui nad on puhtad”.
ja
lukkude
naol kõneleb vanade seTallinna sepises! on kõige tuntu
teisi uimastavaid aineid võidakse
kohastes vaidlustes ollakse tihti kau
Pidulauas istuvad noored keel pakkuda.
maks osaks tuulelipud. Nende rik pisemeistrite väärtuslikust loomin
nis tagasihoidlik, kuid probleem ise duksid alkoholist, kuid kardavad
gust,
milles
domineerib materjali^
kalik ja kaunis vardadekoor, ele
BERNHARD MÄE 1.0
on halvem kui paljud usuvad.
gantsed proportsioonid ja huvitu tehnika ning resultaadi ühtsus. Ka
eranditena äratada tähelepanu ja
ei
ole
vana
sepis
külm ja hingetu
Kesköllest joobunud noorte vahel
sattuda vanemate pilke alla. Nad
va lahendusega flügelid (lipuke
tekib tihti omavahelisi lööminguid,
on seltskondlikus elus vilumatud,
sed) annavad koos raidkivist vii- metallkonstrukfcsioon, vaid lähtuv
metallis
peituvaist
vormivöimalusisfc*
vägivalla tegusid lokaalide perso
lukrnonide viii vardahoidjate-lövija kuna vanemad koosvübijad on
nali ja eriti vanemate inimeste
neile autoriteetsed, siis järgnevad
dega \analiminie intiimset soojust kusjuures iga uus vorm kasvas väl
Torontos elunev Peeter Auksi
ja ääsist ja konkreetsest tööriistast
vastu, sissemurde, autevargusi, ak
nad kergesti ”targemate” eeskujuja muhedat meeleolu.
kaitses doktori väitekirja I SA-s
ning sepa fantaasialennust. Albumis
naruutude purustamist ja muud
Kõigist neist üheks kaunimaks on ”Tallinna sepis” esitatakse 94 ülesvõ
Harvardi ülikoolis Inglise kirjan
vandalismi. Paljud noored lähevad
duse alal. Doktoritöö pealkirjaks raekoja lääneviilu suurejoonelise ja tet Tallinnas säilivaist dekoratiivse*
põhja keskölie mõjul. Paljude las
oli ”The Styles oi Fnith” ja see si tervikliku kunstilise lahendusega pise näidetest, milledest, mõned 01$
tevanemate närvid saavad rikutud
saldab uurimust usu mõjude koh tuulelipp Tallinna suure vapi mo ka rekonstrueeritud.
selle tõttu, et keskölu on see hävi
ta proosastiilile inglise reformat tiividega flögelil. Sellele lisatakse
Lte
tav värav, millest lapsed ja noo
siooni ajastul.
veel, et ettekujutuse tuuler,aitajate
red takistamatult võivad läbi sam
Peeter Auksi sündis Paides, 1. det kunagisest toredusest annab ”Kol
ta enesest mingit eri maailmavaadet.

Uus doktor

Pinnaestuudio

PROOVID

muda.

sembril 1842 Omandas keskhariduse me öe” majadegrupi! asuv tuule
W A. Porter CoU.egiate’is Searbo- lipp, mis on seni ainukesena taasta
rough’s 1961 ja võttis nelja-aastase tud tema endises kuldses rüüs. Suu
stipendiumi edasiõppimiseks. 1965 lõ rem osa kaunitest tuulelippudest pä
petas Toronto ülikooli Inglise kirjan rinevad XVI ja XVII sajandist.

Vabas iseseisvas Eestis pandi erilist

rõhku abiturientidele ja leerilastele
karskusküsimuse selgitamisele erilis
te kirjutiste, läkituste ja broshüüri-

duse alal ”summa cum lauda”. Ta

de kaudu.

asus Commonwealth stipendiumiga
edasi õppima Magdalen College’is
Oxford’is, Inglismaal ,kus saavutas
B. A. (M.A.) kraadi 1967 Inglise kir
janduse alal esimese klassi kinnetega. 1967 ja jätkas oma õpinguid Har
vardi ülikoolis doktori kraadi saavu

Käepärast olevas broshüüris "Kate
goorilise karskusnöude põhjendus”,
mille koostanud Elmar Elistb ja Ees
ti üliõpilaste Karskusühendus 1929 a.
kevadel saatnud abiturientidele koo
li lõpetamise puhul, pannakse erilist
rõhku täiskarske maailmavaate aren
damisele ja süvendamisele. Kategoo
riline karskusnõue oli 42 aasta eest
ja on ka praegu karskusliikumise nur

I

gakiviks.

Kokkuvõttes kirjutab Elisto järg
mist.

Alkoholikarskeks võime nimetada
isikut, kes täielikult hoidub alkoholi
tarvitamisest, (millega kooskölastuvad muudki eluviisid). Kategooriline
suhtumine pahedesse ning järjekind
lus maailmavaates on kindlamaks ta
gatiseks tuleviku edule.

Et liigjoomine ou linlb, teab iga
üks. Jomnar ei jaksa pinnale taga
si tõusin. Poolehoidu temal kellegi
.juures ei ole. siin väljendab alko
hol oma õigel nägu. Seda seisukor
da ci poolda keegi. Eeskujuks võe
takse parajuslase iiiiip. On takt, ei
suurem osa joomisest on välja are
nenud parajaslusest. Parajeslased
sellest ei booli.

Signe Pinna
Pinua-Stuudio on alustanud Ar

vi Moori poliitilise satiiri ”Vana
kell” proovidega. Näidendi esieten

dus tuimub 1». novembril Södra
teatris.

tamiseks. (M.A., 1968; Ph.D., 1971).

na mõjuvad müüriankrud. Neid säi

lib veel üsna arvukalt. K nende
vorm on küllaltki varieeruv — lihtsa
test, robustsetest raudlattidest kuni
elegantsete spiraalvormideni. ühe
parima näitena müüriankrute deko
ratiivsest mõjust esineb fassaad Rae

Praegu töötab Peeter Auksi Wes tiin. 3.
Jõukamate kodanike majadel ja
tern Ontario ülikoolis Londonis sssistant professorina Inglise kirjan ühiskondlikel hoonetel olid kesk
duse alal.
ajal kõige kallimaks septisdekooAkadeemilise töö kõrval on Pee riks fantastilised lohepead — veeter Auksi’1 aastate jooksul olnud mit siilitid, millede ainus esindaja säi
mesuguseid huvialasid: ülikoolis ta lin!) veel raekojal.

on tegutsenud näitejuhina mitmetes
Juba keskajal oli tänavapildile
klassikalistes ja moodsates näiden- omane ulatuslik reklaam mitmesu
tes, olnud ajakirjade toimetaja ja in guste töökodade, poodide, võõraste
nuka sportlasena oli Ontario ja majade, joogikeldrite jne. rippsiltide
QuebecH ülikoolide kettaheite meis näol. Suur osa neist oli septistäfud.
ter. Akadeemiliselt kuulub Korp! Ro- Oma sümboolikaga, kujundusliku
taliasse.
varieerumisega ning hea nähtavuse
ga andsid need tänavapildile kaalu
kama osa kui ükski teine sepiseliik.
Kahjuks säilib neid rippsilte äärmi
selt vähe. Neist parimad näited on
Uddevallas sai 11. septembril 50- praegu Raeapteegi silt, kingsepa silt
aastaseks Everi iveniimels.
Rae tänavas ja 'kringel ' Kullassepa
Uddevallas saab 22. septembril 60- tänavas.

Tähtpäevi

Kaastegevad; Jussi Romot, Alek aaslsseks Rafael Jõgi.
Stockholmis sai 7,: augustil 50-aassander Piht, Roman Väli, Siiri Krii

Kuna alkoholi väikesel arvul tar sa ja Signe Pinna, ■:

Omapäraste toredate ornamentide

taseks tsiviilins. Harry Hõõrits.

Sepisvöresid; säilib Tallinnas üsna
arvukalt. Peamiselt on need XVII sa

Pruudiloor

päästis
surmast
MANILA — Üks misjonär-preoster, koini konritüdrukut ja külm
altaripoissi alustasid 14. juunil väi

kesel mootorpaadil teekonda Fiüpinidele kuuluvalt Mindanao saa

relt ühele 50 km kaugusel asuvale
väiksemale saarele, et seal kahte
paari laulatada.

Teel aga lakkas paadimootor töö*
tamast ja voolus triivis paadi avame*

reie. 38 päeva hiljem, millal mere*
hädalised olid kaldunud juba 209Q
km kursist kõrvale, päästeti seesoli*

jad ühe jaapani laeva poolt. KöiÜ
olid elus, ehkki äärmiselt kurnatud.

Preester Marcel Loiselle seletas haig*

las, et ainult hea idee päästis nad
näljast. Nimelt otsustati kinnitada
kaasaolev pruudiloor traatide külge
ja kasutada seda võrguna kalapüü*
giks.

EESTI „iini

KULTUURI
KOONDIS
POSTGIRO 57588

»0
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Viktor Väina

1000-krooniga
Ameerika-reis

60-aastane

NEW YORK (VES) — Lennud USA GÖTEBOKG
Käsitöönäitus
ja Euroopa vahel võivad muutuda
varsti päris odavaks. Et võistelda n.n.

® Torontos sai 50-aastaseks Toron
to Western Hospital juures bakte-

rioioogiaosakonna juhatajana ja
patoloogina töötav eesti arst dr.
Hans Sepp, kes on Toronto ülikoo

GES Naisring korraldab 2. ja 3.

ehariei -lennukitega (juhu-grupisöi- oktoobril Seltsi ruumides, Drottning

dudl, kus tehakse suuri hinnasoo gatan 27 käsitöönäituse. Müügil kä
dustusi, tahavad ka regulaarsed lii sitööd, loterii ja kohvi serveerimine

li arstiteaduskonna professoriks pa
toloogia aial.

nilennukid sisse seada charter-tüüpi küpsistega. Näitus avatud 2. okt. kl.
odaimid lende. Hinnaalanduste tege 11—20 ja 3. okt. kl. 12—18.
miseks on rida kavasid: piletite etteostmine 3-6 kuud varem, mitme pe- GÖTEBORG
Lõikuspidu
rekonna ühissijidud jne. Hinnaalan

dust tehakse ka teataval söiduajal

Promilli
piir mujal

Göteborgi Põllumeeste Kogu kor

raldab laupäeval 25. sept. algusega

(väljaspool hooaega). Ajakiri ”Chankell 18.3 0"Eesti Majas" Drottning
ging Times" kirjutab, et tuleva aas
27, oma liikmeile ja külaliste
ta aprillis peaks olema Euroopa-söit gatan
le traditsioonilise Lõikuspeo.
(edasi-tagasi) võimalik ümmarguselt

200 dollariga (ca 1000 krooni).

Sündmusi
septembris

Pidu algab palvusega õpetaja El
mar Töldsepalt. Piduköne hr. Ado
Irvalilt. Meelelahutuslik osa hr. Hei
no Fahtmani korraldusel ja juhatu

sel, kuna muusika eest hoolitseb hr.
Hans Pääbo.

Perenaised serveerivad rikkalikult

külma ja sooja toitu ning kohvi

j, sept. Teine Maailmasõda algas küpsistega.
Saksamaa pealetungiga Poolale 1939.

4 sept. Henry Hudson avastas Man
hattan! saare 1609.

Osavõtu maks 20:- isikult.
Osavõtust palume tungivalt ette

teatada juhatusele, kas suuliselt või

quTAjfAvr$

Peaaegu kõigis riikides Euroopas
on autojuhtide alkoholitarvitamist

piiratud n.n. protnillipiiriga. See

Viktor Väina

t
Armast unustamata tädipoeg®

Manivald Loite’t
* 23. 10. 1907 Petrogradis

t 2. 09. 1971 New Yorgis

mälestavad leinas

piir on eri riikides erinev. Esitame
need andmed eri riikide kohta (N.
Liidu kohta ei ole andmeid):

4* oktoobril pühitseb Kungälvis

0.0 Ida-Saksas ja Soomes, 0.2 Poo
las, 0.3 Tshehhoslovakkias, 0.5 Bul
gaarias, Kreekas, Jugoslaavias, Hol
juubilar asus Tartu ülikoolis öppi- landis, Norras ja Rootsis, 0.9 Prant
toobril riideäri omaniku pojana. Alg susmaal, Inglismaal, Austrias, Shveithariduse sai-ta Pärnu 5. algkoolis. sis ja Ungaris, 1.0 Taanis ja Rumee
1929 järgnes Pärnu Poeglaste Güm nias, 1.3 Laäne-Saksamaal (kus aga
naasiumi lõpetamine, mille järele praegu on ettevalmistusel seadus
oma 60 aastast sünnipäeva majan
dusteadlane Viktor Väina,

LINDA, VALVE ja SALME
HELMI PEREKONNAGA

RISTIPOEG VILJAR
HENNO ABIKAASAGA

8. sept. Harvardi Ülikool asutati telefoni teel nr. nr. 46 46 12 — Aibast, juubil raasus Tartu Ülikoolis õppi promillipiiri alandamiseks 0.8-le), 1.5
23 27 21 — Uukareda, 46 35 64 — SösUSA-s 3636.
ma majandusteadust Kuna isa oli Belgias.
ter, 5196 28 — Martin, hiljemalt kol
8 sept. Krimmi sõda lõppes 1855.

surnud varajastes aastates, tuli juu
Luksemburgis on praegu vastav
9. sept. Kuulus vene kirjanik Leo mapäeva 22. sept. õhtuks.
bilaril vanemate riideäri juhtimisel
Juhatus loodab rohket liikmete ja seitsme aasta vältel aidata oma ema, promilliseadus valmimisel. Hispaani
as, Itaalias ja Portugalis otsustavad
külaliste osavõttu.
10. sept Kiisas Howe sai patendi
nii et tegelik ülikoolitöö jätkamine ametivõimud iga üksiku juhu puhul.
JUHATUS
õmblusmasinale 1846..
sai alata alles 1938. Samas ajajärgus
Nagu esitatud andmeist nähtub, va
14. sept, Francis Scott Key kirju
asus juubilar töötama Eesti Panga litseb Soomes ja Ida-Saksamaal ab
tas Ameerika Ühendriikide hümni
Pärnu osakonda Saksa okupatsioo soluutne keeld, autojuht ei tohi al
sõnad 1814,
ni aja! töötas ta Riikliku Kindlustu kohoolseid jooke tilkagi tarvitada.
16. sept. Kuulus väljarändajate
se Pärnumaa Inspektuuris raamatu Kõrgeim promillipiir on Belgias, kua
WASHINGTON (EPU) — USA sõ pidajana.
laev ”Mayflõwcr” algas Inglismaalt
teatavasti on ölletarvitus iga üksiku
jaministeeriumi, Pentagoni, salajas
reisi Ameerikasse 1620.
Tolstoi sündis 1828.

Ettevaatus

20. sept. Portugaallane Magalhaes
algas ümbermaailmareisi 1519.

21. sept. Prantsusmaa kuulutati va
bariigiks 1792.

te dokumentide väljaviimine ja

avaldamine ajalehtedes on põhjus
tanud tõhusamate kaitseabinõude
tcrvituselevöttu.

21 sept. Põnevusromaanide aiL.or

Sõjaminister M. Laird palkas mõni
HO Wells (inglane! sündis 1866.
aeg tagasi grupi fotograafe, kes pi
24. sept. Esimene liikuv kinopilt did suurtest kaugustest tegema tele
esitati New Yorgis 1915.
objektiividega fotosid asutiste kirju
25 sept. Balboa avastas Vaikse tuslaudadelt. Ilmnes, et laual asunud

1044 sügisel põgeneb Viktor Väina isiku kohta suurim maailmas.

koos oma perekonnaga Rootsi. Nii
nagu suurel osal kaasmaalasist tuli
ka juubilaril peale põgenikelaagrist
vabanemist teenida leiba väga erilis
tel aladel. Ta on pöllutööliseks, praa
mi kippariks, masina tisleriks ja riidelaohoidjaks. 1952 kevadel asub Väi

na tööle AB Dösebacka Cementin
dustri kontorisse ja töötab selles
dokumendid olid küllalt hästi pilti Skånska Cernentindutrile kuuluvas

Ookeani 1513.

25. sept. Esimene päevaleht ilmus del loetavad. Nüüd tehti Pentagonis ettevõttes kamreerina ja kontorijuAmeerikas (Bostonis) 1690.
korraldus, et saladokumentide käsit hina kuni praeguseni.
30. sept. Dr William Moorton esi lemise.! tulevad veneetsiakardinad al
1940 abiellus juubilar Pärnus Al
mesena kasutas eetrit anesteetikumi- la lasta ja avada valguse läbüaskmi- ma Aldiga, ja sellest abielust on
seks 45 kraadise nurga all.

15.(MM) juuli
pääses välja

Pagulaspõlves on Viktor Väina

ja mais saabus neid koguni 1800.

£eimateateid

Osavõtjad Bästadis toimunud suveülikoolist (lj—21. aug.),

üliõpilaskondadega. (Foto Mart Nõmm)

sünnipäeva puhul südamest õnne ja
palju jõudu ning edu oma elutöö tõ

kaugelt soovivad juubilarile tema

HEINO RIOMAR

Eesli Päevalehe

/ eadsid ette?

tellimisposiui.ro

Blackbum, kes elab Quebecis St.Jean
Vianny lähedal, kus mõni aeg tagasi

number on 1567 70-0

nõudis 3,1 surmaohvrit, märgib, et ta
katsus lehmi ajada kolm tundi enne
maalibissraist karjamaale, mis asub

(Eesli Päevaleht Eörlags l/l,
ilnx 667, J01 29 Stockholm)
Lugupeetud tellijaid palutakse
i”' lo kasutaba enam vaia-on ai

Vsiuna-Kiirircui tellimispo.stgbol ega vanu slsscinaksukaavlo
sellele postgirote, kuna Eesti Päe

valeht on kogu teUiniisasjaajaiiiise üle viitnud. Tellijatele tuievad endisel! sbscmaksiiknnrdid,
niiiid aga juba uuele postgirote.

MONTREAL — Farmer Pitre

toimus suurem maalibisemine, mis

maalibisemise piirkonnas, kuid leh
mad ei lahkunud laudast ning tai
tuli oma katsest loobuda. Samuti
märgivad kaks ümberkaudset ela

SELTSI

ROOTSI KOONDIS

se välja keskmiselt 1000 juuti kuus

juubilar kaasa löönud Göteborgi Ees tembril 1894 Ulilas. Tartumaal.
Detroitis, USA-s suri 4. septembril
ti Segakooris ja olnud Göteborgis
toimunud üldlaulupeo toimkonna lii Jüri Seitam, sünd. 23. detsembril
Suure-Köpus.
ge.
Torontos suri 1. septembril Tamara
Viktor Väina elutööd juhib asja
likkus ja täpsus. Oma meeldiva ja Laur, n-na Elizarov.
Raasikul, Eestis, suri 19. augustil
sõbraliku olekuga on ta võitnud
omale hulgaliselt sõpru ja saavuta Herbert Liivandš, sünd. 10. märtsil
nud üldise lugupidamise. Seltsiven- 1919 Tallinnas.
Buffalos, USA-s suri 7. septembril
nad EÜS-ist, mille Göteborgi Koon
duse esimeheks juubilar praegu on, Dagmar Minnen, sünd. 15. detsembril
ja sobrad ning tuttavad lähedalt ja 1886.

husaks jätkamiseks.

TALLINNA MEESTELAULU

N. Liidu juuti. Venemaalt lastak

innukalt kaasa löönud skautluses/
gaidluses. Ta on praegu Eesti noor
Sundbybergis suri 8, septembril
te ajakirja Tulehoidja majandusju
hiks ja on mitmel puhul olnud meie Hilja Jaksen, sünd. 23. augustil 1917.
Torontos suri 3. septembril Adele
skaudilaagrite majandusjuhiks ning
laagripohtseiks. Innuka lauljana on Kadak, n-na Jakobson, siirid. 29. sep

nivlle korraldas Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut koos

Mälestab kurbuses

PARIIS — Prantsuse ajaleht "Le

gu juhataja.

. Akadeemiliselt kuulub juubilar

Manivald Lolle

Figaro” kirjutab, et viimase 12 kuu
jooksul on Iisraeli saabunud 15.000

sündinud tütred Maire ning Vaike.
Juulis langes arv 800-le, mida põh
Juubilari abikaasa Alma Väina on jendatakse sellega, et asjaajamine
meie pärastine Eesti Gaidide Liidu aeglustus ametkonna suvepuhkuste
peagaider ja Gaidide Maleva Root
tõttu. t
sis juht ning praegu Gaiderite Ko
Eesti Üliõpilaste Seltsi perre.

t

t
Armast mohoode ja tädi

Saime Kangi
T 24. 3. 1971 Vaivaras

T
Vaikselt uinus meie armas isa
ja vanaisa

Jakob Elend
* 29. 11. 1884

t 3. 9. 1971 Ülendil, Hiiumaal

Leinavad Rootsis:

ELLI perek., LEIDA lastega

KEEMINE
Kanadas: LINDA perek.
Eeslis: EVALD lastega,

HELMI ühik.. ADELE

Õndsad on need surnud, kes
Issandas surevad. (Ilm. 14:3).

t
Armast noorenüKe kodulinnasõpra

maiustavad kurbuses

ELFKIEDE

Marie LugusT

LEMBIT PKREKONNA( iA
mälestab kurbuses

nikku, et nende koerad olid erakord
selt närvilised enne maaUbisemist,

ANNETUS ULI.EFONDI
Ajakirjanik Arnold Peetsi mälestu
seks on annetanud Eesti Kultuuri

Koondise Lillefondi eesti kultuuri
viljelemise heaks pr. Siiri Kandre.

Su süda, mis elus
xiii hellalt meid hoidis,
nii äkki ta vaikis,
Rahuranda jõudis.

KSENTA MANDER
perekonnaga

Loupöeval, 18. sept. 1971

Saksamaa TV-saade

t

Algus lk. 1

Oma unustamata kallist »
abikaasat, isa, aia ja vanaisa

Johan Kogerlt
* 11.5. 1901 Eestis

t 12.9. 1971 Eskilstunas

leinavad sügavas kurbuses

TÜTAR
mehe ja lastega

Jehoova on mu karjane,ei mulle
pole ühtegi vaja.
Noore rohu maade peale asutab
ta mind, ta saadab mind hinga
mise vee juurde.
Ta jahutab mu hinge, ta saadab
mind õiguse jälgede peale, oma
nime pärast.

Ka siis, kui ma käin surma varju
o-rus, ei karda ma kurja, sest et
sina mooga oled; sinu kepp ja su
sau, needsamad trööstivad mind.

juurde, et K, Päts prantsuse keelt
ei osanud, vene viii saksa keeles
aga kõnelda ei tahtnud, mispärast
valis ladina keele.

Näidati pärjapanekut Helsingis
Eesti Vabadussõjas langenud soom

riigivolikogu otsus, ”paluda” N Liitu
võtta Eesti vastu ühe "liiduvabariigina”.

Sellejuures näidati ülesvõtet rii
givolikogust, kus madruste ja jalaväelaste üksus püstolkuulipilduja
tega seisis saalis, mille kohta kom
mentaator rõhutas, et Venemaaga
liitumise otsuse tegemisel seisid
riigivolikogu saalis venelaste rel

laste mälestussambale, siis venelaste
saabumist baasidesse Eestis, millele
järgnes Vene ultimaatum ja punavä- vastatud üksused.
gede sissetung Eestisse juba okupat
Järgnesid pildid ja kommentaarid
siooni eesmärgil.
alganud terrorist, küüditatute rongi
Sõnalises osas, vastavate ülesvõtete
dest jne. miiie juures räägiti, et pre
saatel, selgitati Eesti valitsuse muut

Eesti turistidel
Suomen Matkatoimisto grupil oli

.41,gus lk. I

võimalus käia tantsuõhtutel ilma sisPääle Helsingi eestlased tutvuvad sepääsumaksuta tantsimas kultuur-

mõne muu Soome linnaga. Kõige majas.
Eestlased ei olnud rahul ka selle
rohkem on neile üldiselt meeldinud
Lahti, kus on "rahulik” ja kus "ini ga, et teejuhid olid ainult venekeel
sed.
Osa eestlasist ei suutnudki jäl
mesed on viisakalt riietatud”. Kot
kas käiakse ka sageli, sest Kotka on gida nende juttu, eriti Lomamatka

giidi kohmakaid seletusi. Lomamat
ka giid äratas ka muidu natuke ra
Kuopiosse minejad viiakse sauna, hulolematust: liigne töömtempo suvel
trükikotta, Alava kirikusse ja Puijo oli pühkinud vist minema tööinnu...
torni. Lisalöbustusena on veel käigud
Eesti gruppide giidil peab olema
Kuopio turul ja ristlemine laevaga palju teadmisi ühiskonnast, sest
Kallavesil.
temalt
küsitakse pidevalt. Ent küsi
sident K. Päts küüditati N. Vene
misest venelaste survel ja riigivoli
Tamperes näidatakse eestlastele musi on ka teistelt aladelt:
poolt ja tema saatus on
kogu valimistest ainult kommunisti võimude
teadmata.
ülikooli, Kaleva kirikut, Pyynikkit,
”Miks ujumisstaadioni vesi on
dest kandidaatidega, millele järgnes
eriti sinine?”
II maailmasõja algusest näidati suveteatrit ja Lenin-muuseumi.
"Kuidas lilled püsivad nii ilu
Saksa sõjaväeosade saabumist Balti
Tuikus tutvutakse Sibeliuse-muusatena?”
liikide pealinnadesse, nende vastu seumiga, Turu lossiga, käsitööliste
"Kuidas praegu tui võimalik
võtmist elanikkonna poolt lillede ja muuseumiga, Wäinö Aaltoneni muu
saada maasikaid?”
rahvuslippudega ja kõneldi balti rah seumiga ning linnateatriga.
"Miks noorte riietumine on nii
vaste lootusest iseseisvusele, missu
räpane?"
Lahtis on programmis Joutjärvi
gused lootused aga kahjuks täide ei
läinud.
kirik, raadiomastid ja raadiomuuse
Olümpiastaadioni uksehoidjale juh
Saksamaal arvatakse, et selle te umi, suusahüppemägi ja Asko-Center. tus peagu uskumatu asi. Ta hakkas
Annast tädimeest
Eestist tuleb Soome kahesuguseid
ühte eestlaste gruppi kuuluva proua
levisioonisaate pärast esitatakse N.
gruppe. Osa on "harilikud”, mitme ga meenutama Soomes hästi tuntud
Liidu poolt Saksa valitsusele pro
ala inimestest kokku seatud. Nen eesti jalgpallurit, väravavaht Evald
test.
Teiselt poolt kavatseb ülemaailmne dele näidatakse harilikke turistide Tipnerit, ja selgus, et tema vestlus
vaatamisväärsusi.
kaaslane oli selle naine, proua Helga
Eesti Kesknõukogu avaldada kõnes
Tipner.
oleva televisioonisaate koostajaile ja
Osa gruppidest koosneb sama ala
Eestlaste muljed Soomest on üldi
saatejsamale tänu ning tunnustust spetsialistidest ja nendele katsu
selt
positiivsed. Ehitused on ilusad,
Eesti ja teiste Balti riikide küsimu takse korraldada tutvumiskäike
mälestab leinas
se selgitamisega paljudele miljonite oma ala asutustesse. — Kuid näi teed hääs korvas ja autod ei sõida
Tallinna söpruslinn.

Johan Koger il

le sakslastele.

Matusetalitus Ljusets Kapellis
St. Eskils Kyrkogårdil esmasp.

VELLO VABEK

20. sept. kl. 12. Pärast seda mä
lestuskoosviibimine Pilkrogenis.

perekonnaga

teks arstide grupi pääsu Meilahti
haiglasse oli võimalik korraldada
ainult suure vaevaga.

t

Suomen Matkatoimisto ”harilikus”
eestlaste grupis oli seitse raamatupi
dajat, üks mehaanik, seitse tehnikut,
neli inseneri, neli majandusteadlast,

Soomes otsa, kuuldavasti.

Soome ühiskond on eestlastele ju

ba varemast ajast tuttav — televi
siooni vahendusel. Helsingi uus tele
visiooni saatejaam on tunduvalt pa
randanud pildi kvaliteeti.
Eestlastele olid huvitavad Soome
graniitkaljud — Eestis on ainult pae

kaks müüjannat, kaupmees, kooli kivi — ja põldude vähesus. Rikka
likult varustatud lilieärid äratasid
pija, keeleteadlane, teadlane, masi samuti imetlust.
nakirjutaja ja kaks töölist.
Ater.eumist eestlased ei hoolinud
Lomamatka ”harilikus” grupis oli kuigi palju, Rahvusmuuseum oleks
rohkem töölisi ja teeninduskutsete olnud parem. Ja vihmgi ei meeldinud.
esindajaid, kuid ka kaheksa insene
Mida nad ostsid mälestuseks Soo
ri, üks tuntud arst ja kolm majan mest:

õpetaja, dekoraator, halastajaõde,õp
Armast, sõpra

Johan Kogerii

dusteadlast.

mälestab kurbuses

tis ostis väikese rahakoti, kus oli
Helsingi pilt, insener Ants Noodapera ostis 12 marka maksnud plaadi:
Hammond keskööl; kooliõpetaja Olli
Helve ostis pluusi ja kooliõpetaja An

se, kui palju reisijate kohti on ku
Südamlikku sõpra, tulihingelist eestlast, ustavat kassteenijat

PEREKOND LEVOL

Johan Koeer’it

SENTA ANSFAL VOLDEMAR P1ELBUSCH abik.
OSKAR UUSLEER JÜRI PARI abik.
VOLDEMAR VESTERBLOM abik. LEMBIT VEERTEL perek.

MIHKEL JÜRIS abik. HERMAN KILISE
VOLDEMAR LINDSTRÖM abik. TÕNIS AUSMAA

HELMUT NEIMAN perek. NIKOLAI KÖIVUTALU
AUGUST PALMISTE perek. EDUARD KARJEL

hugi ja soovijad jätavad oma soo
viavaldused sisse umbes aprillikuu
paigu.
Suomen Matkatoimisto viiepäevane

reis maksis 99 rubla 15 kopikat —
turistikursi järgi umbes 450 marka
— ja Lomamatka neli päeva pikk
reis 92 rubla. Enamik "harilikest”

t
Lugupeetud töökaaslast ja head
kaasmaalast endisest E, A. Berg’i
vabrikust

Johan Kogerlt
mälestavad vaikses leinas

K. ANTSVEE
J. KIVIMÄGI
M. KIVIMÄGI
H. PRUUL

Palkade arvutaja Magda Rikolas os

Nad on kõik tulnud ametiühin
gu kaudu. Ametiühingule teatatak

ne Oja Vihmavarju”.

Eelpool mainitud nimedest maini
tagu, et Lomamatka on kommunist
lik reisibüroo, kultuurmaja kommu
nistlike organisatsioonide maja Hel
singis ja Linnanmäki lõbustuspark.

eesti turistidest peavad maksma ise
kogu reisi. Soome valuutat eestlased
võivad vahetada Lomamatka grupis
26 matka ja Suomen Matkatoimisto

Eestlane
4 Igus lk. I

grupis 33 marka 89 penni isikult.

Eesti grupile pakutud toit oli hää kirjeldatud isik on saanud välismi
ja seda oli palju. Ka hotellide ja tee nisteeriumi abi:
nimisega olid nad rahul.

Kõige rohkem — eriti Lomamat
ka grupi juures — oli rahulolema

tust "igavale õhtute” tõttu: pro

grammi ei olnud ja eestlastel ei ol
nud raha. et minna teatritesse, res
toranidesse ega just isegi I.iimanmäkisse. Küsimusele, kuidas nad
olid kasutanud oma vaba aja, oli

vastus alati: "jalutasime". Kuid

vihmase ilmaga polnud teha muud
kui sees kükitada.
Üks grupp oli käinud vaatamas fil

mi "öö tuhat silma" See ei meeldi
nud neile: ”niisugune kummaline
seksuaalsus”.

— Mees sõitis aa-tal 1969 kiilas-

tusviisaga Eestisse Tal ei olnud
kavatsust repafrieemdn. Ent ta jäi
Tallinnas haigeks ja viibis haiglas.
Kui ta siis tahtis tagasi pöörduda,

selgus, ei see ei ole võimalik, ku

na teda loeti X. Liidu kodanikuks.
Meie. suursaatkond Moskvas pidas
tema väljapääsu küsimuses nõuko
gude võimudega läbirääkimisi pool
aastat.

Ilmus:

, Arvo Mägi

JjA UUED

ISANDAD
Oma unustamata armast poega

Aimust Moks

Vailer PiiskaLit

VK 1/3
* 30.10. 1884 Võisikul
t 15.09. 1971 Stockholmis

Mälestavad sügavas le

ABIKAASA LIDIA
POEG LEO PEREKONNAGA
ONUPOEG AUGUST ABIKAASAGA
Matusetalitus toimub reedel, 1. oktoobril kell 10.30
uppståndelse kabelis Metsakalmistul Stockholmis.

•jrL*Karvikute kroonikat
11 m ,k-

p ** Hind köites kr. 27:—

Armast laulu venda, söprus-liiget

t 18. sept. 1966

KHOANIKf! Hind brosh. kr. 20:—
<CöP«AT!/V

ManivaUI Loitet

mälestavad kurbuses tema viien
dal surma aastapäeval

Tack 1, 22(193 Lumi 3,

2.9. 1971 New Yorgis

leinab

EESTI KIRJANIKE
KOOPERATIIV
Pg 43 37 71 - 3

EMA

NAINE, VEND ja SUGULASED
Eestis

STOCKHOLMI EESTI
MEESKOOR

SÕBRAD ja SUGULASED
Ameerikal!

PÖ STG-IRO 25 40 50 :

ESTNISKA PRIHET8KAPITM.KT
Bnx 476. 191 26 Stockholm

[

Vaba eestlaskonna
informatsioouitehl

rm
EESTI PÄE^ÄLEHT

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

]

Rootsi televisiooniprogramm

Boman, Robert Walker, Leo G. Car- 21.30 Gunnar de Frumerie: Pastorals 12.00— 12.15 Matematik. 3. Saftkalas i Andrew Cruickshank, Bill Simpson,
roll, Patricia Hitchcock, Laura El- vit för flöjt oeh orkester, Solist: Trollebo.
Barbara Mullen och Kara Wilson.
liot.
Börje Mårelius. Sveriges Radios 12.20—12.10 Astronomi. Inblick i ur Färg
22.15 öppet hus. Blandad underhåll Symfoniork. Dir. Stig Westerberg.
sprung och framtid.
19.20 Fiskaren. Bulgarisk kortfilm.
ning med Claes af Geijerstam och 21.45 Rysaren: Åktur med motorcy 12.45 Improvisationer (Dramatik). 1. Färg
“ TELEVISION I
gästartister. Färg.
kel. Färg.
Inkräktarna.
19.30 TV-nytt, väder.
9.00 TV-nytt.
13.10—13.30 Människan och naturen. 20.00 Flickor på Marabou. Om ung
Vuxenutbildningen:
Sturup fält för flyg eller fåglar?
arbetskraft vid chokladmnskinernas
8.05 Start. 2. Look! Färg.
13.35— 13.55 Fri dramatik. 1. Tjejer är löpande band. Dokumentärfilm av
Söndag
9.20 ölandstoken — naturfilm där
krångliga.
Maj Wechselmann,
Erik Bojs ritar och berättar Färg.
14.00— 14.25 Naturkunskap åk 1. 2. 20.30 Stig Järrel berättar minnen, 3.
TELEVISION 1
TELEVISION 1
9.40 Gumman som blev liten som en
Planeten
jorden.
20.45
Good old days. Engelsk musietesked. Sotaren och gummans födel 9.00—9.30 Människor i samspel. So 8.30— 8.55 Improvisationer (Dramatik) För småbarn:
hallunderhållning. Färg
sedag.
cialpsykologi. 1. Hu ruppfattar vi 1. Inkräktarna,
16.30
Rasmus
nalle.
4.
Sjösättningen.
11.30
Start, övningsprogram 2. Färg
10.10—10,30 Föda, kläder och bostä
Suomenkieliset ohjelmat:
verkligheten? ^
Färg
der. 1. Mat tack vare?
21.35 Insyn — Inrikesmagainet,
Suomenkieliset ohjelmat:

j TV j Lördag '""'j

TV

Finskspråkiga program:

16.35— 16.70 3oe — en liten engelsk 22.10 TV-nytt, vädret.
Vuxenutbildningen:
Finskspråkiga program:
22.15—23.4# King, Murray — ameri
11.15—11.30 Matematik på nytt. 2. pojke. 1. Joe och målaren. Färg
10.00 Uutisviikko.
18.00 TV-nytt, väder, meddelanden.
Talsystem.
kansk långfilm frän 1969. Regi oeh
ryöstö ja Uusi, päällikkö ovat osa Nyhetsveckan.
Skol-TV:
foto: David Hoffman,
18.05
Junior-SM
i
DX-ing
—
om
10.20—11.00
Me
vasta
vallankumoukniistä näytelmistä, joita tänään esiTELEVISION 2
selliset. Musiikillista ilakointia Vän- 12.00—12.15 Matematik. 3, Saftkalas i kortvågslyssning.
tetään Muksiksessa.
Trollebo.
18.15 Höstjox. Hyfs och hövlighet.
18.30
Pojken från Pustan.
rikkl
Stoolin
ja
muitten
vekkuleitBarnprogram: Den farliga djungeln
12.40 Nordens natur och kli 18.3# Såg ni dom här? Programma 18.55 Väder, meddelanden.
och andra barnpjäser. Textat på ten kustannuksella. Ohjelmassa 12.20—
kare väljer favoritprogram. Värd: 19.00 TV-nytt.
svenska.
esiintyvät Inga Sulin, Aere Kari, mat. 2. Bygd i nori.

10.00 Lasten ohjelma: Muksls. Vaa-

rallinen viidakko Intiaanitytön

10.20 Myrrysmies. Myrrysmies on

hailuotolainen sanonta eräänlaisesta
selvinnäkijästä, tietomiebestä. Muu-

rari Atte Henttu on myrrysmiesten
sukua ainakin siltäii, että on arrooi-

12.45—13.00 Start. 2. Look! Färg
Lars Orup.
19.10 Rapport.
Pauli Räsänen ja Paavo Raninen.
19.30 TV 2 teatern: Bekännelsen. Av
Vi — de revolutionära! Sång, musik 14.30— 11.50 Barnkunskap. 1. Mårten 1 19.30 TV-nytt, vädret.
1/2 år.
20.00 Vad liar du sjungit på sistone? Lennart F. Johansson. Regi: Håkan
och skoj med Inga Sulin, Aere Kari,
Jan Hynm vid flygeln intervjuar Ersgård.
Pauli Räsänen och Paavo Raninen. För småbarn:
16.30— 16.45 Halvfem. Färg
Ingvar Wixell.
Medverkande: Nisse Ahlrot, Tomas
Textat på svenska.

18.00 TV-nytt, vädret, meddelanden.
20.30 Moment. Aktuellt om kultur, Brömssen, Kristina Karlin, Peter
1.8.05 Mysteriet på Flaxton. 11. Försö massmedier och debatt.
Hyttner, Marie Kjellin, Anna Godeket. Färg
21.00 Karriären framför allt. Sista nius m fl.
18.30 Dom säger att det är hänghjörk avsnittet i den engelska serien om 20.30 Insändaren. En städerska säger
folktro och gamla seder. Textat på 1S.05 Andakt. Altartavlor i svenska

tettu jutun kertoja.

12.30—13.00 Att leda en studiecirkel.

Kloka gubben pä Karlö. Muraren 17.15 Start. 2. Looki Färg.
Atte Henttu berättar om gammal 15.00 TV-nytt, meddelanden.
svenska.

kyrkor. En trosbekännelse i bilder

10.30 Shaahin vlerailu. Reportaasi
Persian Shaahin vierailosta Suo-

frän medeltid till nutid. Gunnar

Gunnar Myrdal och Jan Tinbergen.

Montax, Essi Pethmann.
21.25 Det nya samhället. 2. de Gaulles

i kvastskaftet. Dokumentärfilm om
gatsopare av Jan Eriksson.

en ärelysten ung advokat. I huvud
rollen: John Stride. Färg

ifrån: hur länge ska slavarbete och
exploatering av kvinnlig arbetskraft

Dahmén berättar och Stockholms 19.00 Scherzo — om massmedias in 21.5# Leva i Sverige. Färg. Första av inom städentreprenadföretagen få
flytande. Det västtyska TV-bolaget snittet i en serie om jugoslaven fortgå? Programledare: Gunnar
gosskör sjunger. Färg.
messa kesällä 1970
18.-10
Familjen Benvenuti. Italiensk ZDF:s bidrag till Montreux-festiva- Mile och norrlänningen Olle — de Västberg.
Shahens besök. Reportage kring
len 1971.
ras med- och motgångar i det sven 21.00 TV-nytt.
Shahens av Persier. besök i Finland serie i Rom-miljö. Färg.
I rollerna: Enrieo Maria Salerno, 19.30 TV-nytt, vädret.
1970. Textat på svenska.
ska samhället. Den ingår i Sveriges 21.05 TV 2:s bokveclta: Per Olov En
20.00
Med platteka genom skogen. Radios kurs i samhällsorientering
Vuxenutbildningen:
Valeria Valeri, Massimo Farinelli,
quist berättar om sin nya roman
Lite
Dalsland,
lite
sommar
och
lite
för invandrare och svenskar.
Giusva
Fioravanti,
Gina
Sammarco.
11.00 Arbetsmarknadskunskap. 1.
”Sekonden”.
annat. Färg
19.30 TV-nytt, väder.
Människan och förändringen.
1.
Land
att
jobba
i
—
för
vem?
Ma
21.20
Kvälisöppet. Gary Engman med
20.25 Ronden. Om åderbråck.
nus: Lars Helgesson.
11.20 Matematik pä nytt. 1. Symbo 20.00 Ljuset — franskt TV-spel om
gäster i studion.
20.50
Från
socialism
till
ökad
jämlik
konkurrens mellan generationerna.
ler, tallinjen.
22.10 TV-nytt, vädret,
11.10—12.00 Nationalekonomi. Intro- I rollerna: Tony Taffin, Michel Le het. 4. Den arme ingen rätt man 22.15 Valvaka. Från sammanräk
duktionsprogram. Professorerna Royer, Serge Nadaud, Georges ger ... 1920 bildade Hjalmar Bran- ningen av det danska Folketingsva12.30—13.00 Att leda en studiecirkel.
17-49 Veeko -nytt töi hörselskadade.

17.5» Helgmälsringnlng från Bro
kyrka i Bohuslän. Färg.
18.00 TV-nytt, meddelanden.

J8.05 På parkett extra. Lasse Holm-

qvist gäst Birgit Nilsson och hen
nes favoritartister Alice Babs och
Sten Broman.

reformprogram i Frankrike.
21.10 Sportspegeln.

22.10 TV-nytt, väder.
22.15—23.10 Musikalisk underhållning:

”Chicago". Från den amerikanska

ting världens första fredligt till

let.

komna sociliastiska regering. Social
demokraterna bildade under 20-talet 23.30—23.35 ea Start, övningsprogram

vid tre tillfaller, minoritetsrege

2. Färg

TELEVISION 2

ringar. I Riksdagen hade de borger

liga partierna hela tiden majorite 18.30 Hur det började. Färg. Engelsk

ten.

Coraiba. Italiensk kriminalfölrock-jazz-grupper.s konsert i 21.20
Stockholms Konserthus den 7 juni jetong med Rossano Brazzi, Andra
delen:
Förhört. Färg
1971. Första delen. Färg.

och Lars-Erik Liedholm. Första
delen. Regi: Sven Lindberg. Färg.

man.

I rollerna bl a: Ingemar Carlehed,

skopsvigningen p# söndag.

TELEVISION 2
Magnus Thulstrup, Maria Grahn 18.30 Tintins äventyr. FÄRG. Krab
och Michael Gabay.
ban med guldklorna. 3. En flyg

Arne Nyberg, Sören Alm, Karl-

1 rollerna: Inga Landgré, Åke Lind 10.50 Tre trallande jäntor — Göinge- olycka.
ström, Yvonne Jodelsohn, Erik Trä- flickorna presenterade av Gary Farfar pä jakt. Färg. 5. Strutsen

gårdh, Anita Jodelsohn, Gunnar Engman och Kåge Gimtell.
Ernblad, Franco Mariano, Maritta 17.20 Sverige 1 det kalla kriget. För
Marke.

20.30 Svenska expeditioner. Med Sten

Bergman till Morgonstillhetens
land.

21.00 Ilvar ll:e dag. Färg.
21.20 11 ip, flip flip ... Show med den

som lärde sig flyga.
18.55 Vädret, meddeianden.
att aldrig mer draga ut. Olle Häger 19.00 TV nytt.

och Hans Villius om den politiska 19.10 Rapport.

sten av berg och klippor.

Museet. Färg. Vi gör ett besök på

Gina Lollobrigida, Bill Cosby och

agerande i spänningsfältet mellan
stormakterna.

Äneker från The Edinburgh Military Tattoo 1971. Färg.

18.3(1 Det susar i säven. Håkan Ser22.15—23.05 Snobbar som jobbar. ner läser, 17. Den hemliga planen.
Tony Curtis och Roger Moore. Färg.
Färg.

TELEVISION 2
18.30 Piratskaltcn. Amerikansk serieliv och död i rånoeken,

Oh Isson.

20.30 TV-nytt.
20J55 Främlingar på tåg. Amerikansk
långfilm från 1931 Regi: Alfred Ilit
ehcocir.

I rollerna: Farley Granger. Ruth

mat. 1. Klimatet och människan.
16.30— 16.45 Sjörövarsally. Färg

18.00 TV-nytt, vädret, meddelanden.
18.05 Irina och gubben i månen. Rysk
tecknad folksaga.
19.30 Nu tar vi polisen — engelsk V uxenutbildningen:
långfilm frän 1960. Regi: Gerald 18.25 Start. Övningsprogram 2, Färg
Thomas.
18.30 Ronden: 50 år med insulin,

I rollerna: Sidney James, Eric Bar 19.05 Henry Phyfes dubbelliv ... el

ker, Kenneth Connor, Charles
Hawtrey, Hattie Jacques, ’ Lesslie

ler agent mot sin vilja med Red
Buttons och Fred Clark.

Phillips, Joan Simx.
19.30 TV-nytt, vädret.
20.55 TV-nytt.
20.00 Till den gyllene port... Sångs
21.00 Dokument utfrån. Färg
tund med ungdomar från Björn21.40 TV 2:s bokvecka; Metallarbetare
gårdsvillan i Göteborg. Färg

Det andra programmet av Lennart

19.00 TV-nytt.
19.10 Sportnyit.
19.30 IMratskattcn. Amerikansk serie-

. film från 1933. Del 6: Den vilda jak
ten.

Malmer och Ingela Romare.

mot de Gaulles reformprogram i

TELEVISION 1

Frankrike.

22.10 TV-nytt, vädret.
20.10 TKli: Nationalekonomi. 1. Kon 7.00— 7.15 Extra TV-nytt. Med anled 22.15—22.35 Arbetsinarknadskiinskap.
ning av det Danska Folketingsvalet.
sumenten som resursledare.
2, Företaget oeh förändringen,
Skol-TV:
21.05 TV-nytt.
TELEVISION 2
21.10 TV 2:s bokvee.ka: Tora Dahl be 9.15— 10.05 Fri dramafik. 1. Tjejer är 18.30 I akvariets värld. Färg. Om akrättar om sina självbiografiska ro krångliga.
vnriefiskar — en hobby för miljo
maner.
Vuxenutbildningen:
ner.
21.20 Gramraisgalan pä Berns. 11.00— 11.25 Nationalekonomi. 1. Kon Textat för hörselskadade.
(Färg). Den ärliga utdelningen av sumenten som resursfördelare.
18.55 Vädret, meddelanden.
priser för kvalitetsproduktioner Skol-TV:
19.00 TV-nytt.
12.00 Rytm och rörelse åk 2.
inom all slags musik,
19.10 Rapport.
22.35 Kvälisöppet. Gary Engman med 12.15— 12.30 Extra TV-nytt. Med an 19.30 Herrskap och tjänstefolk. Färggäster i studion.
ledning av det Danska Folketings 20.20 Uppriktigt sagt. Måste försvaret,
valet.
kosta så mycket? Frank Ilirscbfeldt
Skol-TV:
och Ake Ortmark.
12.15 Biologi. 1. Cellens liv.
20.50 TV-nytt.

kommissionen för undersökning av
USA:s krigsförbrytelser i Indokina
TELEVISION 1
besökte i slutet av maj 1971 Nord
vietnam. Lennart Malmer och In 8.30—8.56 Kemi lör cr i 9:an. 1. An
alys.
Färg.
gela Romare följde med pä resan
och visar i detta program bl a verk 9.00—9.20 TV-tenter för lågstadiet.
ningarna av napalm, stålkulebomber Varför?
och kemisk krigförings.
9.15—10.05 Bildtolkning för mellan
21.25 TV-nyit.

21.05 Leonard Cohen — den ballad
sjungande kanadensiske poten och

vet”.

21.50 Kvälisöppet, Gary Engman med gitarristen.
gäster i studion.
21.20 Bröderna Karaina/.ov — rvsk

ea lixlra rapport fran danska filmatisering av Dostojevskijs ro
kommissionen för undersökning av 22.30
valet.
man. Fjärde och sista delen.
USA:s krigsförbrytelser i Indokina”
21.55 Det nya samhället, Det sista av
en session i Oslo. Några amerikans
tre korta reportage sOm vänder sig
ka medborgare rapporterade om si
na krigserfarenheter.

lagård, Färg.

Lindström, Helge Skoo/.;, Tomas 20.35 Att samla bevis. Färg.
Kolme, Per-Axel Aroscnius. Marrit En delegation från Internationella

under hqysytan * Nordsjön och Ska
gerack. Färg.

I juni 1971 höll ”Internationella

nerna. Sampo och Pella på Viltugg-

19.30 Bobin Hood. Avcntyrspjäs av 19.50 Glinitur ur höstens barnpro
barn- och ungdoms teater gruppen gram i TV 2.
vid Göteborgs Stadsteater. Del I 20.00 Ett spel i spelet. Feature om
Regi: Rolf Knutsson. Färg.
Göteborgs 350-ärsjubileum och AiI rollerna: Lars Green. Torsten daföreställningen i Scandinavium
Wnhlund, Kjell Hugo Gramlin, Åke Färg.

20.00 Undervattensliv.'Om livet: 1 och

sketcher och infali.

20.00 Amerikaner vittnar mn kriget
(Färg).

Vill du titta pä hönsen och kani

film fran 1933. liei 5: En envig på ■8.55 Väder, meddelanden.
18.50 Häll dig igän.
18.55 Väder, meddelanden.
19.00 TV-nytt.
19.10 Kapport.

1. Företaget och förändringen.

12.00— 12.25 Världens natur och kli

Roland Janson ger sin syn på Jean
utvecklingen omedelbart efter 19.30 Monty Fythons flygande cirkus. Hermansons och Folke Isakssons 20.35 Världen i fokus. Utrikesreporandra världskriget och Sveriges (Färg). Engelsk underhållning med rapportbok "Nere på verkstadsgol tage. Färg

amerikanske komikern Flip Wilson, 18.00 Vaktparadernas vaktparad. Bo

John Sebastian. Färg.
12.10 TV-nytt, väder.

9.00— 9.10 Dags cl.

tecknad serie om jordens uppkomst 11.20—11.40 Arbetsmarknadskunskap.

och livets utveckling. 1, Uppkom

Naturhistoriska museet i Berlin.
22.10 TV-nytt, vädret, sport.
18.30 Strapetz. Lars Berghagen, film
TELEVISION 2
22.20— 22.50 Vad tror biskopen pä 18.55 Väder, meddelanden.
och TV-bilder. Färg.
1.6.00 Offside — pjäs av Bosse An egentligen Ingemar Ström inter 19.00 TV-nytt.
19.20 Det händer i ettan. Färg.
dersson. Del 1. Regi: Jackie Söder vjuas av Ingemar Glemme inför bi 19.10 Rapport,
19.30 TV-nytt, väder, sport.

20.00 Familjen Ekblad, Håsjögränd
21, Uåcbsta. TV-serie av Ittla Frodi

TELEVISION 1
8.30— 8.55 Naturkunskap åk 1. 2. Pla
neten jorden.

stadiet, 1. Tillsantiauns med bilder.

13.10—13.30 Fyra epoker — fyra mil 20.55 Bränna tjära. Filmbildcr av en
jöer. 1. Medeltiden.
norrländsk tjärdal.
10.30—10.45 Albin. 4. Albin hjälper 21.30 TV 2:s bok vecka: Staffan Seetill. Färg
berg berättar om sin nya roman
18.00 TV-nytt, vädret, meddelanden.
18.05 Röda havets hemligheter. 4. En
sammansvärjning? Färg

”Lungfislcon”.
sjungande kanadensiske poeten och
gäster i studion.

18.30 Dr Fmisjys journal. I rollerna: 22.20 Sportnytt.

