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Eesti aadlik
rootsi aadli
kalendrisse

Rootslane Tallinnas:

KORTERIHÄDA
sunnib eestlasi
KELDRITESSE

Kooma, pariisi, Assissi ja Dinkelsbühli kõrval on Tallinn see linn, millel on vähemalt sama palju intiim
set sharmi ja isikupära, leidis 1938 rootsi reisiraamatute autor Ellen Rydelius. Temaga nõustub ka Hans
Krook, kes SvD veergudel avaldab oma muljeid külastuselt okup. Eestisse. Vaadatuna merelt on Tallinn
imeilus lian, nendib Hans Krook, kuid konstateerib ühtlasi, et panoraami üldpilti rikub uus suurhotell
"tänna siluetti on raskelt rikutud keset Unna paikneva 22-korruselise hiigelhoteUiga. See näeb välja nii!
nagu oleks keegi asetanud nukumajjo loomulikus suuruses, plastpange”.

Kuid okup. Eesti tegelased on arvesse võtta kõiki neid raskeid kan
rootslasele leidnud ka omamoodi va
banduse, s.t. mis puutub ”koletuslikku kolossi”. On nimelt seletatud, et
tulevikus ei tundu suurhotell enam

vähem lodevalt jöllitades”, märgib ta.

Samuti on Rootsis üliraske saada
mitte niivõrd grotesksena kui prae korralikke andmeid tänapäeva Eesti
gu, sest hotelli vahetusse lähedusse kohta. Muidu igati korrektne ja hea
kavatsetakse ehitada veel palju tei Põhjala Koolifiüas pole mingiks
si vähemalt sama suuri hooneid ...
erandiks. Samal ajal kui naabermaa
Hans Krook nendib oma artikiisen- Taani on peensusteni ära toodud, ei
ria esimeses osas, et siin Rootsis on esine teise naabermaa, Eesu kohta
Eesti samahästi kui unustatud maa, suurt midagi. Kaardile on märgitud
hoolimata sellest, et see asub otseses kõigest seitse linna, kusjuures Tal
naabruses. Olukord on samahästi kui linna nime on täiesti ilma põhjuse
häbiväärne, ütleb skribent, eriti kui ta kirjutatud kahte moodi. Ometi

damine ammugi lõpetatud. Claus von
ei omine ammugi lõpetatud. Claus von

s.o. kokku 75-Jts aastaks. Kui Läänesaksa liidukantsler Adenauer kä

Eosen märgib, et kalendrisse sisse
kandmine on rohkem ajalooline aua
si.

Suguvõsa alustajaks Eestis oli
Bogislaus Kosen, kes oli saadetud
Rootsist halduriks Tallinna ja Gus

tav n Adolfi poolt sai vabahär

ra, s.o, paruni tiitli ja aadli Õigu

studie i Imperialism”. See on ol
nud temagi ”reisiraamatuks”, kui
gi ta kartuses Tallinna tolli läbiotsijate ees jättis selle Helsingisse.

Mis ka osutus õigeks sammuks,
kuna läbituhnimine oli põhjalik.
Krook konstateerib peale selle veel,

et kohapeal viibides nähtus, et
Küngi andmed on igati korrektsed.

Tallinna-söitude kohta oli Krook
nii palju teadlik, et suveperioodil on

me soomlastelt, kes kasutavad ühen
dust enamasti selleks, et end suhte
liselt odavalt monumentaalselt pur
ju juua. Stockholmis asuv venelaste
Intouristi reisibüroo aga millegipä

2348 all.

te pooli. Venelased mõistsid la kol

Krook kriipsutab alla, et ainus
korrektne ja ajakohane teatmik
praeguse Eesti kohta on toimetaja
Andres Kiingi raamat ”Estland, en

olemas ühendus Helsingi ja Tallin
na vahel nn. ”Vodka-ekspressiga”.
Reisilaev on saanud oma uhke ni

Saksa-Kaotsi kaubanduskojas Stockholmis töötav parun Cbus von
Kosen, silmune järeletulija Kadrina mõisnikele Kestis ja omasiiguviisa
peamees, on kantud oma suguvõsaga Rootsi rüütelkonna niuiestikku nr.
Praegu juhtub väga harva, et rüü
telkonna nimestikku täiendatakse —

on Eesti pindalalt sama suur kui

natusi, mida Baltikum viimase suu- Taani.

re sõja ajal on läbi elanud. "Kõige
seda oleme aga meie jälginud enam

rast ei teadnud Helsingi-Tallinna
liinist suurt midagi. Suure otsimise

mel korral 25 aastaks vangistusse

is Moskvas, siis lepiti kokku sak

ja tuhnimise peale saadud lõpuks
nii kaugele, et leitud üles vodkaekspressl sõiduajad. Suures rootsi
reisibüroos koheldud Krooki häbe

sa sõjavangide vabastamises. Nen

matult ega teatud suurt midagi roh

kem. Üks väiksem reisibüroo aga

de hulgas vabanes ka von Kosen,

ajanud söiduasjad lõpuks korda.

Vahepeal oli tema abikaasa Hillo

Protseduur võttis aega kaks

von Rosen Eestist evakueeritud

kuud, märgib artikli auior. Ei. iilil-

Austriasse koos lastega. Ilma passita,

Järg. Ihk. 8.

ilma kodukondsuseta. Tänu rootsi

pärotolule sai ta tulla 40-date aasta
te lõpul krahv Folke Bernadotte abisajul Rootsilt, oi kantud aga teda tamisaktsiooni raames Rootsi, kus ta
Stockholmis ltlddarhnseti nimekir
asus elama ühte linnalähedasse va
jadesse — ta langes automaal sell
nasse majakesse, mille eest tuli üüri
eesti rüütelkonda.
maksta 25 krooni kuus. Ise teenis ta
Nüüd, tagant järele, on pagulus 200 krooni palka oma töölt, millest
se Rootsi sattunud suguvõsa aktsep võeti veel 35 krooni maksu ...
sed. Kuna aadeldatav ei asunud sel

Helilint
pukkides
liibamatii

teeritud kui rootsi aadel.

Kuueaastased kaksikud pidid iga
Claes von Rosen, kes elab Vallen
tunas oma abikaasa ja viie lapsega. päev kõndima kuus kilomeetril bi
lli
melsn kooli, kus teised lapsed
Ta saabus Rootsi vene vangilaagrist
viis aastat tagasi. Nagu orjalaagfist neid kiusasid, kuna nad kõnelesid
saksa Uee.lt.
pääsenud ikka, oli ta halvas füüsili
ses konditsioonis ja kaalus vaid 40
Kogu asi lõppes siiski õnnelikult —
kilo.
lõpuks pääses mees vene vangistu
Ta oli langenud vangi Kuramaa sest ja koos temaga ehitati üles nor
koti likvideerimisel a. 19-13 venelas maalne perekonnaelu ja majandus.

EESTI MAJA

LAMMUTAMINE
UKSE EES
Stockholmi vana Eesti Maja Re -

geringsgtitanil 21 on nüüd va

henditult lammutamise ees. Kin

nisvara müügil Unnale oli tin
gimuseks, et hoonesse jäävad

üürnikud lahkuvad 1. oktoob
riks, inil üürilepingud lõpevad.
Nagu paistab, ei saa tegemist
olla "armuaja” pikendamisega
eriliselt, kuigi Eesti Maja Klubi
seda on taotlenud. See palve
otsustatakse 5. oktoobril ja kui
vastus on eitav, siis on lanunutamislirmal tee vaba. Eesti Maja

Klubi lõpetab oma tegevuse
vanas Eesti Majas pühapäeval, 3.

oktoobril, korraldades algusega

kell 16 piduliku koosviibimise
kohvilauas eeskavaga. Tegelikult
paistab siiski viimaseks ürituseks
jäävat järgmisel päeval, s.o, es
maspäeval, 4. oktoobril toimuv
Pensionäride ühingu kokkutulek.

Nagu EEL kuuleb, köetakse
vana hoonet ainult niipalju, kui
veel öli paakides leidub. Eesti
Maja köök ja muud seadmed
tulevad evakueerida uude maj
ja, mis omakorda teeb võima
tuks rohkemate ürituste teostu

mise ka juhul, kui võimaldatakse
lühem pikendus kolimiseks.

Senini oli arvamine, et asi

lammutamisega võil) pisut roh
kem venida, kuul näib, et linna
valitsusel on asjaga ehitatava
Tunnelraudtccjaama tõttu kiire.
Uues Eesti Majas on ümberehi
tus kiirustatud korras käimas,
kuid teatud lühem vahe tegevu
ses paistab olevat vältimatu, mi
da põhjustas ehitusloa venimine.

Vanast Eesti Majast lahkuvad
uude majja Stockholmi kogudu
se kantselei ja üliõpilasorgani
satsioonid.

NEW YORK (UKS) — N. Yi‘iie

loll y>\ posühorrMduseti ammtvivaü

järjest karmimaks, millega tulel)
arvestada neil, kes sealseid omak
seid toetavad pakkide saatmisega. .
Kui varemalt lubatud oli pakkides
vöi postil helüintide saatmine okup.
Eestisse, siis nüüd on see keelatud.

Hans Krooki artiklit kaunistab iilalolev meeleolukas pilt
Tallinna Saiakangist, vaade Pika tänava suunast Raekoja
platsi poole.

Helilint konfiskeeritakse. Pakkides
helüintide saatmisel, kusjuures on
esinenud juhtumeid, kus pakifirma
pole saatjale teatanud, et helüintide
saatmine pole lubatud, on pakk tul
nud tagasi kogu ulatuses.

Rriti valitsuse samm:

105 vene diplomaati

peavad lahkuma

KUI SPIOONID

I.ONÜON (EPU) — Inglise valitsus otsustes venelastelt nõuda, et nad viivitamatult koju kiusaksid toi
diplomaatilise esinduse liiget N, Liidu Londoni suursaatkonnast, kunna on kindlaks tehtud, et igaüks nen
dest on tegelenud Inglismaal spiounarhiga. Informatsiooni vene saatkonna suurejoonelisest spionoashitegevosest andis inglastele üks KGB kindral, kes kolme kuu eest ära hüppas ja keda inglased senini on
varjanud. Inglaste esildis tehti N. Ijidu cliargé ■■ daffaires Ivan Ippolitovilc välisministeeriumi kubineIisekretäri kaudu 'korrektses õhkkonnas”, nagu inglased teatavad. Vene saatkond keeldus kommentaa
rist, kui ajakirjanikud seda küsisid.
. "Tegemist õu ajaloo suurima dip ole kunagi olnud vastavatel riikidel konna liiget samal ajal kui inglaslomaatilise skandaaliga. Kuigi on asitöendeid nii suure hulga 'diplo te suursaatkond Moskvas koosneb

avalik saladus, et N. Liidu saat

konnad tegutsevad spionaazhiga,, ei

maatide'’ vastu.

Londonis oli venelastel 55# saat-

vaid 78-st inimest.
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VASTUPANU
23. augustil 18S9 sõlmiti n,n. Rib-

NATO POHJATIIVALT

metsavendi tembeldakse ”ilma *

bentrop-Molotovi-pakt Moskvas ja inimlikkuseta bandiitideks, fahisti- g
kirjutati selle salajan elisaproto de käsikuteks, monstrumiteks” jne. g
Juba möödunud aasta novembris tõusnud juba teisele kohale Ühend das ühenduses näiteks tegevusega
koll, kus määrati: ”Temtoriaal-po- Kangelased ja heroilised kujud | osutas Norra tolleaegne kaitseminis riikide kõrval. Neil on moodne koos Läänemere). Kuid väljapääs Lääne
iiitiiiste muudatuste puhul Balti seevastu olid okupatsioonivõimu * ter Hellesen oma aruandes parla seis ning suur taktikaline ja stra merest ei ole vaba, mispärast Nõu
riikide (Soome, Eesti, Läti, Leedu) teostajad ja vastupanuliikumise ar- g mendile, et nõukogude sõjaline tege teegiline liikuvus. Samuti on kasva kogud on pühendanud vastavalt roh
siaöel moodustab Leedu põh^pür xnutud mahasurujad — tshekistid, g vus Norra vete ja õhuruumi lähedal nud nende tulejöud nii konventsio kem tähelepanu oma Jäämere-laeühtlasi ka Saksamaa ja NSVl. hu NKVD- ja miilitsaväed, hävituspa- £ on silmapaistvalt suurenenud. Aru naalsete kui nukleaarsete relvade vastiku väljaehitamisele. See annab
visfääride piiri”. 24. septembril 19C9 taljonid, partei tegelased ja teised, 5 andes märgiti ühtlasi, et nõukogude osas. Vaevalt üks protsent kõigist neile võimaluse kergeks väljatungiks
Jäämere-laevastik on arvuliselt tu vene sõjalaevadest on üle kaheküm
esitas Kreml Eestile ultimatiivse kes lõpuks, viiekümnendate aasta- g gevasti kasvanud ning et ka sõja ne aasta vana. Ameerika ametlike Atlandile, et konflikti korral ohusta
da ühendusliine USA ja Euroopa va
nõude loovutada vene sõjaväele baa te esimesel poolel suutsid metsad £ laevade lahinguvõime on oluliselt
andmete kohaselt on nõukogude hel ning raskendada või takistada
sid. ”Ärge sundige rahuarmastavat puhastada, vastupanu veriselt ma- S tõusnud. Nõukogude arvukad õhu- ja uued robotristlejad ja robothävitajad
lääneriikide abisaadetisi näiteks Püh-

N. Liitu tarvitama jõudu,” ütles ha suruda ja olukorra luua, kus g mereväelised harjutused näitasid üht niisama, head kui ameerika vasta ja-Norrasse. Nõukogude seisukohast

Molotov ultimaatumi esitamise! Ees

ti välisministrile. Väike nõrk Eesti
oli sunnitud alistuma: 26. septemb
ril kirjutati alla n.n. baaside leping.
Oktoobris marssisid vene üksused

sisse Allakirjutamise eel korralda
sid vene soormisväed piiridel ja
laevastik merel ettevalmistusi rün
nakuks, et. ”veenda” Eesti. 16. juu

nil 1940 esitas Molotov uue ulti
maatumi, milles nõuti N. Liidu
okupatsioonivägede sisselaskmist ja

uue nõukogudele vastuvõetava va
litsuse moodustamist. Seda ultimaa

tumit rõhutati 14, juunil TallinnHelsingi lennuliini lennuki halas
tamatu ailatulistamisega ja 15. juu
nil vene sõjalaevastiku asumisega

Tallinna reidile, samal ajal kui
bsasiväed marsivad Tallinna ümb
russe asudes iahingpositsiooni. Ees

til ei jää muud üle kui alistuda.
Kremli diktaadiga on Eesti sunni
tud likvideerima oma kodukaitsenrgnnieateiooni Kaitseliidu ja liik
metelt ära võima relvad, mis pi

enam keegi aktiivselt ei julge oku- g lasi. et vene amfiibüksused olid või vad sõjalaevad, mõned isegi mood on seejuures ainsaks suuremaks puu
patsšooniga võidelda, kuna see ette- £ melised üllatavaid operatsioone ette samad.
duseks, et kuna neil pole ci lennu
võte on lootusetu (algusaastatel oli £ võtma väga kiiresti. Kuna see tä
USA Atlandi-laevastikust on üm kikandjaid ega ettenihutatud baase,
hendas suurenevat ohtu Norrale, võe marguselt viiskümmend protsenti üle siis jäävad nende mereoperatsioonid
metsavendade! lootus, et lääs oma g ti küsimus üles ka NATO ministrite
20 aasta vanad. Lähematel aastatel ilma õhukaitseta. Seda puudust saab
suuri vigu 1 ütluses venelastega mär- £
kokkutulekul Brüsselis möödunud
kab ja need tagasi tõrjub lääneli- £ aasta detsembris. Sest saadik on jät peavad vanaduse tõttu rivist välja üksnes kõrvaldada baaside soetamise
langema kaheksa lennukitekandjat ga olgu Pöhja-Norras või Islandil,
sest Euroopast sinna, kuhu nad g kunud ulatuslik mõttevahetus Nor ning ligemale nelisada hävitajat ja kust vene õhujõud võiksid oma me
ra julgeolekupoliitika ajakohaseks re fregatti. Uute laevade ehitamine nen reoperatsioone otseselt toetada,
ühes hiljutises "Rahva hääle" g videerimiseks. Ka Norra uus valitsus de asemele on aeglane ja suudab
N. Liidu Jäämere-Iaevastiku kii
järjekordses ajaiooseletamises on g peaministri Brateli ja kaitseministri vaevalt täita tekkivat lünka. Pealegi
re kasvamine ning mereväeline ak
ettevaatamatu), kombel tutvustatud £ Fostervolliga eesotsas võtavad ”tohu on .lennukitekandjate opereerimise
tiivsus Pöhja-Atlandil õigustab loo
tud
ülesrelvastamist
NATO
pöhjatiivõimalused hakanud vähenema vas mulikult nii Norra kui NATO mu
isegi metsavendade programmi, £
val” tõsiselt.
tavalt sellele, kuidas nõukogude ro ret. Kõigi tundemärkide kohaselt on
kust vastuvaidlematult selgub, et ■
NATO pohjatiiva ülem kindral botristlejad ja -hävitajad on arvuli Norra sattunud teatud ohtu, ükskõik,
tegemist ei olnud mitte tavaliste •
"röövlitega”, vaid gruppidega, kes £ Walker omalt pooolt on mitmel pu selt kasvanud Sedaviisi aga tõotab kas N. Liidu eesmärgid Pöhja-At
hul hoiatanud ohu alahindamise eest hakata kaduma ka see suur ülekaal,
võitlesid okupatsioonivõimuga ja J selles piilkonnas. Ta rõhutas alles mida USA oma lennukikandjatega landil on ofensiivset või defensiivset
tema esindajatega Kui viimase £ hiljuti, et vastupidi tavalisele arva evis, kuna N. Liidul need tänaseni laadi. NATO omalt poolt peab seda
ohtu küll silmas, kuid tema võima
poolt nendele omistatud süüdistusi S misele on nõukogude sõjalaevastiku on puudunud.
lused möjuavaidamiseks selles piir
lugeda, siis tulevad need tuttavad * suurim ekspansioon toimunud mitte
Nõukogude mereväeline ekspan konnas on millegipärast hakanud
eite — selliseid asju sooritas rez- £ Vahemerel, vaid piki Norra piire. sioon Põhja-Atlandil pole toimunud järkjärguliselt vähenema. Sellest kõ
Iilini ja tema käsikud, keda selle £ Nõukogude mercjöud on tänapäeval muude veekogude arvel, vaid lälie- neleb lääneriikide laevastikkude pi
eest nüiid kangelasteks tõmbeida- *
dev vananemine ja vähenemine, kus

kuuluvad). g

takse, jooksval lindil nii esimese “
okupatsiooni, kui ka teise okupat- £

siooni esimesel perioodil Ei aita £
sellest, et näit. 7948 aasta ja 1941 S

di toimuma otsekohe. Eesti kaii.se- aasta suurküiidilamisj kujutatakse 5
viieos-ad tulid sulgeda oma asukoh nagu mingit hädavajalikku "hea- £

II. MARK

60-aaslane

kuleppel Vmssavipaktiga ja on vas
tastikku tasakaalustatud. Säärase
”kokkuleppe” saavutamine tähen
daks, kui seda võrrelda Nöukogudelaevastiku ekspansiooniga, et süjakorral on NATO vaevalt võimeline

Stockholmis täiustab 1. oktoobril
60-iKlat sünnipäeva Eesti Komitee
abiesimees ja ühiskonnategelane
Heinrich Mark.

tadesse. Ja nüüd, 17. juunil mars tegu” eesti rahvale. Kui needsa- E
sisid venelased üle piiride ja alus mad mehed simdisiavad vastupanu- ■
tasid Eesti täielikku okupeerimist. liikumist ”julmuses ja ebainimlik- g
70 OM maa- ja 10 OÖO mereväelast kuses”, siis on seo ühtlasi selleks, £
Heinrich Mark — tuuli ja tormi
saabusid lisalt* juba varem baasi et rezhiimi julmust ja ebainimlik- £ on olnud Sinu eluteel, kuid tam
des olnud 25 000-le punaväelasele. leust sellega varjata. Kui verise g mena oled seisnud võitluse esirindel
Nüüd oli ”taust” olemas löppla- terroriga on vastupanu maha löö- £ vabaduse, õiguse, iseseisvuse ja de
vosniseks, mida tuli korraldama dud, siis ei tähenda see, et vägi- £ mokraatia eest. Keskse kujuna Root
Stalini esindaja Zhdnnov. 21. juu valdne anastaja saaks ajalugu oma £ si eestlaste koolide, hariduse ja kul
nil oligi tema bcneflss — punaar tahtmist: mööda ümber kirjutada, ■ tuuri võitlusväljal on Sinul olnud
mee tankidega tänavatel ja laske
KLA g täita raske osa organiseerimisel kuid
ka Ilootfii riigi toetuse hankimisel ja
valmis laevadega reidil lavastati ve
selle vahendamisel. Ja seda pagulas
ne baamtöülistega ja kodukonunupõlve esimestest päevadest alates. Si
nistidega n.n. "ülestõus” 6 augus
nu omadus jääda rahulikuks ka kõi
til oli lõppeesmärk saavutatud —•
Kaks maailmarekordi on püstila- g ge raskemais olukordades ja lisaks

REKORD j

Eesti oli tehtud "omal palvel” N. tud: inglaste poolt diplomaatide |
Venemaa lahutamatuks osaks.
mass-väljasaatmises ja venelaste g
Selle faktilise materjali taustal on poolt diplomaatide moss-spionaaz- g
muidugi vaid koomiline, kui N. Ve his. On selge, et need rekordid j»- g
tavad jäljed lähema aja poliitilise- g
nemaa poolel väsimatult püütakse le arengule. Venelased teatavastu g
ajalugu nii kirjutada, et N. Liidul alustasid propagandariinnakut ing- g
ei olnud asjaga midagi tegemist — laste vastu juba mitu kuud tagasi, jg
oh vaid küsimuses eesti töötava nähtavasti teadmises, mida toob g

juures erandiks pole ka Ühendrii
gid ja Suurbritannia. Pealegi on
NATO valmis ka üldiseks vaeva
hendamiseks, kui see toimub kok

Norrat efektiivselt toetama.

A.K.

Hcinrivh Mürk
Rahvuslike ringkondade organisee-

rimistegevus viis teda vastuollu ka
saksa okupatsioonivõimudega ja tal
kästi Tartust lahkuda. Põrandaalune
rahvuslik organiseerimistegevus jät

kus nüüd Tallinnas, 1943. aprillis
Kellele Sinu isiklik julgus on oma avanes võimalus Viinistu rannalt põ
dused, mis on toonud kaasa hinda geneda Soome, kus Mark omas ar
mise ja lugupidamise kõigis erine vukaid haridusalalisi ja poliitilisi tut
vais pagulasringkondades. Poliitilise vusi juba isescisvuspäevilt ja kus ta

Misjonäriks
Liibanonis
BEIRUT (EPI.) ~ Liibanonis te
gutseb lühis-Ida ja Araabia mis

joni teenistuses abielupaar Ketth
ja Natalie Stevenson, kelledest vii

mane en eestlane. Mõlemad oa tul
nud Austraaliast.
Natalic Stevensoni vanemad lahku
võitlejana ja juhina ei saagi Sina lootis leida avaramaid võimalusi rah sid iseseisvuse ajal Eestist ja äsasid
olla kõikide poolt väga ennustatud, vusliku võitluse jätkamiseks.
elama Kanadasse Alberta osariiki.

kuid Sinu kannatlik meel ja alati

Soomes alustas H. Mark kohe po

Teatavasti sõitis Rootsis värskelt

optimistlik ellusuhtumine on meeldi liitilise tegevusega. Oli lioös Eerik lõpetanud arst dr. Lemm Pioos, ars
valt kütkestanud paljusid kaasmaala Laidiga Eesti Büroo organiseerijaid ti ja. jutlustaja Arthur Prooei poeg,
rahva tahe ja soov, millele tuli vas kaasa Killi-mehe ärakargamine g si. Poliitilises võitluses pargitud ka
Helsingis ja esimese eesti elisiilaja- aure lõpul Kongosse misjoniarstiks.
ta tulla, eesti rahvas Ise valis oma koos töcndmalerjaliga Inglismaal £ reda koore all on peidetud tunderi- lehe "Malevlase" peatoimetajaid. Põ
tee... Muidugi kuulub selle juurde, vene saatkonnas ja asutustes toimu- £ kas ja südamlik inimene, kelle vai genes edasi Rootsi sügisel 1944.
et veel aastal 1971 ei ole vene jn va tegevuse kohta. Biiti aktsioon £ murikkaid repliike ja alati heatuju
Rootsis alustas Mark kohe eesti
toob kahtlemata kaasa, vahekorda- £
nõukogude eestlasist ajaloolased de tunduva jahenemise. Selle akt- £ list olemust Sinu kaastöölistel pal koolide ja rahvusliku haridusele korEstniska Dagbladet
judel erinevail alade” on olnud või
saanud lugeda Kibbcntrnpi ja Mo- siooni formaat aga avab lääne ava- £ malus kogeda. .Ta Sinu truudus sõp raldamistöödega, samuti aktiivse po
Peatoimetaja Juhan Kokla
lotovi poo.lt alla kirjutatud snlado- likkuse silmi kõige selle osas, mis £ radele ja vabameelsuse ideedele, Si liitilise organiseerimistegevusega.
Vastutav
väljaandja
kumenti, mis selgesõnaliselt annab tegelikult on toimumas kõigi lääne E nu kompromissitahe ja kindlus lepe Rootsi koolinõunik dr. Helge Hange
(ansv. ulg.)
N. Liidule vabad käed oma naab ja ida vahekordade normaliseeru- £ te pidamisel — see kõik on eeldu lähema kaastöölisena rakendus ta
Arvi
Moor
Riikliku VäUsmnalastckomisjoni sotrite iseseisvuse hävitamiseks. Okup. iaisakt»ioonidc taustal ning et N. £ seks Sinu peale pandud raskete ühis siualbüroo assistendina eesti koolide
Toimetus ja talitus:
Eestis käib väsimatu sissemine pro Liidu diplomaatilised ja muud esin- £ kondlikkude ülesannete täitmisel organiseerimisele põgenikelaagrites.
EESTI MAJAS Stockholmis:
öused välismaal tegutsevad suurel £ Eesti tuleviku ja rahva huvides. Ellu
paganda uute eesti generatsioonide
See tegevus jätkud vahepeal tegevust
Wallingatan 32, 1 tr.
määral asukohamaade vastase spio- £
veenmiseks, et. N. Liit ci oie tar na.v/.higa. Seega ci olnud ka kolonel £ Sinu töös koolide ja hariduse korral alustanud Eesti Komitees, kus ts oli
Postiaadress: Box 667
damisel Rootsi eestlaste jaoks! Püsi
vitanud mingit vägivalda, ei ole Wcnnerströmi, kellele armuandmist 5 valt sama rõõmust meelt ja õnne Koolitoimlionna asutajaid ja selle esi
161 29 Stockholm 1
meheks 1945 -1956. 1954. a. asus ta E.
Telefon 2184 46
rikkunud mingeid lepinguid, vaid «sa rootsi ajakirjandust nõuab, ■ Sinu isiklikus elus!
Komitee büroojuhataja ülesannetes
on heasüdamlificlt. “abistanud eesti spionanzh kaugeltki jäänud viima- ■
WILLEM MULD
Toimetaja
Eskilstunas Jüri Aus
se, olles hiljem abiesimeheks kuni tä
töörahvast.".
4=
seks. See, spionaazh puudutab köi- J
Aadr. Eesti Päevaleht, Box 120,
naseni. Oli üks Demokraatliku Klu
Samast vaatevinklist lähtub kogu ki läänemaailma riike. Rekordiline g
63102 Eskilstuna, te). 016/14 77 72
H Mark sünd. 1.10.1911 Kanepil Võ bi ja sellest väljakasvanud Eesti Rah
Sisepropaganda kirjeldades okupat paljastus ci ole suuteline muutma g
Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
vusnõukogu asutajaid ning 1951. a.
Kuulutusarvete postgiro 6059 00
sioonile tekkinud spontaanset vas maailma diplomaatias venelaste ■ rumaal. Lõpetas Tartu ülikooli õigus alates selle peasekretär. H. Mark oli
teadlasena 1938. On töötanud algkoo
—0,
Eesti Päevaleht Förlags AB,
tupanu, raia avaldus partisaniliiku poolt teostatud revolutsiooni, mille- g
ga ida diplomaadid on muudetud ■ liõpetajana ja advokaadina. Kuulus ka Eesti Liberaaldemokraatliku
Stockholm
mise tekkimises. Päevast päeva il
spionaazhiamctnikeks, kelle ctteval- ■ 1939 alates Tartu linnavolikokku rah Koondise asutajaid ja selle praegune
mutatakse ”ajaloolisi" artikleid, kus
Tellimishinnad:
mistusasutuseks on KGB-koolid. £ vaerakondlasena ja oli Jaan Tõnisso esimees, olles osa võtnud paljudest
liberaalide
rahvusvahelistest
kong
ni
erasekretäriks.
■
Aasta kr. 129:-
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• New Yorgis elanud Jiiri Toome
puu, kee tööülesandeis siirdus Te

herani, viibib praegn puhkusel
Kreekas. Ta siirdub sealt jälle ta

ressidest ja esindanud eestlasi ka

• liuroopareisi raames kiilasias
Stockholmi Viktor Miindvcrc Philuddphiast, USA-st.

•Addtäles Austraalias kihlus

gasi Teherani, kuhu jääb pikemaks

Peeter'Ranniku lätianna Ai ja Brl-

■jaks.

edisega.

1940. Nõukogude Liidu okupatsioo rootsi sösarerakonnas. H Mark on ka

nivõimude poolt korraldatud ”vali Eesti Karskuslcomitce asutajaid ja
miste!” kandideeris Riigikok liige. Akadeemiliselt kuulub ÜS Velku kommunistide vastaskandidaadi jesto perre. 12. jaan 1953 nimetad A.
na, kõrvaldati aga kandidaatide ni Rei tema oma eksiilvalitsuse sekre
mekirjast ja kuulutati "rahvavaen täriks, elles Oslo-valitsuses praegu
laseks”.

peaiuin. asetäitjaks.

Termin (4 kuud) kr. 45:-

Kuu .kr. 12:-

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT

FÖRLAGS AB
Triikkija: Eskilstuna-Kurirens
Tryckeri AB Eskilstuna 1971

Kolmapäeval, 29. sept. 1971
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Türgi-eestlased: ”Tahame
eestlaste ja kristlaste hulka”
A. Roos uuris nende murret
Eestlasi leidub praegu igas ilmakaares. Isegi seal, kus neid ei oska oodatagi. Mõned aastad tagasi saj näi
teks teatavaks, et ka Türgis on eesti küla — omaaegsed Venemaale rännanud eestlaste järeletulejad, kes

asusid Türgi-Vene purkidele möödunud sajandi lõpul, kui just Venemaa alla olid langenud teatud Tür
gi alad, mis aga hiljem koos sinna asunud eestlastega jälle langesid Türgi liigile. Kevadel 1966 saavutasid
Rootsis elunevad eestlased selle eesti kiilaga uue kontakti — neid külastas Türgis uurimisreisil viibinud
noor arheoloog Paavo Roos Lundist ning varsti selle järele ka tema keeleteadlasest ja kirjanikust vend
Aarand Roos. Viimane on mitmel reisil uurinud selle Türgimaal leiduva eesti rahvakillu keelt. Alles hiljuti
tuli ta tagasi .järjekordselt Türgi-relsilt. Käsitleme Aarand Roosi selle reisi teemadel.
Millised on seekordsed muljed ilmasõda selle ala tagasi aastal 1020.
— Nad saavad kirjutamisega hak
eesti külast Karaeaörenist Karsi lin
—- Kas on teada, kust aladelt nad kama, kuigi nad kasutavad türgipäna külje all. Kas küla on alati seda on pärit?
rast ortograafiat, s.t. ladina tähestik
nime kannud?
— See on teada. Nad on enamuses ku türgi vormis. Mis puutub kooii,
— Ei. Eestlased ristisid ta sinna Virumaalt Rägavere vallast- pärit. siis on nad käinud türgi 5;klassiüses
asudes ja küla tühjala maale asuta Nende hulgas on aga olnud ka ük algkoolis, mis on sunduslik. Kool on
des Uus-Estoniaks, Kuna sel ajal oli sikuid mulke ja hiidlasi.
muidugi türgikeelne.
see maa-ala olnud juba kaheksa — Kas Türgi-eestlaste keelest tun
— Aga küla on sellegipoolest ees
aastat Venemaa all, siis venelased neb ära vastavaid murdeelemente tikeelne?
nimetasid küla Novestonkaks. Türk Virumaalt?
— Jah — eesti perekonnad kasu
— Kahtlemata. Neile on omane tavad eesti keelt. Raskusi on aga
lased, kes kahekümnendate aastate
alul sel sajandil Karsi piirkonnas ta poolkörgete pikkade vokaalide dif- lastega, kes kipuvad muutuma türgasi said, ristisid küla KaraeaÖre- tongeerimine, s.t. et o, e ja ö muutu gikeelseiks.
niks. On ju nüüd külas ka türgi ela vad "uoks”, ”ieks” ja ”üöks”. Näi
— Rahvakild on seega vähenemas
nikkond. Mis muljetesse puutub, siis; teks on mult küsitud: ”Nuormies, arvult. Kui suur oli elanike arv kü
on see sama, mida olen mina ja tei miks te tied ei juo ega süö.. See la loomisel ja mis on järele jäänud?
sed seal käinud varem ütelnud — on sama, mis on esinenud ja esineb
— Uus-Estonia kiila loomisel oli
nad elavad ikka veel möödunud sa Rakvere piirkonna murdeis. Hääli selles 300 hinge. Türgist lahkus aga
jandis oma maaharimisega, kuigi on kut ”h” ei esine kunagi sõnade al Esimese maailmasõja lõpul, mil üm
tulnud mõned üksikud masinad. Mul guses, ”hobuse” kohta näiteks ütel bruskonnas toimusid verised lahin
le isiklikult oli sealkäimine nagu dakse seal: ”meil on kolm uost”... gud, suurem osa Venemaale. Sealt,
ekskursioon tagasi minevikku. Neil Muidugi on nende keeles ka palju

jälle oli põnev kuulda, kui jutusta vene ja türgi laene.
— Kuidas on üldse nende sõnava
sin kaasaja mehhaniseeritud põllupi
raga? Kas neil on olnud mingi või
damisest Rootsis.
— Millal selle rahvakillu esivane malus lugeda eesti kirjakeelt?
—t Nende sõnavara koosneb sellest,
— Tegémist on sama väljarännuga, mida nende vanemad ja vanavane

mad asusid praegustele aladele?

mis löi Kaukaasia eesti asundused, mad kaasa toid, millele on lisandu
mis praegugi veel eksisteerivad ja nud teataval määral türgi ja vene
millistel on nüüd otsesidemed kodu sõnu .selles osas. mis puudutab kaas
maaga. See väljaränd toimus möödu aja terminoloogiat. Neil ei ole üldse
nud sajandi kaheksakümnendate olnud kokkupuuteid Eesti iseseisvus
aastate alguses. Kararacaöreni piir aja ega hilisema eesti keele arengu
konnas, siirdudes siis edasi Karsi ga ei kirjasõna ega otseste kontakti
poole paremat maad otsima. Nad de kaudu. Nende isoleering on ;olnud
said Karsi kroonikindluse kaudu täielik ja nende ainsaiks raamatuiks
praegusse asukohta uut maad, mis on ligi saja aasta eest kodumaalt
tookord oli täielikult asustamata. Ve kaasa vaetud vaimulik kirjandus.
nemaale oli siis Kars kuulunud ka Viimased palveraamatud on 20. sa
jandi algusest, kui neid sinna müü
heksa aastat, olles vallutatud Türgi gile töid rändkaupmehed-harjuskid.
sojas, millest ka eesti sõjamehi osa
— Aga kas nad oskavad kirjutada

võttis, mitte aga asunike esivane eesti keeles? Nad on ju käinud tür
maid. Türgi sai pärast Esimest maa gi algkoolis?

Karin Lutsu
näitused
Soomes

Kus teie

LEHTE? f

Karin Luts
26. septembrini iseseisva värvigraa-

fika näitusega Soomes Hämeenlinna kunstimuuseumis. 30. sep
tembril avatakse Karin Lutsu varvigraafika näitus ka Turus Väino

propagandas
N. Uit on suurendanud oma
võõrkeelsete propagandasaadeh* v«-
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EOL saadab meeleldi ■

proovinumbreid. ■

!9BBBBBBBB9BBBBBBBBSflSBSasa9SS9fl99BBBBBSBB3B

USA konsulaat Leningradis, kuna
Nõukogude Venemaa orjariik saab
samal ajal konsulaadi San Francis
cos. Eestlaste ees õigustati ameerik
laste sammu väitega, et rahval ei

liam Rogers kaalus seda olukorda ja
omakorda otsustas telefoneerida San

pruugi enam Moskvasse sõita, saavad

vpisad Leningradist, mis on Eestile
palju lähemal! Venelased aga kohe
pärast seda tõstsid oma viisa hinda
40 rublalt 400 rublale! Ja selle 400
rpbla eest võib okupeeritud Eestist

sist ja veel paljust muust.

Nii siis juhtus, et välisminister Wil

Francisco linnapeale Joseph Aliotole ja paluda tal survet avaldada pe
rekond Myersitele, et nad välja ko
liks oma korterist.

”Jah, linnapea käis meil külas
küll,” seletas Myers. ”Väga tore

mees! Meil oli tore juttu ajäda, aga

ta meie meelt «kult et umutuud$

Aitu korda Moskvas ära käia. Kok Siis ise naeratas ja lisas: ”Ma ei. saa
kuleppel oli aga veel üks nõks sees ütelda, et ma eriliselt just venelas

jä niinelt.' et Léningradi ja San te probleemidele kaasa tunneks aga,
ma avatud samaaegselt. Seega
ATK
Ühendriikide konsulaat Leningradis
ei saa hakata tegutsema enne, kui

Samal ajal on võõrkeelte saateae
ga pikendatud, ühelgi teisel riigil
ei ole sellist propagandasaailete

SOOVITAGE..' EESTI £

sidest, Onklandi sõjaväe moonave-

dudest Vietnami ja mujale Aasias
se, Fort Chicago sõjamoona baa

ooni ja propagandat 67 keeles.
Nüüd töuseh eri keelte-«rv 78-k\

Rootsis ilmuvale ajakirjandusele majanduslikult ■

misel ja lugejate soovide rahuldamisel. 5

Probleem on selles, et Nixoni va
litsus leppis kokku kommunistidega
vastastikuse läbikäimise tihendami
seks, mille parast otsustati asutada

Francisco konsulaadid peavad saa oh, missugune probleem!”

saadeti Moskvast vene informatsi

lugejaid, seda paremad ressursid ajalehe kujunda- b

Umbes kaks nädalat tagasi McCreery päranduse hooldajad ja Nõu
kogude Venemaa käsilased leppisid kokku et ilus 12-kortoriline maja
2790 Oreen tänaval San Franciscos oleks oivaline asukoht N. Vene
konsulaadile. Ligemale miljon doltarii venelaste kulda oli peagu käsi
vahetamas ja allüürnikele saadeti väljaviskamisteafed. käsuga välja
kolida 15. novembrist s.a. Aga siis selgus, et abielupaar M.versitel oli
viieaastane leping, millest neli aastat polnud veel täidetud, ja pere
kond Myers absoluutselt keeldus välja kolimast.

liiiimi 15 protsendi võrra. Senini
B
fl

raskel ajal) kindlustame tema ilmumist. Mida rohkem ■

Abielupaar USA-s
takistab USA-Vene

ter. ,

Veel rohkem
keeli vene

Tiheda kogunemisega meie oma ajalehe ümber (kogu J

le tööle. Külas on praegu poolsada mas aktsioon selle soovi täitmiseks.
eesti elanikku — nad on muutunud
Intervjueeris: JUHAN KOK1A

SAN FRANCISCO (VJES) — Kremli ja Ühendriikide välisinim«-* ‘

on avatud kuni 17. oktoobrini.

PAEVA» !

ajal on mitmed koos türklastega vasti oma usku eestluse kõrval. Ka

siirdunud ajutiseks Lääne-Saksamaa nadas teatavasti on mõnda aega käi

teerium kui ka San Francisco linnavalitsus on hädas väikese abielupaari parast, kes on otsustanud, et neile meeldib nende praegune kor- •

Aaltoneni muuseumis. Turu-itäUus

§m ■sö&imicI. imemmål

tulid vaid üksikud pärast rahu sõl vähemuseks, kuna lahkunute taludes
mimist tagasi Türgisse, arvult umbes se on asunud türklased,
— Mis nendest tüugi-eestlasteat
uuesti kasvama, kuid kolmekümnen edasi saab?
datel aastatel läksid mõned Brasiili
— Mis puutub nende oma soovi
asse ja aastal 1961 läks 19 eestlast desse, siis on nad mulle kinnitanud,
Malakani-kasakate Venemaale repat et nad tahaksid pääseda eestlaste ja
rieerimisel nendega kaasa. Viimasel kristlaste hulka — nad hoiavad tuge
paarkümmend hinge. Küla hakkas

konsulaarlepingut

Kunstnik Karin l uts esineb 17.—

BlflBflflBSB

Vanaema Miina Ålbuk lugemas esivanemate vana Piiblit

Karacaöreni eeti kulas.

hulka.

venelased suudavad leida omale kon
sulaadi maja San Franciscos.

Michael Myers väidab: ”Muidugi
saan ma aru probleemist, aga mu

£ewatealeid

Selle juures ei saa unustada, et N. naine ja mina proovisime aastaid, et
Taplows, Inglismaal, srui 4. sep
Uit ja idariigid püüavad kõike te korterit saada käesolevasse majja ja tembril Herman, Schröder, sünd. 2;

ha. et ameeriklaste saaiejaamu Lää nüüd kui me. siin sees oleme, oleks augustil 1919 Virtsus.
ne-Saksamaal vaikima panna, milli see ogarus, et kohe jälle välja koli
Leedsis, Inglismaal, suri 29. augus
sed, annavad informatsiooni idariiki- ma hakata! Me oleme kulutanud oma til Karl Käo, sünd. 13. jaanuaril 1905.
dc ja rahvaste keeltes.

raha, et korterit oma maitse järele Narvas.

Eriti on venelased tugevdanud pro sisustada ja me oleme sellesse ar
Inglismaa! suvi 19, septembril Hans
gramme. mis on suunatud Aasiasse munud. Meie lcaes on ülemine kord Neljandik, sünd. 24. aprillil 1300 Vil

ja Aafrikasse saateaeg on kasva ja katusemaja — lihtsalt muinasju jandimaal.

nud veerandi võrra. Tähelepanu vää tuline!”

riv on poliitiliselt ka asjaolu, et rumoeniakuclsed saated on äkki neljakordistunud.

Puna-Hiina saated Euroopale an
takse edasi Albaania raadio kaudu,
kus iga päev 50 saatetunni ulatuses
propagandat suunatakse Iäiioe-Eurööpasse.

Vene kommunistidele muidugi
operatsiooni baas San Franciscos
unnnks hea Ülevaate USA operat
sioonidest Vaikses ookeanis, Tre»surti Islandil asuva mereväebaasi

Gallis, Kanadas, suri 3. septembril
Johannes Jävvlo, sünd. 14. septembril
1890 Küdevas, Läänemaal.

• USA-s Re tillemas abiellus
her Kaader Coxdou Ala» CuniiiAghainiga. Esthcr Kaader on Kortli*
tegevusest, Oukhmdi Näval Air õpetaja Jaan lCantieri ja tema abiStation'ist, roanuk-aiise raketibaa | kaUsa Iuliihi nöörini'tütar.
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Vestlus noorteinstruktoriga:

Noorte tegevusetut vi kasvab
Vajame hädasti noorteruume
Tänavu on noortetegevus eesti noorte hulgas olnud harukordselt elav. Möödunud kevade ja suve jooksul
f|n toimunud terve rida noorteüritu si, mõnel korral isegi mitu noorteüritust samaaegselt, kuid vaatamata
V-Itolr on lõikunud noori igal üritusele, tihti on isegi olnud probleemiks just see, et pole lihtsalt võimalik
kõiki noori üritusele vastu võtta. Seega on leidnud muutus võrreldes viimase aastakümne passiivsusega ees
li noorte hulgas. Peaaegu kõikidel nendel üritustel on olnud koixaldajaks või vähemalt kaaskorraldajaks
Eesti Noortetöö. ”Noorielelit'’ pöördus mõningate küsimustega Eesti Noortctoo instruktori fil.mag. Richard

tel põhjustel. Kuid lõpuks saadi ks
- Möödunud tegevusperiood eesti
noorte, hulgas on olnud elav. Milli sellest üle. Üldiselt peab aga ütlema,
sed noorteüritused on olnud "popu et tung kursustele on liigagi suur.
Seda märkasime eriti siis, kui kor
laarsemateks"?
— Sellele on vast raske vastata, raldasime noortejuhtide kursust Tu
sest nagu paistab, on kõik tänavused neesias, kuhu soovijate arv oli ter
noorteüritused leidnud head vastuka venisti 82 Kahjuks saime sinna vas
ja noorte hulgas. Tänavu põie olnud tu võtta ainult 25 Ja kohe peale sel
mingisuguseid probleeme, kuidas noo

Noor teinxfruk tor Richard 'Riks' A orvcll konslatcciib
üritustest osavõtu markantsel tõusu. Stockholmis on

noortetööd takistamas noörteruumidc puudus — skautidel ja

gaididel ei ole kooskäimise kohta.

Igal sügisel, septembrikuu teisel
nädalal kogunevad PöhjalatiltredKalevipoja lipkonna liikmed koos
Sõprade Ringi liikmetega Metsakodusse, nautima selle varasügisest
avarust ja metsade vaikust.

Käesoleval aastal oli elevus väl
jasõidu vastu erakordselt suur.-Ju
ba reede lõunal hakkasid Götebor
gist veerema autod, suunaaga Met-

sakodu poole. Reede õhtuks oli
enanius vanemaid ja noori end
mugavalt sisse seadnud Metsako
llil*, mõned autotäied saabusid veel

na ümbrust. Õues aga kilkas ja

üks populaarsemaid üritusi oli
Laske- ja spordilaager Södertäljes.
Kalkuleeriti "normaalse” osavõtjate
arvuga, kuid registreerimisel oli ju
ba märgata, et arv on kahekordne.
Ja lõpuks, kui laager algas, saabus
kohate veel palju noori, kes polnud
üldse registreerunud. Usun, et siin
on just tegemist sellega, et oleme
lahti saanud halvast ”nõiaringist”,

emuse korraldamise, tehti patju

ja lõigati materjale. Messpere oma
korda oli kiiresti kohendamas välis
töid. Kes tõi puid, kes saagis neid,

kohata tuhandeid eesti noori igast
maailmajaost. Kogemustest teame, et

sellised kontaktid on püsivad ka tu
levikus — palju eesti noori on leid
nud hiljem omale elukaaslasi teistel
maadel elavate eesti noorte hulgas.

siooni kui varemalt.
Senini on suuremad eesti noorte kok
Ka osavõtjate huvi Lihavõtte pü kusaamised piirdunud skautide roaahade ajal toimunud salgajuhtide kur ilmaiaagritega — seekord on noortel
susel Metsakodus oli pealinnaski nii esmakordselt aga võimalik kohtuda
elav, et saadi täis üks buss sõiduks ka väljaspool laagrimiljööd. Nii, et
Stockholmist Metsakodusse.
kogu eestlaskonna, eriti aga isadeKa Eesti Keele- ja Kirjanduse Ins emade huviks ja- püüdeks peaks ole
tituudi kursustel Vemädalenis ja Eä- ma saata noored Kanadasse Lend
stadis oli osavõtjaid enam kui kohti.
Läände koosseisus.
Eriti huvitav oli asjaolu, et tänavu
— Kas on olemas praegu mingi
korraldati Rootsi Eestlaste Esinduse suguseid eriti aktuaalseid noortetöö

kuhu olime vahepeal sattunud ja Eesti Komitee ühise koostööna probleeme?
Mõtlen siin seda, et kui ühel üritu Rahvaülikool Gimos. See näitas, et
— Neid on mitmeid Vast. kõige ak
sel on vähe osavõtjaid, siis järgmi kui küsimuses on eesti noortetöö,siis tuaalsemaks, tahaks ütelda katastro-

ühteküuluvusetunnet vanade ja noor

Äsja toimus samas: kohas teine tree-

sel on neid veelgi vähem, sest noor kaovad kõik poliitilised hõõrumised faalsemaksi on noorteruumide .küsi

Harva sekka sai natuke ka mängi tel pole tore olla, kui omasuguseid ja antakse täis panus eesti nooruse mus Stockholmis Noortel pole liht
da või paadiga järvel tuuri teha.
heaks. ,,
on koos vähe. Hoopis teine lugu on
salt. ruume kooskäimiseks. Näiteks
Varakult valmis õhtusöök ja pea siis kui üritus saab küllaldase' rek
— Mis on lähemäajn plaanides puuduvad skautlikel s noortel koon
le mõnusat sauna koguneti suurel. rör laami ja noored üksteise'käest kuu
eesti noortetöös?
duste rüumid. Lootsime uue Eesti
dul ühiseks öhtukohviks. Tervitus- levad. et see ja see läheb kaasa, siis
Pühapäeval, 3. oktoobril on Maja peale, aga ka seal on esile ker
sönu kokkutulnuile ütles Sõprade tõmbab see kaasa ka uusi, kes va planeeritud Eesti noorte lennupäev. kinud raskusi, kuna. noortele mõel
Ringi esimees Gerhard Peet, tooni rem kõhklesid. Ja üheks selliseks Ja loodetakse siis startida eesti nopr- dud ruumid pole veel vabanenud.
tades senist toredat koostöövaimu ja näiteks oligi ”laskespordi” laager.

te vahel ja avaldas lootust, et seni ninglaager, mis oli küll mõeldud, ai
ne söbarälik koostöö vaid jätkub ja nult eesti noorte esindustrupile Ka
süveneb. Teretulemast Metsakodusse nada Eest: Päevadel, Kohale ilmus
le saja.
Tegevust oli mitmesugust. Naispe- ütles Metsakodu juhatuse esimees siiski topelt nii palju noori kui oli
muidugi toimetas virgalt köögis, et skm Ilmar Loorand. Lipkonna noored kutsutud.

varastada silmapilau, et teha retk
mäenölvakuile seente korjamiseks.
Mõned hoolitsesid Lipkonna Tare si-

palju noorteiiritusi, kus iga eesti

jooksis noortepere, kes agaralt soo
ritasid omi katsepunkte, mis talvel
siseruumis võimatu teha. õpiti tund
ma loodust, puuliike ja taimesorto

laupäeva hommikul, ühises lõuna
lauas oli osa võtsid rohkelt iile poo

suure-arvuiist osavõtjate peret köbumuredest vabastada, hetkeks sai vaid

ka ettevalmistused osavõtuks Esimes
test ülemaailmsetest Eesti Päevadest
1972 Kanadas. Praegu on lennuks re
gistreerinud ennast ca 300 noort »Ma
25 eluaastat. EÜEP raamides toimub

le kursuse toimunud Gotlandi-Sursu- noor peaks leidma palju just teda
huvitavat. Seal avaneb ka võimalus

ri välja saada eesti üritustele. Suur sele oli samuti registreerinud ennast
osavõtt on tekitanud uusi probleeme rohkem noori kui oli kohti. Üldiselt
—. nimelt ruumipuudust! Tihti ka tahaks ütelda, et töö tagajärjedja
majanduslikud kalkulatsioonid ei distsipliin on olnud paremad kui ku
pea paika, kui osavõtjate arv muu nagi varem, vast olenedes sellest, et
tub liiga suureks, kuna enamus üri suure kursusest ösavetta soovijate
tusi on subventsioneeritud Eesti arvu tõttu sai teha paremat selekt
Noortetöö poolt

tele mitmed lennuasjandust käsita
vad harrastusringid. Praegu on käsil

laululinnud esitasid populaarseid lau

Aasta suurimaks ürituseks olid
le, pannis hiljem terve laudkonna Eesti Noortepäevad Stockholmis, mil
hoogsalt laulu lööma. Hilisõhtuni vil lised töid kokku hulga eesti noori
kus küünlatuli ja vahetati mõtteid erinevatest Rootsi osadest Neljapäe
kaminahelgi paistel.
va jooksul oü noortel võimalik kok
Pühapäeva hommik algas varase ku saada tervel real üritustel.
jalutuskäiguga või romantilise paa
Noortepäevade kavas oli teatrieten
disõiduga järvel Veel viimased kor- dusi noorte eneste kaastegevusel,
rastustööd, kordaseadmised ja pakki kergejõustiku- ja vörkpallivöistlusi,
mised -- ja oligi aeg koonduda lõu mudilaste kokkutulekuid, diskusioo
nasöögiks, millega ametlikult lõppes ni õhtuid, koosviibimisi ning kõrg

kes kandis puid sauna või köögi
juurde. Osa oli ronimas Tare sein väljasõidu kaks sügispäeva Metsakopunktiks oli noorte esinemine Konttel, andis sellele uue ilme uue vär-

Riigi toetus noorte
gruppide aktiivsusele
Vaja viis osavõtjat
Rootsi Riigipäcv võttis kõvadel vastu otsuse uuteks toetii&normidehs
kohalikele noorteiÖÖgruppidelc. Seega avanevad soodsad võimalused
aktiviseerida eesti noori tegevuseks ka väiksemates eestluste keskustes
Ja arusaadavalt ka suuremates. Uute määruste kohaselt antakse riiklikku toetust proportsionaalselt tegevuse suuruse ja aktiivsusega. Toetus
hõlmab noori vanusegrupis 12—25 aastat. Toetusi saab iga etteplanee

vikorra näol. Mõned mehed balan- dus. Lõpetades Sügispäevi, mälestati sertmaja suures saalis ja õhtul rah
ritud kokkutulek ja see kokkutulek (üritus) peab kestma vähemalt
vaikse leinaseisakuga suve vältel ma vapidu. Selliseid suuri kokkutule
seerisid katusel, korraldades korst
ühe tunni. Grupi suurus igal kokkutulekul peab olema vähemalt vii*
nalasse varisenud Sõprade Ringi ja kuid on vaja ka tulevikus. Nüüd on
lipkonna liikmeid Jakob Aijast ja saadud ks hulka kogemusi selliste
Kaarel Aidlat.
suurte kokkutulekute korraldamisel.
Eriti huvitav on, et. "planeeritud gemine eesti noorteorganisatsioonide
Õhtupoolikul vurasid autod taas
Tänavune leerilaager- Metsakodus kokkutuleku" mõiste on vägagi lai. le. Eesti Noortetöö ülesandeks jääb
Göteborgi poole, vastu uuele tege oli sama populaarne kui varemaltki Siia võivad kuuluda igasugused
ka aruannete koondamine ja Koolide
vusaastale ja uutele üritustele.
ja õnnestus hästi. Ja juha praegu on sportlikud treeningud ja pallimän Peavalitsusele esitamine ja hiljem
lig: paarkümmend noort vanemate gud, rahvatants, laulutund, igasugu kogu selle aruannete põhjal saadud
sed "hobbyd", skautlikud salgakoon- toetuse väljasaatmine noortegruppiRektor Henno Harald Jänese ni
se leerrtaagrisse, kuna vanemad kar dused, organiseeritud jalutuskäigud, dele.
meline Sihtasutus, mis 1 oo<li ük
davad, et tuleb ruumipuudus.
orineteerumised, mängutunnid, ma
sikisikute ja institutsioonide kul
Kõik eosii organisatsioonid, kel
Augusti kuul toimunud Eesti Skaut le- või bridzhiturniirid, koosistumine
tuurilise tegevuse toetamiseks, ja
on olemas noortegrupp väi kes soo
like Noorte malevalaager Metsakodus heliplaatide kuulamiseks jne.
gati käesoleval aastal toetusi ja sti
vivad selliseid startida, palutakse
oli huvitav selle poolest, et laagrist
Kõik need näited on ainult üks
pendiume Stokholmi Eesti Güm
võtta iihemlus Eesti Noortetöös»,
TORONTO (EPI.J — Scedriorul osavõtjate keskmine vanus oli tuge
naasiumi aastapäeval 1#. oktoobril.
väike osa võimaluste suurest hul

noort ülalmainitud vanusegrupis, ; '

H. Jänese
stipendiumid

Võimlejate
liii loomisel

Fondi põhikirjas seisab: Sihtasutu
se eesmärgiks on soodustada eesti
päritoluga noorte kasvatust ja hari
dust. Selle eesmärgi taatlemiseks ja
gab Sihtasutus stipendiume ja toetu
si isikutele ning institutsioonidele,
kes eelkõige on tegevad eestilistel

toimunud ülemaailmsele Eesti Päe
vade treeninglaagris toimunud ees
ti naisvõimlemise juhtide nõupida
misel otsustati asutada ülemaailm

ne eesti võimlejate liit. Tegelik

valt alla 15, aasta. See olenes sellest,
et Naeratuste laager oli mõeldud sa
maaegselt laagrikogemuste hankimi
seks noortele, kes lähevad 1972 Maa-

ilmalaagrisse Kanadas. Just need

gast, sest mõte ongi, et noored
peavad ise mingisuguseid aktiivsü
si leiutama.

Ka tegevuse-ürituse paiga või

nooremad aastakäigud pole varem lokaali suhtes on piiramatud vali
laagrites olnud ja nad püüdsid nüüd ku võimalused. Kokkutulek; võib
Eelregistreerimist ülemaailmse ennast kvalifitseerida selleks. Raju- toimuda ka miine noore või juhi
aladel nagu eesti keel, kirjandus, võimlemisliidu loomiseks toimetab rid, laagrikogemused juba olemas, korteris, väljas looduses ja mujal.
rahvateadus, ajalugu, kunst, teater, pr. M. Amolins (78 Rifle Range, Ha- olid tööl, et saada raha just selleks
Iga sellise kokkutuleku või aktiiv
muusika, maateadus ja soome-ugri müton, Ont. Canada), kes annab ka reisiks.
suse eest saab riiklikku toetust kr.
keeled. Sihtasutus toetab kursusi, vajalikku informatsiooni.
— Tänavu on toimunud hulk 10:- suuruses kokkutulekult. Määru
koole, noortel! edusid ja teisi üritusi,
Eesti võimlejate esmemisdressiks noorte kursusi, kas pole kursuste ses aga seisab, et iga noor võib ühe
mis vastavad tema eesmärgile.
Eesti Päevadel 1972 on valge V-kacarv muutumas liiga suureks?
ja sama päeva jooksul võtta osa ai
Sooviavaldused toetuseks palutakse lusega pikkade käistega dress.
— Tänavu on räägitud isegi kur nult ühest sellisest tasulisest, kokku
saata hiljemalt 14. oktoobriks aadres
suste ”inflatsioonist”, kuid minu ar tulekust sama organisatsiooni raami
sil: Rektor Henno Harald Jänese ni • Marta I-eesment New Yorgist vates on see ainult hea, kui on pal des.
meline Sihtasutus, Färjestadsväg. 1G, saabus kolmenädalasele külastuse ju noortekursusi — nii kaua kui
Koolide Peavalitsuse (S)ö poolt on
Ml'54 Bromma, Sverige. Sooviaval le Rootsi.
noori nendele jätkub. Minu teada eestlaste osas ”hiivudmnniks" ette
duse blankette võib saada Eesti Kee • Tiina Ilussile (n-na lvuslap) ja oli raskusi selles osas ainult ühel nähtud Eesti Noortetöö, kelle kohu
le ja Kirjanduse Instituudist, Tule- tema abikaasale sündis poeg Joo kursusel, kuid see juhtus toimuma seks on tehtud muuseas kn selle toe
gat 20, 113 53 Stockholm, tel. 3114 TK

asutamine toimuks 1972 aasta Eesti
Päevadel Torontos.

nas.

õnnetult ebasobival ajal mitmesugus tuse saamise võimaluse teatavaks tc-

IJrottiiinggatan 85, 111Ü0 Stockholm.

Sealt; saadetakse kohe välja vasta
vate määruste ärakirjad ja aruan
nete blanketid. Hilisematel aruan
netel peab seisma: 1. Tegevuse ala
2. osavõtjale arv 3 kuupäev 4. kel
laaeg igast tegevusest ja S. vastu
tava juhi nimi.
Juhime tähelepanu sellele, et käes

oleval aastal võib erandina saada
toetust ka tagantjärele tegev usperioodi eest 1. juulist 1970 kuni 30. no

vembrini k.a. Kusjuures need aru

anded tuleb esitada Eesti Noortetöö
le hiljemalt 1. novembriks 1971.

Skaudiiiksustele ja skautjuhtidele

lähevad reeglite oratömbed välja
koos Aastakoosoleku materjalidega,
teistele noorteorganisatsioonidele aga
otseselt Eesti Noortetöölt.

RIKSNORVELE

Kolmapäeval, 29. sept. 197T
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Laupäevasest treeningvöistlusest osavõtjad sügismetsa all, helledele pühapäeval liitus v:< l kümmekond noort. Vasakult: Kalli Klement, Ava Randviir, Liis

Teedla, Ann Leesment, Epp Anderson, Pia Ausmaa, Ileinar Valk, Tiit Nurmeta, Toomas Jürisoo, Jorma Viren, Peeter Jenscn, Itein Puusepp, Ann Varma,
Reet Kotkas, Tiia-Mari Juhkam, Leida-Maarja Helberg, Johan Raud, Indrek Viira, Aadu Kübar, Vello Parts, Raivo Isvoosig, Alar Lange ja Olev Pihnan.

(Foto: Ant Paas), ' ' t

Noorte laskurite tulemused
paranesid treeningvõistlusel
Nädalavahetusel 18/19. septembril toimusid östertäljes asuval laskerajal treening- ja kvalifitseerimisvöistlused noortele eesli laskesportlastelc. Osa vältis veerandsada noori Stockholmist, Alingsäsist, Boräsist, Norrköpiogist ja Eskilstunast.

Kaugemal elavad noored saabusid Varma (Alingsås), 174 s. 6. Leida- võtta. Samuti mõjus soodustavalt sõ
laskerajale juba reedel, keda läbi pi Maarja Helberg (Alingsås), 157 s.
bralikum ilm laupäeval, mis oli ko
meda sügisõhtu ülesseatud tõrvikud
Päeva jooksul tibanud vihm lak hale meelitanud ka lastevanemaid,
ja märgutuled juhtisid jahimaja kas õhtuks ja pääle pinge- ja tu- kel oli nüüd võimalus veeta kaunis
juurde, kus oli ootamas kaminatuli. lemusterikast laskepäeva süttisid sügispäev koos noortega seeni ja
Laupäevahommikul saabusid kohale sügispimeda metsa all lõkketuled, marju noppides vabadel momentidel.
ülejäänud poisid ja tüdrukud. Metsa milledel valmistati toitu ehtsal met
Võistlused lõppesid hilispealelöunal
heiskamist algas laskmine. Et suure samehe kombel. Tehti laulu ja aeti ja peale kokkuvõtete tegemist jaota
male osavõtjate, arvule vastu tulla, juttu. Metsas saetud ja turjal ko ti osavõtjatele ergutusauhinda Ko
lühikest sügispäeva arvestades, vä hale kantud kuivad puutüved lee hale oli tulnud Eesti Noortetöö ins
hendati treeningvöistlusteks ettenäh gitsesid metsavendade tulena las truktor Richard Norvell, kes valmis
tud Olümpia-täismatsh (60 lasku) temaja ees ja andsid soojust ja tas noortele ilusa üllatuse, kaks pa
poolele rnatshile (30 lasku). Vahe valgust noortele ja vanadele järg rimat, nii poiste kui ka tütarlaste
peal tibama hakanud vihmale vaata nevateks jüukatsumisteks.
grupist, said eriauhindadena vee-

mata kestis laskmine gruppides vi
devikuni, kuni tõesti ka teravaim

Pühapäeva hommikul algas õige randtunnilise vaba lennu sportlen

nukiga Eesti Noorte Lennupäeval,
”kotkasilm'' enam ei suutnud sihikut varakult, peale lipu heiskamist, esi mis toimub pühapäeval Skä-Edeby
kontsentreerida marklehelc. Aga siht mene kvalifitseerimisvöitlus. Kohale lennuväljal Mälari saartel.
oli
ilmunud
veel
enam
noori,
kelle
oli saavutatud ja kõik noored olid
Esimene tõsisem laakelreening oli

saanud läbi lasta ettenähtud tieeningvüisüuste seeria. ■
Poiste 13 osavõtjaist tulid fi pari
ma hulka järgmised: 1. Peeter Jen-

Karl XII Raudpea ja ta jalakad.

LASTEAIA soaree ja
Kungsträdgårdeni

kuulsad JALAKAD
Kui koegi satub olema Ooperikeld- hääletati suurema alternatiivi poolt.
ri teisel korral asuvas n.n, Rotundas, Häälte vahekord oli 63 poolt ja 31
avaneb vaade üle Kungsträdgården i vastu. Otsusega ei olda rahul. Väi
ja Karl XII turu. Nimetatud turul detakse, et linna volikogu teeb otsu
seisavad 12-13-14 100-aastast jalakat., seid ”iile rahva pea". Väidetakse ka,
■laiakate täpne arv on vähe ebakin et ei ole sugugi vajalik jalakaid ma
del kuna ajalehed selles osas on eri ha saagida vaid on võimalik neid
arvamistel ja kuna nende ridade au eemale tõsta Sellele vastavad linnator ei- ole arvu teistmoodi kindlaks aednik Holger Blom ja aiadirektor
teinud, peame leppima teadmisega, Sven Grecn, et jalakate kolimine ei
et need jalakad seal lihtsalt on. Need ole läbiviidav.
on pealegi maailmakuulsad. Miks?
Debatt sai niisuguse ulatuse, et rii-

Kunagi aegade alguses tegi SL — gipäevaliikmel Bror Engströmil oli
Stockholmi Sideliiklus (vaba tiiige) põhjust esitada küsimusi tsiviilministrile Svante Lundqvistiie jalakate
— et see allmariraudtee.liin, mis
asjus, v- . •
ühendab Stockholmi kesklinna JärKüsimus muutus niivõrd tähtsaks,
vaväljakuga (tensta jt. eksootilised et valitsus pidi langetama lõpliku ot

paigad) saab ühe löpp-poatuse suse. 23. aprillil -71 otsustabki valit
Kungsträdgärdenis. Hakati löpp-peasus — teiste tähtsate seisukohavõttu

tust kujundama ja esilatigi kokku de hulgas — et jalakad tuleb maha

dest 6 parima hulka tulid järgmi

sed poisid (osavõtjaid 22): 1. Jaan lõppenud ja rahul olid nii .noored
Tiiksamrnel (Stockholm), 273 silma. ise kui ka juhtkond. Laagri sõbralik
2. Ülo Kenas (Stockholm), 264 s. 3. ning terve vaim ja noorte püüdlikus
ja huvi olid alusteles hääle õnnestu
sen (Södertälje), 235 silma. 2. Toomas Raivo Isvoosig (Eskilstuna), 253 s. 4, misele. • Lahkuti tugevate käepigis
Jürisoo (Stockholm), 232 s. 3. Alar Toomas Jürisoo . (Stockholm), 252 s. tustega, -et järgmine kohtumine toi
Lange (Eskilstuna), 224 s. 4. Olev 5. Jüri Kenas (Stockholm), 242 s, 6. mub 1972.aasta kevadel, kus toimub
Pilman (Eskilstuna), 224 s. 5. Indrek Indrek Viira (Stockholm), 236 s.
lõplik kvalifitseerimine 6 liikmelisTütarlaste 10 osavõtjast tulid 6 pa
Viira. (Stockholm), 217 s, 6. Johan
rima hulka järgmised: 1. Ava Rand teks mees- ja naiskondadeks, kes rei
Raud (Stockholm), 211 b.
sivad Kanadasse jõudu katsuma teis
Tütarlaste 10 osavõtjaist tulid 6 pa viir (Stockholm), 234 silma. 2. Kalli te eesti noorlaskuritega. Esimeste
rima hulka järgmised: 1. Kalli Kle- Klement (Stockholm), 233 s. 3. Lei tervitustena läkitatakse nüüd üle oo
ment (Stockholm), 22G silma. 2. Liis da-Maarja Helberg (Alingsås), 212 s. keanide teele USA, Kanada ja Aus
Teedla (Stockholm), 217 s. 3. Reet 4. Iais Teedla (Stockholm), 198 s. 5. traalia eesti noorlaskesportlastele siKotkas (Alingsås), 181 s. 4. Ava Reet Kotkas (Alingsås), 192 s. 6. Ann ni-must-valge lintidega kaunistatud
Randviir (Stockholm), 178 s. 5. Ann Leesment (Stockholm), 182 s.
tervitused kõigi laagrist osavõtjate

Lühiteated
Ameerikast
• President Nixoni populaarsus on
viimaste (iallupi-uurimusle järele

viimasel ajal järsult tõusnud —
ilmselt tema otsustavate sammude

tõttu majandusalal. Kollcdzhiliaridusega valijaskonnas märgiti tema
kasuks tervelt 30-puntilist tõusu.

• Jaapani prints lIHachi koos abi

kaasaga saabus ITSA-sse külaskäi
gule.

• .Tuudi kaitseliidu 7 liiget New
Yorgis auti kohtu alla süüdistuses,
et nad valmistasid ja panid lõhke
ma 2 pommi N. Vene kaubandus
ettevõtte Amtorgi büroos New Yor
gis ja vene diplomaatide maamõi
sas Killemvorlhis Lõng Islandil. ’

Pühapäevasel kvalifitserrimisvõistlustel selgus üllatav paranemiMuIetnus nii poiste kui ka tütar
laste hulgas — ainult .1 treoningpiiev — ja võistluste tulemus pa
ranes 1# lumi 50 silma võrra!

Poiste paremustabclis toimus suu
rem muudatus selle tõttu, et püha
päevastest, võistlustest võtsid esimest,

korda osa Jaan Tüksammel ja Ülo
Kenas, kes kuuluvad meie noorte
tipplaskurite hulka ja ei saanud lau
päevastest treeniugvõistlustest osa

nimedega ja grupipiltidega.

A.r.

Kuulõpp
läheneb

Roost-Leps
võistlesid

ITAALIAS
TOKOKT O(EPL) — Kanada pi

das kaks kergejõustiku maavõist

viiulikunstnik Alfred Pisuke, Kas

lust Itaalias — mcessportlased Sar-

sari rahvatantsurühm, klaverikunst

diinas Cagliaris, naised Sitsiilias
Palermos. Kanada naised võitsid

Agnes Lepp-Kaasik ja soareed ju
hatavad sisse kes muud kui laste

73,5:61,5, kuna mehed kaotasid 87,5:

aia mudilased.

meeskonda kuulusid ka eestlased
Ain Koost jn Ergas Leps.

nik Toomas Tunise. Teadvustab

Soaree toimub pühapäeval 17. ok
neli ettepanekut, milledest kaks olid saagida.
säärased, et Kungsträdgårdeni jala
Ikkagi ei olda rahul. Aga mis eda toobril algusega kl. 15 Ooperilteldri
Rotundas. Julgesti võib väita, et see
kad tuleb maha saagida. Nimelt oli si sai loeme järgmisel laupäeval.
neis ettepanekutes ette nähtud laien
on hooaja kõrgeklassiliselt kõige laia
Mis nn Esiti lasteaial pistmist haardelisem muusikaline üritus. Üle
datud pilctiha.il koos äridega, rõõ
muks reisijatele, ja üks allakäiku Kungsträdgårdeni jalakatega? Vä jääk läheb otseselt lasteaia tegevuse
dest oli asetatud jalakate kohale. No ga lihtne — sissejuhatuses nimeta heaks.
Pääsmed on saadaval Lasteaias,
vembris -70 otsustas SL suurema et tud Oepcrikeldri Rotundas toimub
tepaneku poolt ja samuti hääletas Lasteaia traditsiooniline (eelmisel Sandhamnsgatan 1, Eesti Päevalehe
Stockholmi Gatunämnd. 14. detsemb aastal oli ka) soaree.
toimetuses Wallingatan 32 I, ning tel
limisel telefonil 08/80 1813 — proua
Kaastegevad on — professor Nänn
ril oli küsimus Stockholmi Linna
Volikogus päevakorral, ja sealgi rüld, näitlejatar Anne-Mari Horm , Arendi.'

145,5 — seega suurelt. Kanada

Roostil ei puudunud palju ketta
heites võidust — ta kaotas Itaalia
60-meetri-meheIc Simenioncle ainult
14 sentimeetriga — saavutades 58.00.

Ergas Lepsi panus ebaõnnestus. Ta
jäi 1500 m jooksus viimaseks nõrga
ajaga 3.54.0. Itaallased võitsid kaksik

UUENDAGE AEGSASTI

Eesti Päevalehe
tellimist, et lehe saamisel
vahet ei tuleks. Tellimisi

võidu aegadega 3.47.6 ja 3.48,3 — ajad,

võtavad vastu kõik postkonto

milliseid Leps hooajal on ka ise saa
vutanud. Mis temaga Sardiinias juh

rid Rootsis.

tus, ei ole teada
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KURJA AJA KIUSTE
pikk rida annab Kirjanikule võima

Arvo Mägi: Uued

luse kujutada mitmesuguseid töökoh

isandid.

ti neil segastel ja ohtlikel aegadel.
Seitsmest Karvikust said viis vägi
valdset surma, ainult üks elas üle

Karvikute kroonikat D. Eesti
Lund,
Kirjanike Kooperatiiv
1971.

seitsmekümne aasta vanaks. 17. sa

jandi esimesel poolel läksid nõia
protsessid moodi. Ka ühe Karviku
naine visati nõiaks peetuna kiviga
surnuks. Kuna küsimuses on sugu

Arvo Mägi ajaraamat Karvikute
sugupõlvede elust ja tegudest on Ka
vandatud mitmeköiteliseks. Esimese

köite "Bisti riik” (1970) Karvikute
ahelikus oli kolmteist lüli, teises

võsa edasikestmine, siis on seksuaal
suhete sõlmimisel üsna keskne koht.

seitse lüli lisaks. Esimene Karvik

rahvas, aga see- eest on naised nen

Karvikute mehed on tagasihoidlik

köites "Uuued isandad" (1973 tuleb

de vallutamisel üllatavalt ettevõtli
kud. Vöib-olla annavad kujutatud

(hüüdnimi on saadud pärilike oma
duste tõttu) ilmub ajaloo valgusesse
aastal 1187 ühenduses Sigtuna hävi
tamise retkega, millest ta kõrvalise
na on sattunud osa võtma. Karvikud

kaoajad naiste himukusele hioioogi-

te ajalooromaanide erinevus.

Mei varasemat ajalugu käsitle
vad teosed on üsna lähedased kange
laseepostele. Nende tegelasteks on

ülikud, kes juhivad võitlusi ja söjakäike. Sündmustikku hoiavad koos

Arvo Mägi (EPL-foto LEP
PEID

materjali — relvade, riiete, kom küsid ringi ka mõisamehed — endi

mete jne, kirjeldusi. Hindrey paneb se saksa ordu palgasödurid-ratsamerõhku oma tegelaste psühholoogilisele hed, .mõisatest ilm jäänud aadlikud
väljatöötamiselle. Kalmus oma suures ja muud seiklushimulised. ”Õhtul
krisüaniseerimistrüoogias kujutab magama heites ei teadnud keegi, kas
paganate eeldusi ristiusu vastuvõt katus hommikul veel ta kohal seisab.

miseks ja loob töökirjeldustega ti Hommikul ei teatud, kas elu kestab
hedama argipäevamiljöö.
õhtuni... Sõda, nälg ja katk muut
Rahvas esineb neis rahvavanema- sid maa körbetaoliseks. Talud hävi
te-lugudes masstegelasena — mehed tatud, mõisad ahervartes, kirikud va

pikemat aega reklaami alal. — Arvestuste järele kulutati 1970.a. Rootsis
1,6 miljardit krooni reklaamile. See on suur summa, mis hõlmab reklaamtriikiseid, ajalehekuulutus! ja muid reklaamivormi1. Televisioonis,
raadios ja ka ajakirjanduses on reklaamiala korduvalt kritiseeritud, eri
ti vasakpoolselst ringkonnist. Väidetakse, et reklaamikulud on liig kõr
ged, et reklaam teeb kauba kallimaks. Konsumendi seisukohalt oleks
parem, kui reklaami asemel alandataks kauba hinda. On öeldud, et
reklaam on liiga subjektiivne ega anna tarbijale kauba kohta erapoo
letuid andmeid. On küsitud, kas reklaami üldse on tarvis.

Sellised väited näitavad, et kriti mides Tullportsgatan 174, ekraanile
Nagu teema traditsioonilisest aja- seerijad pole orienteeritud moodsates
projekteeritud reklaaminäidetega
looromaanist kõrvale põikab, nii ka kaubaturustamise viisides ja vaja mitmelt toodangualalt. Näiteks on ■
stiil. Rahvajuhipaatose, kõmiseva dustes.
esmajoones reklaami abiga peatatud :
väärikuse või moodsalt juurdleva Kuid millist osa mängis siis rek piima ja piimasaaduste kasutamise
mõtlemise asemel näeme väga maa laam?
pidev langus, mis oli katastroofiliselt
Kauba turustamiseks on tootjal ähvardamas Rootsi põllumajanduse lähedast lihtsust ja lopsakust. Asju
nimetatakse rahvanimedega ja tehak kolm vahendit: hind, kauba kvaliteet struktuuri piimakarjade järjest suu- i
se jämedakoelist nalja, mis toob sõ ja reklaam. Need on abinõud, mille reneva likvideerimise kaudu. Koori
navarasse naturalisme ja vulgarisme. ga ta saab konkureerida. Nordiska tud piim on osaliselt asendanud ha
Arhiividesse kogutud vanasõnad ja Kompaniet (NK) konkureerib , oma riliku piima tarbimise ja ehtsa või
kõnekäänud näitavad, et ega vanas kõrge kvaliteediga. EPa odavama kasutamine ei iange praegu enam.
ti pidulikumalt ei räägitud kui nüüd. hinnaga, IKEA nii hea kvaliteedi Margariini kallaletung lehmavöile on
Lausete tihendamine tabavateks kõ kui ka madala hinnaga. Kuid ükski
tagasi löödud. * ;
nekäände meenutavateks ütlusteks on neist näitena toodud ettevõtteist ei
Referendile esitati terve rida kon
varemgi Mägi ühel?» stiilitunnuseks saa reklaamita läbi. Ja see on täiesti kreetseid küsimusi reklaami alalt,
olnud.
loomulik — kui tarbijal teada ei ole, millele ta healmeeiel vastas. Kah
Karvikute perekonnalood järgne et IKEA-s on mööblid head ja oda juks oli pealtkuulajaid sellel huvita- ’
vad üksteisele lühikeste tervikutena. vad, siis ei tule ka ostjaid. Loota ai vai ja asjatundlikul ettekandel taga
Palju erinevaid saatusi ja karakte nult kundede omavahelise dzhungli- sihoidlikult. Eriti ettevõtjad oleksid ;
reid hulk elavaid, loomulikke ini te.legraafi peale oleks liiga aeglane võinud reklaami 1; iisi m ustes tasuta.'
mesi. Hea vist, et on kirjeldamata viis Võtaks liig palju aega, kuni uu konsultatsiooni saada.
jäetud tegelaste riided ja elamute dis küllaldaselt leviks. Vahepeal sei
sisustus. Nii jääb inimene ise pare saksid kaubad laos, kapital oleks
mini paistma ega muutu etnograa kinni, teatud kiirestivananevad ar
filise muuseumi nukuks. Rohke dia tiklid näiteks riidekaubanduses muu

Nixon otsib

nimetute võitlejatena, naised ja lap remetes, põllud umbrohus ja met loog rõhutab elavolekut. Tegevusepised vaenlaste ohvritena rüüstatud kü sa kasvatamas — see oli maa pilt." soodidest jäävad kõige enam meelde
lades. üldiselt aga jääb mulje, et Altmargis a. 1629 tehtud rahulepin naiste omakohus Tulekurja-Riina üle
Eesti- ja Liivimaal ei elagi lihtrah guga Poola ja Rootsi vahel läks Lii ja rootsi nekrutivötjate äpardunud
vast. Ainult Mälgu ”Surnud maja vimaa paarikümneks rahulikuks aas üritus.
des" näeme terve küla. Varjuküla taks Rootsi alla. Sajandi lõpul tuli
Arvo Mägi on kõnes ja kirjas esile
inimesi.
ikaldusaastate tõttu kohutav nälja tõstnud romaanivormi uuendamise
Arvo Mägi Karvikute kroonika on häda, uus sajanud algas Põhjasõja vajalikkust. Ta ise on kompositsioo
lihtrahva ajalugu, kroonikate and ga ja esimese kümnendi lõpul käis ni mitmeti moderniseerinud, aga ko
meil põhinev kujutlus ühe tähtsuse katk üie maa.
gu aja -silmas, pidanud selgust ja
ta suguvõsa elutingimustest ja hinMõisates oli võim kord saksa aad kontuurikindlust, tehes nõnda vahet
gespüsimisest muutlike aegade voo like, kord Rootsi riigi, siis jälle aad elu ja kunsti vahel. Käesolevas teo
lus. Uus teema eesti kirjanduses jä like ja jälle riigi käes. Omanike sõ
asetsevad teated ajaloo käigust
relikult, Karvikud on ”lahtine'', Hi japaos olles talitasid valitsejad,kord ses
ja Karvikute kroonika kõrvuti, oma
iru v rahvas. Esiisa Ool Ool ilmub seaduslikud, kord isehakanud, oma vahel
segunemata, tekitades nõnda
ühel päeval Järvamaalt Läänemaale pead ja jätsid mõisad laokile. Lin ka stiililise kontrastsuse. Arvatavasti
ja hakkab laevaehitajaks. Ta järg nadest tulid käsitöö] issell id maale on selline paigutus tingitud krooni
laste rida — laevamees, kalur, kütt- tööd ja toitu otsima. Võis juhtuda,
ka sihist — mitte kujutada osalisi
tark-teadja, sepp — võib esialgu oma et mõni rätsepasell asus õpetajata otsustavais ajaloosündmustes, vaid
tegevust ja asukohta ise valida. Sepp jäänud koguduses pastorit mängima.
läheb rändama, töötab mõisas ja lin Joomine ja kommete toorenemine nende sündmuste all kannatajaid.
Vöib-olla autori poolt ette kavatse
nas, asutab hiljem sepikoja suurtee võttis maad niihästi mõisas kui ka mata avaldab see eraldamine oma
äärde teise maakonda. Hilisemad su külas, nii meeste kui ka naiste hul
moodi meeleolulist mõju. Teated va
gupõlved on juba mõisaga seotud — gas. Kirik ei olnud oma neljasajahelduvate võõraste isandate tehingu
tcopoistena ja vabadikena, koera- ja aastasest tegevusest hoolimata mõju
test
ripuvad nagu julm ja ümber
hobusepoistena, ammuküttide ja ~:ö- avaldanud. Abielud olid laulatamalükkamatu, juba ettemääratud saa
jasulasteha. Asukohta võib ainult ta, lapsed ristimata. Risti- ja paga- tus inimeste eluolu kohal. Rahval
veel põgenemise teel muuta ja seda nuseusk (kui usuga üldse tegeldi)
tema madaluses põie aimu, mis seal
mõned Karvikud teevadki. ”Risti käisid kõrvuti.
kõrgel ja kaugel otsustatakse ja kus
riik" kujutab sugupõlvi ajavahemi
Kogu see üldine olukord avaldas asuvad nende paavstide ja kuninga
kus 11S7—1557.
mõju järjekordsete Karvikute elule. te linnad, kust teda valitseda tahe
"Uute isandate” aeg on 2558—1711. Nad hoidsid endid maaligi, elasid

Aastal 1558 saatis Moskva suurvürst kuidagi edasi — külakarjasena, möiIvan Julm oma sõjaväe Liivimaad sasulasena. külapuusepana, möisavallutama. Taani, Rootsi ja Poola puuseparia. Üks Karvik läk‘s poisieas
tõttasid ka jaole ja -Liivimaa sai ligi koos rootsi sõjameestega lõunapool
seitsmekümneks aastaks nelja riigi semasse maakonda ja' sai pikapeale
vägede tallermaaks. Venelased ja mõisa’ rehepapiks. Tema pojast sai
poolakad rüüstasid ja põletasid kü aidamees' ja pojapojast mölder. Üks
lades ja mõisates, rootslased värba Karvik oli külavanemaks, teine kiri
sid noori mehi nekrutiteks. Osa met ku vöörmündriks. jõukus ja äu ei
sadesse põgenenud, maarahvast ko näita küli järjekindlat tõusu, aga lii
gunes röövsalkadeks. Röövlitena lii- gub siiski selles suunas. Sugupõlvede

. Otsib õli
: Madagaskaril
riigis, California Standard Oii Co.

Eesti Päevalehe

tiitarkompanii Chevron Oil Co.
juures öligeoloogina, siirdus 6.

TELLIMISPOSTGIRO

Aafrikasse Madagaskari saarele, ku

(Kesti Päeval ehi Förlags A li.
Box667.101 29 Stockholm)
valeht on kogu te llimisasja,aja
mise üle viitnud. Tellijatele tule
vad endiselt sissemaUsukaaidid,
niiiüi aga juba uuele postgirole.

üldse mõeldav ilma reklaamita.
Kaupu toodetakse nii palju ja nii

kiiresti, et kui produtsent kaubast
tuttu lahti ei saa, ta "upub” selle
sisse ära la läheb pankrotti. Nii
siis, hinna alandamisest üksinda ei

jätku. Ka odav hind nõuab reklaa

jälle abi
- - valimisteks
WASHINGTON (VES) — Republi-.
kanide partei peakomitee juures:

Washingtonis töötab eriosakonnana <

mi, et see võimalikult paljudele
tarbijaile teatavaks saaks.

HELMI ELLER , malt. Reklaamitegijaid ei tule vaa

kes töötab Denveris, Colorado osa

number on 15 67 70 - 0

tuksid koguni väärtusetuiks.
Moodne massprodnktsioon poleks

etniliste gruppide division, mille ju
hatusse , kuulub , eesti rahvusgrupi:
pöolt ins. Mati Koiva Connecticutist..
Muidugi, kui produtseerijal on ai See juhatus astus kokku koos komi
nult mõned üksikud kunded, nagu teede esimeestega pikemaks nöupida-f
näiteks firmadel, mis valmistavad miseks. Arutusele tulid paljud proh-’:
suurtööstustele kindlaid detaile, tee leemid. Muude seas kõneldi ka 197?.
vad n.n. legotöid, ei ole massiline aastal toimuvatest valimistest, presi-t
reklaam hädavajalik. Kuid ka siin dendi kandidaadi ülesseadmisest jne.)
on omad good-will küsimused, mida Nõupidamiste lõpul anti neist osa-;
tuleb asjatundlikult kaaluda. Kos- vötjaiie- edasi presidendi kutse, osa.
meetikakaubad nõuavad suhteliselt võtta Valges Majas toimuvast kok-j
suuri reldaamikulusid, võibolla küm kutulekust.
Seekordsel kokkutulekul oli peaiej
mekond protsenti hinnast, tavaliselt
aga piirdub reklaamikulu ühe või presidendi valitsusliikmeist kohtumi-j
paari protsendiga, olenevalt artiklist, nteter Mitchell, rahaminister Corrnel-'
ly, transpordiminister Volpe, tervis
konkurentsist ja muudest teguritest..
Kas peaks reklaam olema ülimalt hoiu- ja haridusminister Riehardson. |
objektiivne- tarvija suhtes, andma presidendi assistente, mitmeid valis-f
kaubainformatsiooni n.n konsument- saadikuid ja rahvusgruppide esinda- f
upplysningut, nagu reklaamiala kri :jaid eelmisel päeval toimunud koos-),
tiseerijad seda on nõudnud?
olekult, nende seas ka ins. Mati Kiit - r
'Ei tule .unustada, et reklaa,,m on.,
va. jj
takse. Kas ikka on tõsi, et Rooma produtsendi teenistuses ja selle üles
linn asub keset Saksamaad suure' andeks pole midagi muud, kui müüa
mäe otsas?
produtsendi kaupa kõige efektiivse

NEW YORK V(E) — Erik Arno,

Lugupeetud tellijaid palutakse
mitte kasutada enam varasemat
Eskilstunn-Kurireni tollimispostgirot ega vanu sissemaksukaarte
sellele postgirole. kuna Eesti Päe

Sellele küsimusele andis oma ettekandes vastuse reklaamidirektor
Margus Kalmaru, kes on Allmänna Annonsbyrån Kalmaru AB omanik
Stockholmis. Ta on lõpetanud Sigtuna Eesti Gümnaasiumi ja töötanud

lis-psüühilise põhjenduse.

nimelt ei tee ajalugu, vaid ajalugu
kujundab Karvikuid. Selles esineb
ki kõnealuse kroonika ja meie senis

nende perekonnalood ja armusuhted.
Saali teoseid iseloomustab romantili
selt keeruline intriig, hilisemaisse ro
maanidesse ja novellidesse hakkab
tulema tõepärasemat etnograafilist

TEEB REKLAAM
KAUBA KALLIMAKS?

septembril iile Londoni ja Pariisi

lm la jääb kolmeks kuuks konsul
teeriva geoloogina.

Kompanii on saanud endale kindagnsknris suurte.! maaaladel ölikcntosessioonid ning geoloogide ülesan
deks on proovipuurimiste ja analüü

side põhjal kindlaks teha, kas Ma

delda kui erapooletut osa tootja ja
tarbija vahel. Reklaamitegijaid võiks
võrrelda voorimeestega. Sõitja mait- -

sab ja iitleb. kuhu sõita, Keklaamimehe ülesandeks on siis sõita kõige
kiiremini, kõige otsemat teed ja sõit
ja kõige odavamalt kohale viia.

On otsetee konsumendi juure asja

lik andmestik, ta kasutab muidugi
seda Nii kuulutasid näiteks laevalii
nid Soome varem ainult laevade tu
leku ja mineku sõiduplaani. Tagajärg

oli, et talvekuudel laevad liikusid
pooltühjalt.

, Tallinna pea- j

' arhitekt ~ i

‘: NEW
Ameerikas
:
YORK (VES) — 1US.A ja f
N. Vene vahelise kultuurilise va- f
lietus-läbiküimise raamides saabus »

New Yorki nõukogude arhitektide j
esindusmeeskoritl, kuhu kuulub km j

Tallinna peaarhitekt Dmitri V, *

Bruns.
Peale Brunsi on tn vumiüreLsil*
Moskva arhitekt: Igor Fokrovski. Har

Keklnanmnched leiutasul madalperioodi jaoks oda viul ”ristlusrel-

kov! peaaehLtekt Igor Aiferov ja

.sid", mille kuulutusi ehivad ro

sekretär Iriana Shishkina. New Yor
gist sõidetakse edasi Bostoni, Cicagosse. St. Louisi, San Franciscosse,

mantiliselt tuledes siiravad laevad

või Põrguliste toitudega ülekoor
matud lauad. Tagajärg oli, et rei
sijate arv talvekuudel kasvas 80
protsenti. Laevade lasuvus tõusis
otsustavail ja reisija omakorda

dagaskaril on eeldusi suuremaskaalalisic puuiimi.sopcratsioimidega alus saab laiava hinnaga teha otse luk
tamiseks. Erik Arro lõpetas Toronto susliku merereisi.
ülikooli geoloogia alal, töötas seejäSeega, kui subjektiivse ja emotsi
rcle Kanadas kulla- ja vasekaevan- onaalse reklaami teema on efektiiv
dustes geoloogina ja siirdus peatselt sem, siis ta muidugi kasutab seda.
ühendriikidesse Oklahoma ülikooli, Oleks naiivne nõnda reklaamitegijalt
kus la saavutas magistrikraadi öli- tå produtsendi raha eest ja tema sel
geoloogia alal. Viimased kutis aastat jataga tarbijaga kokku mängiks.
on ta töötanud omal erialal Chevron
Dir. Kalmaru illustreeris oma ette
Oil Ca. juures-Denveris,
kannet, niis tolmus KMF uutes ruu

nõukogude Arhitektide ametiühingu

Houstoni ja vahest ka pealinna
Washingtoni.

Tallinna peanehitekt D. Bruns tun
dis huvi järgmise küsimuse vastu:
kui teatavas rajoonis tahetakse asu-5
tpda lillekaupluse aga ' Ameerika ko-j
dusöja ajal on sinna parajasse koh-j
ta asutatud kontidest liimi valmistav'

käitis, kuidas siis saab? Kas linna*
ehituskomisjon võib liiinivabriku]
ara ajada ?N. Liidus olevat asi liht-j
sain: kui spetsialistid otsustavad, mis'

on tarvilik ja hea, siis kodanikud on
sellega meeAeUli nõua.,.
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PEKINGI TUUMARELV
ARENEB KIIRESTI

t
-H—

t
Vaikselt uinus meie unustamata
armsas ema. vanaema, öde ja tädi

Pika raske haiguse iärele
lahkus minu hea ema

Oma armast perekonna sõpra ja

Milde. Vahur

Viktor Toompea’d

Margarete Sild

* 28.8. 3803 Tooisel
t 25.9. 1971 Boräais

* 7.7. 2ÖÖ4 Saaremaal

t 22.9. 1971 Malmös

Mälestab vaikses leinas

Leinavad sügavas kurbuses

GUNNAR ja 1TI
HOBBY, CARINA
INGRID ja KRISTER
ULF

SILVI PEREKONNAGA
Ameerikas

ÖELAPSEB PEREKONDADEGA
Eestis

TÜTAR

pöiisi paid elas!

mälestavad sügavas leinas

JOHANNES THTSO abikaasaga
KERSTI THTSO tütrega
MATI THTSO perekonnaga
TIIT THTSO perekonnaga

ELMAR LEITHAMMEL
abikaasaga

ERICH LEITHAMMEL
Minust Sa lahkusid, ema nii hea.
Valudest, muredest enam Sa ei

7

perekonnaga

tea.

1 .ONtKLN’ — Londonis tegutsev eraviisiline uurimisasutus Interna
tional Institute for Strategic Studies märgib, et Hiina on teinud vii
masel ajal suuri edusamme tuumarelvade alal ning hiinlaste kihula
ses on nüiid hävitava võimega ballistilised raketid. Samal ajal kinni
tatakse, et N. Liit on möödunud te rakettide produtseerimise «';•'
Ühendriikidest kontinentidevaheUs- te rakettide produtseerimise alal
ning et see vahemaa N. Liidu ka- suks pidevalt suureneb.
Instituudi uurimuste kokkuvõtted meline katma 13 000 km distantsi.
nendivad, et Hiina oli veel möödu
Rakette kandvate allveelaevade

nud aastal tuumarelvade alal tundu
valt taga teistest suurriikidest, kuid
nüüd on hiinlastel õnnestunud kon

alal on ameeriklased siiski veel tun
duvalt venelastest ees, kuigi Mosk
va tegi möödunud aastal suuri pin
strueerida ja produktsiooni anda gutusi ameeriklastele järele jõudmi
keskmise lennukaugusega rakette, seks ning kui aatomallveelaevade
milledest 20 on juba valminud ning ehitamine N. Liidus samas tempos
paigutatud Hiina kirde ja loodepür- jätkub, siis võivad venelased ka
kondadesse, kus nad on suunatud sel alal Ühendriidest 1974. aastal
N. Liidu linnade vastu.
mööduda. Ameeriklased teevad sa
Samal ajal on hiinlased suuren mal ajal oma allveelaevadel ümbe
danud oma ponmiilerunikite anu rehitusi ning varastavad nad mood
•38 lennuki võrra ja praeguse pro-

dukisioonifompo juures väljub

Tundeta puhkad nüüd, iöpnud

Hiina tööstustest viis uut pommi-

Su vaev ja piin,

lenmiliit igas kuus.

Puhka nüüd rahuga, en nii
hea.

Mis puutub N. Liitu, siis on vene
laste kasutuses praegu 1S10 tuumalaengutega varustatud kontinentide

vahelist raketti, kuna Ühendriikide
kaugrakettide arv ulatub 1054-le.

Maiuseta]Uus toimub laupäeval,
2. okt 1971 kl. 14

St. Geutruds kapellis, Malmös.

T

t
Armast vennanaist

Margarete Sild’a

Surma läbi lahkus jäädavalt
meie armas öde. naiseõde ja

Armast sõpra ja head
kaasmaalast

mälestavad leinas

Milde Vahur

W. IVANNAS perekonnaga

O. TUULIK abikaasaga
Mälestavad valusas leinas

Ä. WAIN perekonnaga

P. SA ARVA perekonnaga

L1SANNE ja GUSTAV

ELLEN ja EVALD
MATTI perekonnaga

TIIU ja SVEN-ERIK
IELM1 LASTEGA

K. TOHV abikaasaga

E. KALJULA perekonnaga
P. RÄNI perekonnaga

K. JANSEN perekonnaga

S. LAID
Elu vintsutustee väsis hing,

Vaiksemaks jäi ikka, valust
lämbus rind.

4- *

t

Kaugele jäi maha valurikas maa,

Surm. Su silmad sulges, kallis
lahkuja.

t

Aimest
Armast sõpra

nuterna 3 tüüpi raketiga, mis on-vöi-

Juhan Ömblus’t

UUS EMAKEELE ÖPH£
Äsja ilmus trükist Rootsi-Eesti öpperaamatufondi kirjastusel uus ema
keele õpilt "Mina ise”. Raamatu autor
Helga Kerstell on aastaid töötanud
õpetajana eesti täienduskoolides ja
keeleõpetajana ka rootsi koolis. Kõik
pildid ja kaaneillustratsioon on Jaak
Kerstellilt.
"Mina ise” on jutukogu, koosnedes
lühipaladest, mis on varustatud keeIeharjutustega, Seega on ”Mina ise”

ALIDE, SILVIA ja ÜLO
ALAKÜLA

t

mälestavad leinas

t

Meie armas ons

Sophie Aline Aule
1 23.1. 1881

Oma armast perele ornna sõpra

j 25,9. 1971

Johan Kogeri

Leinab sügavas kurbuses

kalmu kaunide lilledega ja pär
gadega ehtisid ja meile meie
raskes leinas kaasa tundsid,

te tänapäeva elust ning olustikust

ja et need olekski noortele huvi
pakkuvad, täis pönevushetki, näi

teks. Meie lendame, Jääkaru, Auto
sõit, Varas jne. ühtlasi on püütud
vajalikkude igapäevaste sõnade arvu
suurendada ja noorte sõnavara rikas
mitmetelt elualadelt.

Kcelcharjufusi on lisatud ohtrasti

perekonnaga

t
Edvard Müür

näidenditena.

Raamatu suurus on 96 lk. ”Mina

milHsie. Vihma esines kongressi
näitusel.

JÕHVIKAD
5:25 kr/kg pluss saatekulud.

GULLVI TAALER
Box 338, Laxå

surmajuhtum
Konsulteerige suurima usaldusega
matusebürood

Thure Söderqiiisl

* 23.10. 1903 Eestis

Begravuinge &

i 19.9. 197i Stockholmis

Kldhcgüngclechyrn

Mälesta vad perekonnad

Mariatorget 1

116 m STOCKHOLM
ERIK LOOS AAR
HENN LAIDO

Tel. 44 80 07, 44 80 98

Eriala:

tiinu.

ABIKAASA
TÜTAR

samuti palasid; mis vajaduse kor
ral on kergesti lavastatavad jõulu

Kui esineb

tC^sti kont J toi istul

PEREKOND AULE

JOHANNES THTSO

kuna see on raskemaid osi meie kee
leõpetuses, Kõigil harjutustel on se
letused selleks, et õpilane saaks töö
tada iseseisvalt. Lisaks keeleharjutustega seotud paladele esineb jutte
kahe India poisi seiklusist ja elust,

on püütud peatuda käänete juures,

avaldame oma südamlikena

mälestab sügavas leinas

koondatud 3.4 miljonit meest.

viimasele klassile, olenevalt õpilase koolides ja kodudes.
keelelisest tasemest. Raamat on so
biv ka eesti kodudele eesti keele • San Franciscos toimunud kutse
öpetamiseksöppimiseks vöi koolis pa liste pildiraamijate kongressil toi
rematele õpilastele iseseisvaks iisa- mus võistlus 53 raami ja vahel, kus
öpikuks. Raamatut võib vabalt ka juures esimese, kolmanda ja iihe
sutada ainult juturaamatuna.
lohutusauhinna saanud võistlejad
Lugemispalade valikul on Hilmas kasutasid Toronto eestlase Johan
peetud, et need oleksid võetud noor nes Vihma poolt kujundatud raa-

matusetalitusest osa võisid; tema

Apteeker

Johannes Reiimt’ii

Kõikidele neile, kes miim armsa
abikaasa ja isa

danud, kuna venelased oh neid

postgiro 19 34 55, hinnaga 8 krooni -f

maaegselt

abikaasaga

perekonnaga
_

vastatud koosseise pidevalt vähen

Keelelt ja sisult on raamat sobiv käibemaks ”Mina ise” on Eesti Ko
algkooli kolmandale ja neljandale mitee Kooli- ja noortetoimkonna
klassile ja täienduskoolides kolmele poolt heaks kiidetud kasutamiseks

JOHANNES KANDMA
FRIEDRICH T AMMAR

Mis puutub sõjaväe koosseisudes

se, siis on Ühendriigid Vietnami
sõjast väljatõmbamisega oma rel

ise” on saadaval Rootsi-Eesti Öpperaamatufondis, Drottninggatan 85. 1
nii lugemik kui ka keeleöpik sa tr., 11160 Stockholm, tfn 08/212142,

vastavalt lugemispaladele. ' Pikemalt
roäleMavstd kurbuses

kümme tuumalaengut.

RAAMA TURIIUL

tada lugemispalade valikuga viiga

Margarete Sild’a

on võimelised kandma vähemalt

Sealjuures on ameeriklased aga tun suurendanud.
duvalt viimistlenud oma kaugraket
Ameerika sõjaväe koosseisu võib
tide kvaliteeti ning asendanud suure arvestada praegu 2,7 miljoni mehele,
osa kaugrakettidest uuetüübilise Mi kuna sirp ja vasara punalipu alla on

August RancTa

tädi

sate Poseidon tüüpi rakettidega, mis

MaUi-setalitus reedel, 1. okt
kl, 13 Nämndö surnuaial.

matiisetalilused
Ööpäevane valvekord

Vaba eestlaskonna

MEmi pJCetv&lekt

inf ormatsiootii tel it

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

Rootslane Tallinnas:

Ennekuulmatu korteripuudus
sunnib inimesi keldritesse
I sod ja veokid. Kaunis tavaliseks näh
teks on külgkorviga mootorrattad ja
mitte sugugi haruldaseks komponen
diks tänavapildis on 30-ndate aasta
ba ja et omakorda seda saada, peab te saksa autod. Nende hulgas üks ja
omama Helsingi-Taliinna laeva sõi teine vägev Horch vöi mõni vana
dupiletit. Küsimusele Stockholmis, Mercedes — ilmselt pandid varase
kas Eestis on võimalik ringi sõita, mast okupatsiooniajast.

Algus lk. I

se saada sissesöiduviisumit, peab
Tallinnas olema varutud hotellitu

öeldi, et Tallinnast lahkumine on
keelatud, Tartusse sõitmine ole
vat võimaluste piirides, kuid vas
tav palvekiri tulevat esitada vas
tavatele instantsidele Tallinnas.

Tallinna kohta kirjutab Hans

Krook:
Toompeast kaunimat linnamiljööd

on vaevalt võimalik leida — kui ta
hetakse näha midagi võrdset, peab
reisima itaalia või prantsuse väike
linnadesse. Plataanide asemel on siin

jalakad ja hobukastanid, mis täida
vad oma otstarvet sama hästi. Ime
kaunid ehitused nõuavad aga hädas

ti restauratsiooni — siiamaani on
taastamistööd piirdunud kauni lin
namüüriga ja selle tornidega.

Suures ulatuses on vanad majad

kui ta Eestis viibis. Toll ka midagi
kahe silma vahele ei jätnud: vaada
ti läbi isegi tema reservprillide karp

ja lehitseti läbi täiesti tühi märk
mik. Muidu aga olnud tollijad sõb
ralikud ja jõudnud lõpuks otsusele,

et Krook siiski pole ohtlik riigi jul
geolekule ...

Järjekorrad vöi ”sabad” kõikvõi
Teistkordne ”alasti” tunne tekkis
malikes seostes on täiesti loomuli Krookile siis, kui ilmnes, et Tallin
kud, Kuidagimoodi ei mõju järje nas on absoluutselt võimatu saada
korra tekkimine ”stressi” tunnus korralikke reisikäsiraamatuid vöi
märgina, vaid vastupidi see tundub kaarte. Rootsist' kaasavõetud kirjan
koguni rahustavana.

Tallinna kohal heljub pölevkivibrikettide lõhn —■ kõikjal köetakse

põlevkiviga — ja selle õigust öel
des vastik hais annab kogu mil
jööle möödunud aegade nostalgili

se sharini. Munakivisillutis täna

vail on tavaline ja paikades, kuhu

on pandud asfalt vöi mõni muu
kivi. esineb rohkesti suuri auke ja
nögusid. Üle nende loksuvad hü
peldes harvad autod tüübist Volga

ja Moskvitsh oma lõtvade vedru
dega nagu kaarikud laudaesisel.

asustatud, kuna korteripuudus on en
Olgu aga tänavasillutis nii katki
nekuulmatu. Seetõttu võib näha, kui ne ja aukline kui tahes, ikka hoitak
das inimesed elavad keldrites ja pöö se see väga puhas — vanad naised
ningutel, mis vaevalt on inimela- oma vanamoodsate luudadega pühi
muiks ette nähtud. Ent vanaHnn on vad ja pühivad.
kaunis — näiteks . on vaevu märga
Hans Krook märgib, et juba Hel

duse jättis ta ettevaatuse mõttes Hel

singisse, osalt ka lootuses, et koha
pealt iklta on võimalik midagi saa
da. Broshüiire ju oli, kuid need olid
viletsad ja praalivalt propagandalised. Tüübist: ”In consideration of the
number of the population, there are
five times as many cinema sereens

in Estonia as in the USA”. Piira

tud oli ka piltpostkaartide arv, sa
muti nende kvaliteet.

Välisturistide jaoks ettenähtud ho
tell, mis töötab selleks otstarbeks ku

ni uus hotelligigant valmib, funkt
sioneerib kaunis hästi, kuid perioo
diliselt, nendib Krook. Lõuna võib
olla ühel päeval külluslik, kuid tei
sel päeval üldse ei serveerita, vaid
seletatakse, et ”teisi ja suuremaid
gruppe tuleb toitlustada esmajärje

tav üleminek sillutiselt fassaadile. singis laevale astudes "rööviti” talt korras”.
Toomemägi on tervikuna hiiglaslik nii pass kui pagaazh, ”rohkem alas
Sellises olukorras ei jäänud muud
monument, seega mitte majad ja tä ti pole end üldse võimalik tunda”. üle kui minna "Gloriasse”, heas loo
navad, mis paiknevad ühel künkal.
Hotellis anti kohver tagasi, kuid tuses saada korralikku lõunat. "GloTänavaliiklust domineerivad tak- pass jäi Intouristi kätte nii kauaks, riat” oli reklameeritud juba sadama

midagi, siis äkki tuleb. Valju aega

kulul) selleks, et joosta väljas ja
uurida, luis parajasti on saadaval.

105 venelast

kail kui sööklat, mis ”rahuldab

Pühapäeval eesti
noorte lennupäev

Lennupäeval kasutatav lennult, Cessna F 172, käesoleva

aasta, mudel.

Kuna eesti nooruse seas vabiseb momendil elav luud lennuasjanduse
vastu, arvatavasti mõjutatult tulevast Lend Läände operatsioonist — tu
leb korrahlamisele eesti noortele mitmeid huvitavaid h-uuuasjandusi
puudutavat üritust ja on isegi olemas plaani lennuasjanduse "hohbyi-ingide” asutamine.

Esimeseks selliseks ürituseks on" meks tunniks tuleb lennuk kinni pan
"Eesti noorte lennupäev", milline na, kuna see lendab kohale Brommä
leiab aset 3. oktobril 1971 Stockholmi

lähedal Ska-Edeby lennukooli lennu
väljal algusega kell 10,00.
Lcnnupäeva. algul tutvustab leiTdur-

kapten Kant mitmeid lennukitüüpe
ja räägib lennuasjanduse arengust.
Pärast seda demonstreeritakse ühe
hobbyfirma poolt mudellennukeid ja

lennuväljalt.

Kõik eesti noored koos vanemate
ga on teretulnud.

Korraldajaks on Eesti Noortetöö
koostöös* mitmete eesti lenduritega.

Kui huvi on küllaldane siis on ka

vatsus asutada eesti noortele oma

Algus lk. 1

nõudlike külaliste soove". "Gloria”
kohta kirjutab Krook:
Lokaal niigi välja kui miim1 müü

ri sees paiknev koobas. Uus tuli
salvas seista elledeni, kes seisid
oma padade ja piiifide juures. Võis
valida suppi, vorsti ja hapukapsast

STOCKHOLM
Pensionäride kokkutulek

van 'maie kjiesi kna-mleniiuks. l.en-

nukiüiiri eest tuleb lennuklubile
linuda isikult poolel urmliso lennu
eest kr 15:- ja nendel kes soovivad

õhus olla iiinull veerand tundi kr.
7:5».

et tutvuda suurte reisilennu öhuhii- ei saa hästi aru ka sellest, et Root
glastega.

sis võivad liöik kodanikud vabalt

Juubelikoosviibimine toimub ree

del I oktoobril kell 10.00 Margareta
Sõit Skä-Edeby lennuväljale: Kasu ja ilma viisadeta sõita välismaade peoruumides, Ad. Frodr. Kyrkoga
tada oma autot vöi Mälaröarnas Om- le, s.t. riikidesse lääncpool raudees tan 10. Kohvilaua tasu Kr. 10:- tasu
riiet.

nibus AB busse, millised väljuvad

Brommaplaanilt, buss nr. 15 (sinine
buss). Sobiv buss on pühapäeval kell

8.20. Soita Skä-kyrka peatusse ja selat
Kõigil, kes soovivad kaasa lennata jalutada Skä-Edeby lennuväljale. Süi-

tuleb efteregisti eeruda Eesti Noorte duhind on kr 3:- iilts ots. Tagasisõit
töö aadressil: Drottninggatan 85. 111 60 kell 16.19. Võtke kaasa soojad riided
Stockholm. Peab nimelt teatama mit- ja sööki-jouki, peaasi aga hea tuju.

ta. On huvitav, kuidas nüüd ing

lastega toimitakse, kel Moskvas -t
Pensionäride ühingu liikmete kok
kutulek toimub esmaspäeval, 4. okt. ole sama palju ametnikke. Inglis
kl. 13 vanas Eesti Majas. Kristjan väljasaatmiskäsk puudutab 90 prae
Meikopi ettekanne "Juhan Liiv” koos gu Inglismaal viibivat venelast ja 1
deklamatsioonidega
helilindilt. Ka väljaspool Inglismaal viibivat vene
laudade ääres, milliseid lokaalis oli
külalised on teretulnud. Osavõtust last, kellele tagasituleku viisast o:
kokku seitse.
teatada telefonidel 38 68 60, 82 69 70 ja keeldutud. Väljasaadetavad on osal
saatkonna, osalt kaubandusesein
On olemas suhteliselt palju koh 26 58 22.
dojaid, saja asutatud vene pang
vikuid, kuid nende sisemus ei vas
STO< MiOLM
ametnikke, Aerofloti esindajaid,
ta välimusele näteks VöiduväljaEesti Maja Klubi i
Briii valiidus määrab niiüd, Kui
kul asuvas, väljaspoolt uhkena näi
sinu- venelaste esindus Sutn-Urikorraldab
pühapäeval,
3.
okt.
kell
vas kohvikus ”Moskva” oli sisustus,
mis meenutas mõnda Rootsi kantii- 16.00 s.a. Klubi liikmeile ja nende, lunnias lehib olla — praegune koos
külalistele piduliku koosviibimise seisu miinus 105 väljasaadetaval.
ni nii umbes veerand sajandit tagasi.
Taielikus vähendatakse iga spi.oMüügiloleva õlle kohta oleks sõb kohvilauas oma tegevuse lõpetami
ralikem väljendus see, et vedelik on seks vanas Eesti Majas. Kavas söna- naazhijuhu puhul vastavalt osavõt
vähemalt niiske ja et see pole eriti lisi-muusikolisi ettekandeid ja tants, jale arvule ka lubatud personali
arvu.
lahja. Öllemüügi moodus, mis root Kõik teretulnud!
Mc-t i Ma ju Ktiib?
Kes ärahüpanud KGB-ohvitser on
si külalisi ~ üllatab, on kõnniteedel
■STOCKHOLM
ei ole avaldatud. Ta seisab praegi
paiknev automaatide süsteem — ise
Briti vastuluure käsutuses. Venélas
Eesli keele kursus
enesest hädaohtlikud vahemaandumispaigad meestele, kes purjetavad
Neljapäeval, 30, septembril teil TS) te spionaazh 'on puudutanud vehi
töölt koju. Ka üldiselt on tänavail algab eesti keele kursus Eesti Güm kodanikke, põgenikke, tööstussöjjaljs
ja turgudel näha palju purjus ini naasiumi juures,: Tulegatan, 20, StockS saladusi jno. Näit. on venelased jah
t.i pidanud Briti mootoritööstuse ji
holmis. ;
mesi, rohkesti ka noori ja pikajuuk
selist purjutajaid.
Osavõtt kursusest on võimalik kõi lennukitööstuse saladustele. Muu hul
Hans Krook kirjeldab külastust gile, kes tahavad omandada pare gas on neid huvitanud üle helikii
kellegi proua P. juurde. Daamil on maid praktilisi ja kirjalikke oskusi rusega sõitev Brili-Pranlsuse lennu
kit.üüp "Concorde”, mis on välja
eesti keeles. ,
hea töö ja korralik sissetulek, tema
Eesti keele õpetus rootslastele arendamisel. Venelased teatasid am
lalised on saanud hea hariduse ja
head töökohad. Tal ei peaks olema Stockholmi ülikooli Kursverksam mu, et nendel vastav lennuk oi
põhjusi millegi iile kurta, kuid ta het'! juures on juba alanud Mõlemal teinud proovilcnde, kuid projekti po

ning kõige kolme raa tellimisel,
pluss mõned tükid liliput leiba ja
klaas kvassi, oli arve kõigest 45
kopikat. Dineerida lüli püsliialu

lennuklubi vöi huviring, Lennuaskursusel on õpetajaks filJic. Paul
nende "lennukunsti”. Samuti antakse jandus peaks ju huvitama kõiki pois tunneb end sissesuletuna, vangina Laan.
"tips” kuidas neid ehitada jne.
se kuid ka tüdrukuid eri vanuseklas omaenda maal Rootsis on daam käi - Informatsiooni saamiseks helistada
nud üks kord, olles enne seda saa
1‘iievn kõrgpunktiks on võimalus sides.
tel. 15 01 60/1338
nnfrtrl kaasa lennata neljaistineliKevadel on kavatsus korraldad» nud võimudelt nii palju eitavaid vas
<*<•!. pordilomnikil, niida juhib suur koostöös suurte lennuühingutega kü tuseid oma vüljasöidutaotlusile, et ta
STOCKHOLM
te k»genunlega eestlases! lendur hr. lastus Avlanda lennuväljale, selleks enam ei söandagi katsetada. Daam
Heinrich Marki juubel
Cjrauen, Kaasa Iroonia soovijale!
I>e."b olema kaasas kirjalik luba

Venelastel on väljasaatmiste pu
hui olnud kombeks sama arvu vas
tava maa Moskva saatkonna liik
meie väljasaatmine, et kätte maks

Temalt piiris Hans Krook tõen
deid ka Andres Küngi raamatus
esievnte andmete kohta. Selgus, et
kõik on korrektne, daam jutustas

koguni asju, mida temalt ei küsi
tud. Näiteks kaupadega lohaka va
rustamise kohta. Kana aega pole

takse kohapeal. Osavöttasoovijaid pa

lutakse registreeruda ERN büroos
tel. 20 GO 88, või ka telefonidel 20 70 61
ja 1159 78 kuni 30. septembrini.

• Lakewoodis USA-s laulafati
Hva-lHargot Saks ja Joscph And-.
rew La Rromsi.

le senini lõplikult realiseeritud —

ilmselt, on tehnilised puudused suu

red ja neid püütakse inglastelt, j*
prantslastelt spiunaazhiga ületada.

Nagu selgub, diskuteeris vene
spioon az.hi probleemi vene välismi

nistri Gromökoga Briti välismi
nister sir Alee Caouglas-Home j«
kirjutas N. Liidu valitsusele Gro-

iniiko soovil 3." detsembril 1970 kir
ju. Sellele ei tulnud kunagi vastu»!,
Korduskirjule 4, augustlsest sel aas

tal ci tulnud samuti vastust ja

spioonid vene dipiomaatkonnas jät
kasid rahulikult oma ”tööd”.
Ilmselt ohustab spionaazhiskandaal

ette valmistatavaid Briti välisminis
tri ja peaministri külaskäike Mosk
vasse.

