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Volvo autotehase

KÄIGUKAST

huvitab venelasi

STOCKHOLM — Rootsi autotehase Volvo kõrgeim juhtkond on viibinud N, Liidus, kus on toimunud

LEHT
ESTNISKA DAGBLADET

Kama autotehase juurde projek Volvo eksperdid enne lõpliku vas
teeritakse terve linn, mis esialgu tuse andmist peavad uurima kui

mahutaks 300 000 elanikku. Ettevõte võrd suurt osa projektist saadak

ise oleks ligemale neli korda suu se oma kätte võtta ilma et Volvo
rem, kui Volga ääres paiknev Piati korrapärane produktsioon selle all
Togliatti tööstus.

Volvo esindajad on N, Liidus kü
lastanud mitmeid autotehaseid ning

pidanud läbirääkimisi muuhulgas
kaubandusministri abiga, Kuzminiga.
Rootslaste läbirääkimised on puudu

Kolmapäeval, 2. veebruaril 1972
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läbirääkimised rootsi tehase kaasabi suhtes uue vene autovabriku ehitamisel. Projekteeritud ettevõte asub
Kamas, Umbes 900 km idapool Moskvat. Arvestuste kohaselt hakkab tehas tootma 150 000 veokit ning 250 000
diiselmootorit aastas, algusega umbes 1974.

tanud eelkõige käigukaste. Loode

.14. aastakäik

takse, et kui asjad kulgevad nor
maalselt, saab Volvo N. Liidult sa

ja miljoni krooni suuruse tellimuse.
Direktor Gyllenhammar märgib, et

wammmmmm
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Läti kommunistid
otsivad ahi lääne
möttehaaslastelt

Afionbladeli juhlkirjakUljc viiendal veerul raporteerib 28. jaan. Lennart Ljunglöf huvitavast kirjast, mis
illegaalseid teid pidi on saabunud lääne kommunistlikele parteidele, m.li. ka llcriuanssonilc Rootsis ja mil
lise on kirjutanud 17 läti kommunistliku partei liiget. Tegemisi on nimelt appihüüdega: venelased on Läiis
järkjärgult kürvale tõrjumas ka läti kommuniste ja üldises maa vcncslainisprolscssis asendamas neid puhtvene purtcijulilidega. Nii oleval ohus isegi Tali seisund N. Liidu rahvusliku liiduvabariigina.
Kirja kirjutajad rõhutavad, et nad gisse Balti riikidesse, et vähemus genud oponeerida sellele suunale,
on kõik vanad parteilased, paljud se seada pärisrahvaid. Kohale on nende hulgas keskkomitee liige.. E.
neist tegutsenud aktiivselt juba ise saadetud vene parteitegelased, kel Brklavs, on välja puhastatud ja sa
seisvuse ajai, teised jälle võidelnud le ülesandeks on kontrollida ja geli oma kodumaalt mujale saade
viimases sõjas punaarmees ja parti juhtida läti partei tegevusi ja selle tud.
sanidena sakslaste vastu. Pärast sõ maa elu, kuigi nad pole kursis ko
Tuletatakse meelde, et N. Liidu
da aga olevat vene keskvõim nende halike oludega ja on elanud kogu kompartei .keskkomitee juunis 1953
tegevust oma kodumaal takistama elu Venemaal. Ilmseks eesmargiks asus seisukohale, et Stalinl ajal on
hakanud.
on aegapidi likvideerida Läti lii tehtud raskeid vigu vähemuste polii
Esitatakse paljusid näiteid, kui
duvabariik! kui administratiivset tikas ja otsustati asja parandada. Ko
das toimub maa venestumine ning
ühikut tulevikus.
halikud rahvuslikud parteiühikud pi
vene elanikkonna sissetoomine kõi
Need läti kommunistid, kes on jul did saama suurema vabaduse.

Sisserändajate
komisjon uuril»

ma J andus taot lüsi
STOCKHOLM — Valitsus on otsustanud invuiidriiruirrdningiilc üle

anda haiti organisatsioonide taotlused majanduslikuks abiks, mis uu ju
ha pikemat aega lebanud käsitlemata kansliliusetis. Seda sellepärast, et
root.slc.sed pole otsusele, jõudnud, kas taotlused kuuluvad siseministee
riumi viii haridusministeeriumi pädevusse.

Esimene
10.000
hulgas

SYDNEY (EPL) — Detsembriks

1971 toimusid Austraalias gümnaa
siumi esimese astme lõpetajaile ek

samid, millest New South Walesi
osariigis võttis osa umbes ltümmctuhal õpilast. Nende hulgast kolm,

üles mees- ja kaks naisöpilast tu
lid esikohale, saades kõigis kuues
sunduslikus ja ühes vabalt valitud
eksamiaines kõrgeimad võimalikud
hinded.

Esikohale tülnuist oli meesöpilaseks

Lembit Salasoo, 15 a„ kes Sydneys
asuvas • Chatswoodi ühisgümnaasiu
mis õppivana • sai kõrgeimad hindes
inglise jn: saksa keeles, • matemaati
kas, -loodusteaduses, maateaduses,
ajaloos ja muusikas. Möödunud aas

Märgitakse, et kui baltlasi vaadel
dakse sässeiändajateha, on taotlused

majanduslikuks abiks n.öl siseriigi
asi, kuid kui neid arvestatakse etahleeritud kultuurse minoriteedma,
võtab asja otsustada haridusministee
rium.

Edasi rõhutatakse, et kuna baltla
sed tulid Rootsi kaua aja eest, 40—
ndatel aastatel, siis ei saa neid ot
seselt paigutada ka sisserändajate,
hulka. Teisest küljest aga ei oie nad
võrreldavad teiste Rootsis asuvate
kultuurminoriteetidcga, nagu seda on
laplased ja Tomedalehi elanikud.

Nüüd siis peab sisserändajate ko
misjon lahendama valitsusele balti
"probleemi”. Komisjonile on ülesan
deks tehtud uurida, kas tulevikus
tõmmatakse mingi piir nimetatud
kahe grupi vahel ja sel juhul mää-:

ratakse kindlaks täpne olu
kord. (EPL/JA).

3 Iiägerstcni Uppenbarelse kirikus
Stockholmis laulatali Rein Tagel ja
Kirsti Seensalu.

e •Minneapolise eesti teatritrupp

tal korraldatud koolidevahelises

iavasiah Ümar Kiilveli ”Sild üle

võistluses teadusliku . uurimise alal

mere”, mis esietendusel oli Stock
holmis. Peaosades on limar Miki
ver, Heljo Värk ja Endel Kuik.

tuli L. ; Salasoo.. pjihliTfflMlai.Jfüfltflrn

alal tehtud .

Otsuse tegemise juures oli ka

Arvids Pelshe, tookordne Läti par
tei sekreiär, kes r.inid Moskva po
liitbüroo juurde viinuna on selle
unustanud ja täiclikuii toetab ve
nelasi.

kannataks,

Niininiclniud "maksimaalseks la
henduseks" nimetatakse tehingut,
kus Volvo müüb venelastele oma
käigukastide joonised. Neid on ve

ne eksperdid uurinud ja huvi ole
vat suur. Peale selle muretseks
Volvo ka käigukastide tootmiseks
vajalikud masinad.

Väiksem lahendus oleks kui Vol
vo müüb venelastele ainult jooni

sed ning instrueeriks tootjaid. Tege

mist oleks niiöelda tehnilise "arhi
tektitööga”,

N. Liit on esitanud ettepanekuid
ka teistele autotehastele läänes, um

Eestlase
Jääpurfe
EM-vöit
GÖTEBORG (EPL) — Kungsbac
kas toimusid Euroopa meistrivõist
lused jääpurjelamiscs, millest N.
Vene meeskonna koosseisus osa
võttis ka eestlasi. Nendest tuli Eu-

roopameistriks E. Vooremaa kol
mandaks jäi H. Lcppik ja neljan
daks A. Vilde, keda rootsi TV-reporterid oma raportldes tegid "ve
nelasteks”.

Ameeriklane J. Gaugeon saavutas
bes nii, nagu omal ajal seda tehti
Fiat-tehastele Itaalias. Fiat võttiski hõbemedali, tema kaasmaalane S.
Woodruff
oli viies — parimaks roots
oma peale Togliattigradis asuva au
totehase projekteerimise täies ulatu laseks tuli Carl Petersson Stockhol
mist,
kes
jäi
kaheksandaks. Rootslas
ses, kuigi hiljem selgus, et see läks
Fiatiie rohkem maksma kui asi väärt test tuli veel Frode 11-ndaks ja Frödén 14-ndaks. E. Vooremaa oli edu
oli.
kas ka möödunud aastal toimunud
Järg. Ihk. 7.
EM-võistlustel.

Peking: Balti

ANASTUS .
mm luhamatnl

CARACAS, Venetsueela (VES) — I.adina-Ameerikas, Caracases il
muv ajaleht "Ei Universal” tõi oma detsembri numbrites kaks kirju
tist Vicri Lodovico Pericolilt, milles käsitamist leiavad Puna-Iiiina hu
vid Balti vabariikide ja Ukraina vastu. V. L. Perieoli informatsioon
pärineb Hiina allikaist. Neis märgitakse, et N. Vene kohta väidavad
Hiina juhid, et see maa pole mitte üksi imperialistlik, vaid on sama!
ajal ka kolonialistlik.

Hiinlased ütlevad, et Ukraina mit
mekümne miljoniline rahvas peab
saama varem-hiljem iseseisvuse ja
et. Ukraina rahvuslike elementide

nõuded selles suunas on õigustatud
Lennart Ljunglöf leiab, et "kuigi ning põhjendatud. Muidugi nähakse

ta nähe on, et N. Vene okupeeris
vanad kultuurrahvad, nagu seda on

Eesti, Läti ja Leedu, likvideerides
neid iseseisvate rahvastena.

Suure pahameelega meenutavad

siin bn tegemist vabariigiga N. Lii ette nii Balti vabariike kui ka Uk Hiina juhid N. Venemaad, kes Hii
du koosseisus”, näitab lätlaste pro rainat sotsialistlike iseseisvate vaba nale keeldub tagasi andmast tsaari
test veel kord, et stalinism ei ole riikidena.
de ajal Hiinalt äravõetud maa-alaN. Liidus veel möödunud staadiu
Edasi on Hiina allikad märkinud sid. Näib, et Hiina ei nõustu kuna
miks.
I.. V. Pericolile, et täiesti lubama gi sellega.

Koimopäevol, 2. veebr. J 972
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ARENGU KÜSIMÄRGID
Mõnikord avab kriitika väljas mööda jat see on põhjustanud üha
pool! silmi. Kuidas näiteks näevad tugevamaid proteste. Kiruna suurvälismaalased Rootsit? Hiljuti an
dis televisioon teiste maade poolt
tehtud reportaazhfjlme Rootsi koh
ta. Itaallased olid püudnud selle

MUHAMED ja MARX

streigi ajal oli ilmne, et TV ja jj Hiljuti toimetulnud Araabiavabaraadio julgustasid ja õhutasid strei

■ riikide Föderatsioon Egiptuse, Liikijaid, mis tekitas LO-shefi Arne ■ büa ja Süüria poliitilise ühendaGeijeri protesti (kes muide ka » mise teel on suurel määral Liibüa
maa seksivabadusele juurde anda iseoma ajalehe Aftonbladetiga nii a noore valitseja Khadaffi teene. Esirootslased ise seda soovisid — tea võrd rahulolematu oli, et ta sinna
tud uhkusega demonstreeride soma oma esindaja peatoimetajaks mää
kaugeleminevat "praktilist seksu ras vastu teenistujate proteste) ja
alles möödunud nädalal esitas ava
aaltehnilisi” koolifilmides.

Nagu sellestki selgub, on seda
laadi vaatlustes [reanumbriks root

si "uus moraal". Muidugi, vaadel
dakse ka teisi eluavaldusi nende
positiivsetes ja negatiivsles väljen
dustes ning kahtlemata on olemas
palju positiivset, milles Rootsi võib
olla eeskujuks teistele maadele.

Kuid igal rabal on ka teine pool
ja ka seda vaadeldakse nii läänes

kui idas. Viimasel ajal on näit.

kogude seisukohast vaadatuna. See
ga diametraalselt erinevad seisuko

refereerinud — nii siis oma raa

mis suundub tasalülitamisele ja

millele ühiskond tõsisemat
vastupanu ei osuta, kuna talle
on kompensatsiooniks pakutud hea

olu, sotsiaalkindlustus jne. tihiskotid on tema arvates muutunud
Joiuks oma vabaduste kaitsmisel ja
seda on teadlikult ära kasutatud.

Muidugi on lluntfordi käsitluses

liialdusi, kuid ta üilcb näkku ka
palju tõtt, mis peab mõtlema pa
nema. Näiteks juhib ta tähelepanu
eemaldumisele läänest ja lähene
misele idale, kuigi see on täislotalitaarne, ent mille ees meeleldi sil

mad kinni pigistatak.se. llunlford
ei ole aga tähele pannud, et rulluma pandud areng ci rahulda sage

li ka neid, kes selle rulluma pa
nid. Vähemal! ühte osa nendest,
sellepärast, et mõned vasakäärmuslaslcga täiskiilutud massmcediuinid
on hakanud ajama sootuks oma po

liitikat, mis kaugeltki ei sobi va
litsuse inlensioonidega. Näit. on teievisiooniprodutsendid saanud või

mu asju kujutada oma tahtmist

sihtidega.

b suure mõju Sudaani ametiühingutes,
! naiste ja noorsoo ühingutes ning iäb bikäimises kommunistliku idabloki

k maadega Sudaani kommunistide
S hulgas leidus aga ka teine vool

I eesotsas parteijuhi Mahgoubiga, keS da peeti Aafrika kõige andekamaks
S kommunismi eesvõitlejaks. Tulemu1 seks oli poliitilnne käärimine maal,
g nagu see ilmnes korduvatest riigi5 põördekatsetest, Olukorda rasken|5 das asjaolu, et Löuna-Sudaanis käis
| samal ajal araablaste võitlus scala| suvale mustadega.

SIEFM.EKSIO
■ HUMAANSUS PÕRKAB KOKKU rääkimata erateenindusest, on viimas
viimasel ajal üha sagedamini ühis tel aastatel tunduvalt halvenenud.,

kondliku korra kaitsmisega. Politsei, ühendused, eriti raudteede osas, on
s.o. korravöim, võitleb kuritegevuse ratsionaliseerimiste ja likvideerimis-j

ni: palju kui napid ressursid lu tega kannatanud, samuti op allamäge:
bavad. Humaansed ühiskondlikud asu minemas sideleendinus posti kaudm

tused omakorda ruttavad hooldama Kui vanasti post käis "nagu kella
B
värk”, siis näiteks ajalehtede telli-j
J Mitmelt poolt ilmnenud rahulole- kõiki neid, kes politsei poolt kinni jad
(nende hulgas Eesti Päevaleht ■
5 matus Nõukogude välisabi bürokraa- pannakse ja karistatakse, see on n.n.

kriminaalhooldus. Vanglad on juba
J nõuandjatega kombineerus Sudaanis mõnda aega kriminaalhooldusasutug kahtlustega, kas on mõistlik sega- sed, kus eesmärgiks on interneeri
■ da maad konflikti Iisraeliga, kui voi- tust teha paremat inimest, kes oleks
g bolln on parem parandada suhteid kõlbulik ühiskonda tagasi minema
Nii on, vanglatest kujunenud hu
monopol tegutseb indoktrineerivalt g läänemaailmaga ning naabermaade: maansed asutused, kus vangid esita
g Etioopia ja Ugandaga. Niisugune oli
masside juures umbes samas stiilis
g olukord möödunud suvel, kui L:i- vad oma nõudmisi ametiühingute loo
kui seda tõeliselt totalitaarsed rii g büa valitseja Khadaffi ennast asjss- miseks ja isegi kaasarääkimiseks, kui
gid on harrastanud ja harrastavad.
* se segas. Kui ta alles hiljuti ülis- das vanglaid viditseda — selles osas
Vahe on vaid see, et kui totali g tas ohvitsere, kes katsusid kukuta- on olemas ka väljaspool! neid taot
taarsed riigid püüavad igal viisil ■ da kuningas Hassani vanameelset lusi toetav organisatsioon KRUM ole

omad), tunnevad sageli omal naha’ '
et midagi ei klapi — kirjakastidesse;

hemaid ning pikemaid vanglapuhkusi.
■ kes koostöös kommunistidega kavat- üsna sageli aga kasutavad tänama
g sasid haarata võimu Sudaanis. Kha- tud hoolealused neid võimalusi uute
g daffi samm on seda tähelepanuväär- kuritegude sooritamiseks, on esine

ab ta sõitma südalinna, et see minevma läheks ja laupäeval tiihjendatak-i
se postkaste vaid üks kord keskpäev'

LäSnelis! vaatekohti on esitatud
rohketes kirjutistes ja raamatutes
välismaal. Expressen näit. on tut
vustanud oma lugejatele mitmes oma riigitruudust, kaitsetahet ja
numbris Londoni soliidse ajalehe parteiarmastust suurendada, siis ki
”Observeri” Londoni-korresponden- pub demokraatias indoktrineerimi
di Huntfordi raamatus "The new ne kujunema vastupidiseks: vabaTotaliiarians” (Uustotaalsed) esita dustahet ja moraali lammutavaks
tud vaateid Rootsi kohta, mis 'või ning demokraatia enda küsimusse
bolla mvaj.is.ele lugejale tunduvad seadmist, mitte otseselt, vaid tea
otse pööraste liialdustena, eriti kus tud totalitaarsete süsteemide järje
susar juba raamatu pealkirjaga ta kindla sõbralikku valgusse seadmi
hab maarata arengu kallakut "uus- sega. Kui järgmine generatsioon
toisMisrismi'" poole. Huntford on need ebatõed alla neelab ja laseb
fccHali kaua siia elanud, siinseid oma ajudesse istutada, siis võibolla
juhtivaid inimesi intervjueerinud, tekib olukord, kus demokraatia sa
nende väljendusi ja tõekspidamisi tub juba tõsisesse ohtu. Siin ongi

matule alusmaterjali muretsenud.
Ta motiiveerib hoolega oma seisu
kohta, et vana demokraatia , 'juur}
õõnestab indoktrineerimine massmeediumides kui ka kasvatuses,

leppimatus vaenus kommunismiga,
selle teooria ja maailmapoördeliste

VöimupoiiiüiiHcsi. huvidest aetuna*
■ siooni, kuid sellest ei saanud asja halike kommunistide vastu. Täna
S peamiselt põhjusel, et. sisemine olu- päeva araabimaailmas on eeskätt on N, Liit teatavast: aastaid pida
5 kord Sudaanis pole täiesti selgunud, Liibüa valitseja Khadaffi see, kes nud leppima kommunistide ohjelda
likke süüdistusi raadio ja TV vas i On ju teada, et kui Nimeri 1969 Su- püüab Nasseri poliitikat jatkata, ol misega araabia maailmas ühel või"
tu vägeva Tööturuvalitsuse peadi b daanis võimule tuli, siis aitas sellele les ise kantud isbuni ideaalis!, ja as teisel viisil. Võitluses Marxiga -o^r
b suurel määral kaasa kommunistide ketismist Rahvusvaheliselt taotleb Muhamed seni jäänud võitjaks. Kuid’:
rektor Bertil Olsson*
”Moodne zhurnalistika teeb tõe 5 toetus temale võitluses traditsiooni- Klidaffi araabia maailma ühenda heitlus kestab ja tundemärgid näita
Uste möjurikaste muhameedlaste mist föderatsiooniks. Rahvuslikult vad, et võimalus araabia relvastatud
valeks. Neid valesid esitatakse il Iasektide
vastu. Sudaani kommunistid püüab ta, nagu mitmed muud araab konfliktiks kommunistlikult meeles
ma, et ühiskond astuks vahele"...
b olid loonud kõige paremini organi- laste revolutsioonilised juhid, raken tatud liikumiste ja revolutsiooniliste!Bertil Olsson leiab, et riigimono- b seeritud kommunistliku partei araa- dada muhameedlikku sotsialismi, kuid antikommunistlike islamirezhitpoliga töötava raadiofirma kaudu S bia maailmas ja osa neist oli vai- kus eesmärgiks on sotsiaalne õiglus mide vahel on ainult ajaküsimus. NL
õigus ei pääse massideni, sellepä i mis toetama Nimeiri realtiimi. Kuigi koos respekti säilitamisega eraoman Liidule tähendaks see ohtu osutuda
rast oleks vaja toelist konkurentsi I partei oli arvuliselt võrdlemisi väj- di ja pärimisõiguse vastu. Vaatama kaotajaks poole valikul.
a. k. :
toele vastava informatsiooni kind b ke, oli ta aegamööda saavutanud ta välismaiste ettevõtete riigistami

nõukogude ajakirjanduses pikka lustamiseks.
Muidugi võib karta, et selliste
des kirjutistes vaadeldud rootsi
heaolu, püüdes kõigiti Oma lugeja- protestide taga peitud omakorda
gele selgeks teha, et see on vaid tahe tüürida informatsiooni valit
näiline ja mitte toeline heaolu ja sevale grupile soodsas suunas, mil
ei kuulu kõikidele kodanikele, lele on vihjanud näit. haridusmi
kuigi pikk rahupõlv peaks selleks nistri korduvad kiviheitmised aja
olema loonud eeldusi. Aga osuta kirjanduse ainekäsitluse vastu opo
takse siiski teatud heatahtlikkust, sitsiooni poolel.
Sellegi poolest on põhjust Olssoilmselt rahul olles arengu suuna
ga. Ei olnud juhus, et pärast end. niga päri olla, et efektiivseimate
Briti välisministri ja sotsialisti lord massmeediumide juures, sagü seda
George-Browni iroonilist neutrali on raadio ja TV, peaks valitsema
teedi küsimusse seadmist selles vor informatsioonide ja uudiste käsit
mis, kui Rootsi seda praegu prak lemisel neutraalsus ja objektiivsus
tiseerib, ruttas N. Liidu suursaa ja selliselt, et kõik vaated saaksid
dik omakorda kinnitama, et tema end ühevõrdselt esitada. Vähemalt
arvates ei ole neutraliteedil mida kui riik konkurentsi ei võimalda ja
gi viga, see on just oigel teel nõu on loonud, monopoli. Sest just see
had.

Praktiliselt sundis see otsima abi sele ja suurte rahvusvaheliste öliN. Liidult, aga sodaviisi külvati ka übingute ohjeldamisele Khadaffi
veel kuigi palju muutnud Liibüa si
seelus. Selge on igatahes, et ta on.

seeme uue söltuvusvahekorra tekki
miseks. Araabia juhtivad riigimehed
nägid Nõukogude mõju kasvamises
m algse kava kohaselt oj.i mõeldud ka uut lõksu ja püüdsid sellest pääse
b Sudaani kaasatõmbamine föderat- da võitluse tugevdamisega oma ko

arengu küsimärgid. KLA

Läti kiri

J tiaga, vene kaupade ja vene

* rezhiimi Marokkos, siis tuli ta nüüd
g loime rahvusvahelise õiguse rikku■ rnisega. pidades Liibüa lennuväljal
g kinni lennuki sudaani ohvitseridega,

tuleb võõrast posti ja mõnigi kordi

puudub postkastist see, mis sinna iga?7

päev peab tulema, sest ta on tellitud!
Sellegi poolest tõstab post maksusitf
teenuste eest, mis on muutumas hsjÄ

vemaks ka ajaliselt. Kui käesolev1"
sajandi esimesel poolel jõuti nii kau
gele, et post käis kõigil äripäevadel,

siis nüüd on kõne all laupäeva ja
võibolla ka reede posiivubaks tege
mas. Kõige selle juures on loomu mine. Juba praegu ön olukord niilj
lik, et kriminaalhoolealused {end. et kni keegi viiljaspooll südalinna ta
vangid) saavad linnalubasid ja lü hab ühlui midagi posii panna, siis pe

g sem, et. sedaviisi aiias ta säiiitada nud juhtumeid, kus prooviks välja
■ Nimeiri vöiinu, kes tema arvates oli lastud mõrvarid sooritavad just sel
* ise võimetu tegema lõpuarvet kom- ajal uusi mõrvasid. See kõik aga po
g immistidega.
le humaanselt asjale vaatajaid hei
« Sedakorda talitas Nimeiri siiski dutada ja nii kestab konflikt edasi

vai — hilinejad ka südalinnas pea
vad jällegi sõitma peapostkontorisse.
Pisut ehmatamapanev oli kuulda, et
rahaministeeriumis koguni plaanitse-j

ti erimaksu panemist kõigile, kes
soovivad, et nende post koju tuuakse,

■ Khadiifi ootuste kohaselt. Kiitiemak- karistamise ja karistatud rehabilitee nagu senini. Õnneks jäi see maailmas;
ainukordne prejudikaat kirjutuslaua; 7
■ suits riigipöördehalsc eest algas K-.i- rimise vahel.
laekasse (esialgul).
■ daanis ajujaht kommunistidele, hum ÜKS POLITSEIASSISTENT

■ kätes neid jooksval lindil eesotsas Stockholmis esitas mõni päev tagasi
Viga ei ole postiga spetsiifiline:;7
g parteijuhi Mahgoubiga. ”Revolut- Justitie Ombudsmanile kaebuse, mil rootsile. Samad hädad on ka Kana
■ siooni.tisc” araabiamaailma võitlus
das,
USA-s ja mujal. See näib ole
■ kommunismi vastu laienes, kajosta- les ta just kergitab üles politsei ja

vat mingi tüüpiline ajastu nähe.
■ des Muhamedi jätkuvat heitlust Mar- hooldusasutuste tegevuse vastolud.Ta
Miks? KJ
■ xiga. Tagasilöök kommunismile oli toob näitena mehe, kes Handenis tap
pis
kolm
inimest,
karistati
ja
paigu
Sotsiaaldemokraatlik Aftonbla a seda suurem, et samal ajal toimus
det, tugevasti vasakradikaalsete « Egiptuses kommunistide väljarooki- tati pikaks ajaks vanglasse. VanglaKESTI PÄEVALEHT
sümpaatiatega, teatab läti kom * mine eesotsas asepresidendi Sabri- hooldus on aga kolmekordse mõrva
Estniska Dagbladet
munistide kaebekirjast Hermansso- g ga, keda president Sadat süüdistas ri -"rehabiliteerimiseks” ja tema
vanglaelu
leevendamiseks
annud
tal
nile ja teistele lääne; kommunist ■ kommunistliku riigipöörde eltevalPeatoimetaja Juhan Kolda
Vastutav väljaandja
likele juhtidele, et venelased g mistamises. Olukord kujunes üha le vaba käigu ning omaette korteri.
(ansv. ulg.)
nende võimu vähendavad ja aega g omapärasemaks, kusjuures taustaks Poiitseiassislendi arvates on sellega
Arvi Moor
pidi kogu .maa (ja kogu Baltiku b oli endiselt Nasseri visioon model mõrvari elustandard karistuses mär
mi) venestavad. Mis ju ci tohiks li niseeritud araabia maailmast, kus gatavalt tõusnud ühiskonna kulul ja
Toimetus ja talitus:
olla mingiks uudiseks ka Hermans- S üsna palju oli inspireeritud arengust hooldusel elades. Teda olevat tulnud
EESTI MAJAS Stockholmis:
sonile, kes kahtlemata on teadlik, b läänemaailma rikastest riikidest, oma korterist vabaduses viia politsei
Wallingalan 32, 1 tr.
abiga Halli vanglasse tagasi, kuna la
et SUüin hüvitas eesti ja lüli kom u
Postiaadress: Box 667
••»■■•■«•»(••■•••■•■■••■■•»»■iii
narkpptikurta
ei
olnud
pidanud
li
munistid, kes nende maade iseseis
10129 Stockholm 1
batud ajast kinni.
vuse perioodil põgenesid N. Liitu,
Telefon 21 84 46
süsteemilündlait, samuti, et n.n. kommunistidele, olla mingiks uudi
"Kokkuvõttes on see mees premee
juunikommunistid, kes vene: tääki
seks, milline saatus on nende
ritud ühiskonna poolt. Ta elab prae
Toimetaja Eskilstunas Jiiri Aus
dega 1941 võimule tulid, oma po eelkäijaid tabanud. Nad aitasid
gu paremini vangistuses kui siis, kui
Aadr. Eesti Päevaleht, Box 120,
sitsioonid koos vanakommunistide- likvideerida oma rahvaste iseseis
ta oleks pidanud oma enda kätetööga
33102 Eskilstuna, tel. 016/14 77 72
ga varsti kaotasid Venemaalt tul vust ja oma rahva liikmeid. Jär
end ülal pidama ja kodu muretsema,”
Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
nud ja seal ”kooli” saanud eesti jekord kipub nüüd nende endi
ütleb assistent, kes lõpetab: ”Krimi
Kuulutusarvele postgiro 60 59 00-0,
päritoluga Venemaa- kommunisti ni, sest ideoloogia ilmselt ei kait
naalhooldus töötab poliiscile vastu ja
Eesti Päevaleht Förlags AB,
dele...
se suurvene shovinismi vastu. On
jiiäb mulje, et ühiskond on kuritege
Stockholm
Robert Conqesl ütleb oma nüüd iseloomustav, et AB, kes ei mee
vusele kapituleerunud”.
Tellimishinnad:
rootsi keeles ilmunud ramalus nuta Läti endist vabadusi, segaste
Need mõtted kipuvad teistelegi tu
Aasta
kr. 147:' Suur terror”, et näit. Eesti osas oli tunnetega lisab:
lema, kui päevast päeva kuuled raa
Termin (4 kuud) kr. 53:Stalin juhtivad kommunistid Ve "See vöiks kõlada naiivselt pärast
diost
ja
televisioonist
ruliinikohasKuu kr. 15:nemaal nii põhjalikult likvideeri seda, mis kõik on juhtunud mujal
test päevastest panga- ja psotiröövinud, ei ta oli hädaga sunnitud võt Nõukogude võimusfääris" ...
Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
desl ning vägivollategudest tänava
ma parteijuhi kohale ühe eesti ja siin on tegemist vabariigiga
FÖRLAGS
AE
tel, rääkimata tugevasti suurenenud
päritoluga, raudteelase kusagilt Ve Nõukogude võimusfääris" ...
korteritesse sissetungimistesse ja va
Triikkijn: Eskilstuna-Kui irens
nemaalt.
Niiib, et autor ei ! ea, mida bal
nainimeste tagalciusomissc.
Tryckeri AB Eskilstuna 1972
Nii siis ei tohiks isegi kohalikele ti rahvad on pidanud üle elama.
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■ ÜHISKONDLIK TEENINDUS,

Kolmapäeval, 2, veebr. 1972

Eestlane projekteerib

Mida toovad Nixoni reisid

Karolinska uut hoonet

PEKINGI ja MOSKVASSE

Eesti arhitekt ja kunstnik Heikki Niilend, kes möödunud aasta no
vembris asutas koos'ühe Tootsi ja ungari arhitektiga arhitektifirma
Atlejé 12, on praegu projekteerijaks Karoliina haigla uuele kompleksi
le, mis peab kerkima idapool praegust haiglat. See on suurimaid haiglaehitusi, mis on eite nähtud RootsisI seitsmekümnenda aastakümne
jooksul.

Projekteeritav lG-korruseline uus

raviosakond on HB.000 kuupmeetrili- mm%
se mahusega ja läheb maksma arves
tuste kohaselt 71.000.000 krooni. Tege

mist on Karoliina haigla juurdeehi
te etappidega, milliste alustamine
oleneb riigi ja omavalitsuse summa
de määramisest, lähevad haigla lai
endamisel! maksma üle 200 miljoni

Puna-Hiina ja N. Liidu vahel, tei jäta N. Liit ja Puna-Hiina kasuta des Peetakse president Nixoni kü
seks üritab ta võrdsuse alusel koos
tööd oma liitlastega riigikaitselistes
kaubanduslikkudes ja majanduslik
kudes küsimustes ja kolmandaks
kärbib ta Ühendriikide panust Viet
nami sõjas, katsudes samal ajal ee
male hoida kõikidest sellistest sõja
listest kokkupõrgetest, kus ühendrii

krooni.

Praegu on aga teostumas esimene

etapp, mille projekteerimiseks on
Heikki Nülendi arhitektifirma saa
nud ülesande koos HLLS Arkitekt
kontor AB-ga, milline on varem ol
nud seotud Karolinska ehitustegevu
sega ja millise teenistuses varem olid

kide huvid ei ole otseselt mängus.

nii Heikki Niilend kui tema kom
panjonid. Selle firma ümberorgani-

Kas Nixonil on väljavaateid nende
teesmärkide saavutamiseks? Asja
tundjad arvavad, et on. Kui mitte

seerimisel möödunud aastal asutasid

viimased oma firma ja sellele lange
sid olukordade arenedes peamised

täielikult, siis vähemalt osaliselt.Seal-

projekteerimisülesanded.

Heikki Niilend siirdus koos vane
matega pärast Stockholmi eesti alg
kooli lõpetamist Kanadasse, kus ta

hiljem rahvusvahelistes ülesannetes

töötanud oma erialal Indias, Aafri
kas' ja Kreekas, kust ta tuli Rootsi
tagasi, mii. töötades pikemat aega

Arhitekt Heikki Niilend

.Nimetamisi

arhitekt Pütsepa kontoris. Ta on ära
Stockholmi üldikoolis kinnitati bio
tanud tähelepanu < ka kunstnikuna, keemia dotsendi kohale dil. dr. Eeni*
olles esinenud mitme tähelepanu ära bitu Keio.
tanud näitusega Stockholmis.

KALURID
LIPPUSID
PÄRNUS
Pärmis lippusid, nagu selglll)

Raina Häälest, 9. jaanuaril ”Audruranna" kalurikolhoosi kalurid
Väino Kand, Illi ju Ülo-Kaincr Meri
maa, 38 mootorratta sõidul öösel
Pärnu lahe jääl.
.Mehed olid pummeldanud Tõstamää kalatööstuses. Kojuminekul võe
ti ette tuur lahejääle. Umbes poole
kilomeetri kaugusel kaldast murdus
aga jšiä ja mehed hukkusid.

EV kaastunne

Ühendriikide poliitilised asjatund- juures tuleb tal aga arvestada, et dule ja lõpetada täielikult külm sõ
jad väidavad, et president taotleb paljud tema liitlased jälgivad umb da. nüüd jääb ainul* oodata, kas ve

eriti kolme peamise eesmärgi saavu usklikult igat ta sammu ja kardavad nelased võtavad vastu Valgest Majast
tamist — esmajoones katsub ta lee salajaste kahepoolsete tehingute sõl väljasirutatud käe või nõuavad nadvendada kahtlust ja vaenu ühelt mimist Washingtoni ja kommunist enne seda ameeriklastelt suuri kont
poolt Ühendriikide ja teiselt poolt likkude riikide vahel. Samal ajal ei sessioone. Sellest seisukohast lähtu

tuse esimese etapiga. Koos järgneva

õppis ülikoolis arhitektuuri. Ta on

(VE) — On loomulik, et aastavahetusel pööravad kõikide lääneriikide pilgud läänemaailma tugevama Ja
juhtiva riigi Ameerika Ühendriikide suunas ning ootavad Washingtonist signaale 1972. aastaks, eriti ltui pal
jud tundemärgid lasevad ennustada, et Ühendriikide president jõuab oma välispoliitika ümberkujundamise!
käesoleva aasia jooksul lõpufaasi. Ajaloolised riigipeade kohtamlsed Puna-Hiinaga ja N. Liiduga moodusta
vad ainult ühe osa üldisest välispoliitilisest pildist, kuna nende kõrval ei saa märkimata jätta, et ameerik
lased katsuvad vähendada oma suurt koormat politseiniku osa mängimisel ja katsuvad tagasi võita oma juh
tivat positsiooni maailma kaubanduse ja rahanduse probleemide korraldamisel ja organiseerimisel.

Skaraborgi läänivalitsus nimetas

Punasuuruse
vend USA-s
NEW YORK (VES) — Kremli

silmaks ja korralduste täitjaks Lä
tis on ka A. Pelshe, kes Moskvas
suureni mees kui Ivan Käbin Ees
tis, kuuludes partei tippude hulka.

A. Pelshe vend, Julius Pelshe, on

esimeseks bürooinspektoriks Haldur aga ameerika-lätlane, elades Lõng
Islandil, ja olles tuntud meheks siin
VeUM-pa.
ses läti ühiskonnas. Ta oli muide ka
© Stockholmist sõitis Kaug-Ida läti luteriliku koguduse esimees New
reisile pr. Helga Üürike Sollentu- Yorgis.

nasl. Ta lendab üle Kersis Silnmisse ja Hongkongi, külr-stuh siis

HinmnUiju-iiiki Nepali!. India
pealinna New Heikil ja Türgis
Istanbuli.

Nagu kuuleme, on Julius Pelshe

taotlenud N. Venesse sissesõidu vii
sat, et külastada seal oma "kuulsat
võimumehest venda”. Tema taotlused
ei leidnud rahuldamist.

Nõuk. Liidus vajalik

mata ühtegi neile avanevat võima laskäiku Moskvasse eelolevas mais
lust, et suurendada Ühendriikide mõ väga oluliseks. Arvatakse, et kui mõ
juvõimu kärpimise arvel oma võimu lemad pooled ei suuda sellel nõupi
piire ja suruda ameeriklasi Atlandi damisel ühist keelt leida, siis jää
üha lääne poole ja Vaikses ookeanis vad tuumarelvade vähendamise lä
ida poole. Nixoni mängu peetakse birääkimised, sõjavägede vähendami
;a riskantseks ja kardetavaks,kuid se kavatsused ja julgeolekukonvepresident on ilmselt otsustanud astu rentsi korraldamine kauaks ajaks õh
da sellele libedale ja ohtlikule tee ku rippuma. Eesti ja teiste Balti
le," lootes nähtavasti ajalukku minna riikide seisukohalt on väga oluline,
silmapaistva rahupresidendina.
millise seisukoha võtab president
Lääne-Euroopas on märgata Ühend Nixon Eruoopa julgeolekukonverentriikide praeguse välispoliitika hinda si küsimuses, kuna sellel konverent
misel ebakindlust, kuna keegi ei os sil tuleb kindlasti arutusele Euroopa
ka ette aimata, mida taotleb presi pärastsõjaaegsete piiride kinnitamise
dent Nixon oma välispoliitilise nõu
küsimus. •
andja dr. Kissingeriga. inglismaa
Ühendriikide ja Hiina läbirääki

peaminister Heath on eriti mures, et mistest ei oodata mingisuguseid senühendriigid on hakanud viimasel satsioonilisi tulemusi, kuna hiinlased
ajal välispoliitilisi probleeme lahen ei ole praegu eriti huvitatud lähemast
dama oma liitlasi küsitlemata ning koostööst. Hiina juhtide väljenduste
tema arvates peaksid Euroopa riigid kohaselt võib arvata, et Peking on
kujundama ise oma välispoliitika ja rahuldatud Puna-Hiina vastuvõtmi

sega Liitunud Rahvaste Organisat

suurendama oma sõjaväge.

Prantslased on veendunud, et siooni ja läheneb oma uutele ees

ameeriklased on väga seotud oma
sisemiste küsimustega ja Vitenarai
;a ning seetõttu puudub neil hu
vi ja selge pea Euroopa probleemilahendamisele positiivselt kaa
sa aitamiseks. Lääne Euroopas saa
dakse aru presidendi püüdlustest
maailmarahu säilitatniseks. kuid sa
mal ajal tuntakse hirmu, et Nixox
teeb venelaste ja hiinlaste sõpruse
saavutamiseks liiga suuri järeland

märkidele väga ettevaatlikult.

Milliseks kujuneb Nixoni uus vä
lispoliitika? Milliseid tehinguid ka

vatseb et teha maailma suuremate ‘
kommunistlikkude riikidega? Kuidas

mõjuvad need tehingud Eesti riigi
tulevikule? Nedeele y küsimustete"
peab vastused "andma " — kui mitte

täielikult, siis osaliselt — eelolev,
aasta. Kõiki asjaolusid: ja suurkoh-

tamiste eelmängu arvesse võttes, ei,. j

misi.

ole meil eestlastel president Nixoni j
Tundub, et Ühendriigid on teinud uuelt välispoliitikalt midagi head oo- j
kõik võimaliku, et läheneda N. Lii- data.

Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 1972 Ilmub ajalooline põhiteos

üksmeelne opositsioon

Laiarööpmeline Sooni us>rong Nr. 2

Eesli Vabadiissöjas

GÖTEBORG (E1’I.) — Handelsti iiling avaldas 21. jaanuaril (nr 18)
Ale.x Militsä artikli ,\. Liidus II nui va aiindimixlckrounika kohta, mis si
saldab värskeimal materjali. Ales Miilis ütleb, et N. Liidus ilmub ju

Koostajad Edvin Reinvaldt ja Tõnis Kint

ba neljandat aasia* illegaalne ajakiri — Jooksvale sündmuste kroonika.

redigeerija Jüri Remmelgas

taanlastele

KGB poole suutnud seda oma | meesteosakonnas. Tema karistust on
kirgliku jälitamisega avastada. Aja rangemaks muudetud, kuna ta ei võ
kiri ilmub masinkirjas iga teisel kuul ta osa poliitilistest ettekannetest.

Sõjameeste jutustused kuulsast löögiüksusest iseseisva Eesti loomi
sel. Tänapäeva soomusvägede eelkäijate välksõja, kirjeldused. Teos

NEW VOKK (VES) — Taani ku
ningas Erccierik IX suri Kopenhaa
geni haiglas H. jaanuari iihiul. Te
ma järglasena kuulutati vastavail
põhiseadusele Taani kuningannaks

maailmas. Viimaseks numbriks, mis
on salateid kaudu ”Possevi” toime
tusse (frankfurt am Main) jõudnud,
on hr 22, See on 35-leheküljelme, ja
sisaldab — ilma omapoolsete kom

ja selle kirjutisi tsiteeritakse kogu

kroonprintsess Margrelhe.
mentaarideta — teateid „N. Liidu
Ametlik teade kuningas Frederik ametlikust vaatest Soizhenitsõni ja
IX surmast saabus Taani peakonsu Nobeli-komitee .üle, avaldab Bukovs-

Kroonika toob ka teateid laial
dastesl areeieerimistest Ukrainas,

kus nii poliitilised kui ka usuli

sed opositsiooni-tegelased on saa
nud rangeid karistusi. Leedus, Prenais, arcelreriti katoliku usu prees
ter Jousas Zdebskis seepärast, et la
andis noortele leeriõpetust.

Lõpuks refereerib Kroonika kahe

lilt USA-s ka Eesti Vabariigi esin ki-loo dokumentatsiooni, lühiteateid lehekülje ulatuses poleemilist juht
dusele. Eesti Vabariigi nimel käis koondusiaagreist, informatsiooni ar kirja, mis ilmus ukraina rahvuslaste
konsul A. Linkhorst Taani peakon- reteerimiste kohta, uusi teateid juu illegaalses : ajalehes "Ukrainskij
sulaadis kaastunnet avaldamas, kir tide võitlusest, avalikke kirju mit Vesinik” nr 5. : see. ajaleht rünÖab
jutades oma nime ka väljapandud mesugustele instantsidele, retsent- teravalt: vene opositsiooni, kes pole
raamatusse.

£elnateateid
Spcyeris, Saksamaal, suri 11. c!et

sembril Anna Karu, n-ria Post, sün
dinud i. mail 1906 Sõrve säärel, Saa
rcmaal.

Saksamaal suri sõjainvaliid Heino
•Küusik, sünd, 5, detsembril 1900. .

Torontos suri 17. jaanuaril Karl
Kriisa, sünd. 9. jaan. 1889 Tartumaal.

Vanconveris suri 14. jaanuaril Leopdld Remmel, sünd. 3. mail 1912 Narva-Jöesuus.

Tallinnas suri 17. jaanuaril Elmar
Paluots, siinil. 20. oktoobril 1891 Vö
rumaal.
fetestis isuri 17.: detsembril y Anette
Hallile, sünd, 20., juunil 18S4,

on suures formaadis, ligi 400 lehekülge, rikkalikult Illustreeritud
paljude seni avaldamata fotodega Vabadussõjast, heas köites.

Eeltellimise hind kuni ilmumiseni kõigi kuludega kr. 49;—
Soodustused cltclfrilijnile:

1. Tasudes ettetellimisega samaaegselt kr. 5:-—, saate preemia hin
naga K, A. Hindrey romaanid muistsest Eesti vabadusvõitlusest

"Noid” ja ”Lembitu”. Klassikalised raamatud. Saadaval piira
tud arvul.

2. Ajaleht VÄLIS-EESTI 1372 aasta lõpuni tasuta.
(Eraldada ja saata tavalises kirjas)

siopne, poleemikat ja muud.

varasemas staadiumis avaldanud oma
— Mainitud number osutab: rohkes seisukohta rahvusküsimustes. Nõutak
ti tähelepanu rahvuslikele minoritee- se avaldusi mitmesugustelt vastupa
tidele. 30, okt. 1971 Saatis grupp lee nugruppidclt selle kohta, kuidas nad

du haritlasi kirja psühhiaatrikute- suhtuvad Ukrainasse, Baltikumi ja
kangressile, mis peeti Mehhikos. Sel teistesse riikidesse juhtumil, kui
les kirjas tähendatakse, et ajavahe kommunistlik rezhiim kord kukuta

mikul 1944—1953 kaotas 50 000 leedu takse? Seejuures avaldatakse, nende

last oma elu võitlustes sdvjetivöimu
vastu. Sama palju suri : vanglais ja
koonduslaagreis. Küüditatute arv ula
tus 350 000-ni. mis on iikskuuendik
leedu rahvast. Kroonika nimetab ka
hulk leedulasi, " kes, ori poliitilistel
põhjustel suletud hullumajja.
— Sylva Zalmansson, keda tauniti
Leningradi-kohtuš^ ”lennuki -kaaper
damise ürituses”, viibib laager nr 3
naisteosakonnas Mordva "vabariigis”.
Tema tervis halveneb üha: ta on
peaaegu pime ja kurt. Leedu mere
mees Simas Kudrika, kes möisloii pögcnemisiiriluse pärast 10 aariaks suu

nitööle, on sama Mordva- laagri

opositsioöni-gruppide nimed, kes ei
ole seni veel oma programmides
get seisukohta avaldanud,

— pealiskaudne vaatleja, võib näha
selles ”naha müümist enne Isui karu.

ou lastud”. Aga see küsimus on ka

TELI J M i SK U POIS C
Kirjastus VÄ 1 dS- KESTI - EMp Box 217.1. S-10314 Stockholm. Post
giro 50 27 55-2, bankgiro 72-3805. Asukohi Tuliportsgalan 171. tel.
08/84 09 55.

Tellin koguteose "Laiarööpmeline Soomusrong Nr, 2 Eesti
Vabadussõjas”.

...... Tellin K. A. Hindrey romaanid ”.Nõid” ja "Lembitu” pree
mia hinnaga.

Soovin ajalehte VALIS EESTI 1972 aasta lõpuni lasuta.

Olen lasunud kirjastuse posti-/pangagirole kr. 49: -/äi:—
(kuup.). Lisan isikliku/pangatshelciga.
Nimi :

tõepoolest väga tundeline ja praegu
ainus, mis eraldab mitmeid oposit"sjooni-gruppe-üksteisest nii N, Liidus

kui eksiilis. Sellest päevast, mil kü
simus lahendatakse viisil, mida kõ
ik. asjaosalised aktsepteerivad, tub
ka opositsioon : tõeliseks faktoriks
millega võib arvestada, ütleb Ales
Miliis lõpuks.

MR

Aadress . —. -............

Postiaadress
NBl Ettetellijale nimed jäädvustatakse selles Vabadussõja
ajaloolises põhiteoses.

EP/2
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Raudteede minevikuromantika

514 km tunnikiirus Jaapanis

STOCKHOLM
Stockholmi Eesli Fotoklubi
Stockholmi Eesti Fotoklubi järgmi
ne kokkutulek toimub kesknädalal,
2. veebruaril uues Eesti Majas, Vallingatan 34, algusega kl. 19,

Klubiöhtu kava sisaldab reisipilte
kaugetest maadest ja randadest, mil

liseid esitatakse klubiliikmete A.
Treffheri ja A. Kallmani poolt.Köik
fotohuvilised, ka mitteliikmed oh te
retulnud.

Uus doktor
Ühendriikide Massacbuseltsi riik

likus ülikoolis kaitses doktoriväi
tekirja ning saavutanud doktori
kraadi pedagoogikas magister Aino

Järvesoo. Väitekiri oli esteetilise
kasvatuse valdkonnast ning käsitles

kujutava kunsti ajalooliste stiilide
eelisiu.se sõltuvust sotsioloogilistest
ja isiksustes uritest.

Aino Järvesoo on Tartu ülikooli
kasvandik, kus ta õppis peaainena
eesti etnograafiat, spetsialiseerudes
rahvuslikus tekstiilkunstis. Stipendi
aadina täiendas end 1938 etnograafias

Helsingi ülikoolis. Lõpetas 1043 Tal
linna Kunstikooli tekstiili-erialal.Pögenikuna Saksamaal oli käsitöö-öpetajaks Blombergi gümnaasiumis.
Siirdunud 1949:a. sügisel USA-sse,
oli New Yorgis lühemat aega tekstii-

iifirmas mustrikujundajaks ia muuseumitööl, kuni 1950. sügisel asus

Siberi raudtee on maailma 'pikimaid.

Vene tsaar joonistas raudteekaarti
(VES) — Veendunud raudteelasena suvatsesin ma tihti minna Tallin- duslik kiirus (äraseletatult: keskmine kiirus, vahepeatust kaasa arvauss S. Pärnu mnt. raudteeülesõidukohale ja nautida Riia rongi mööda- tes) oli 65 km tunnis. Tehniline kiirus aga (keskmine kiirus vahcpcasöitu teel ülemistelt Balti jaama. Kuna teekallak oli tublisti allamäge, tusi arvestamata) ligines 90-le.Kaugus Tallinnast Tartusse oli 191 km
siis Riia reisirong (rahvakeeles ekspressiks ülendatud) vuhises mööda ja selle sõitis ”kiirrong” 3 tunni 15 minutiga maha, vahepeatustega Tä
nagu maruhoog ja vedas kaasa sure tolmupilve. Riia reisirong nr. 1 oli . pai ja Jõgeval. Edasi läks juba kiiremini ja tulid Valga, Volmari,
tol ajal kiiremaid ronge ida pool tulevast raudeesriiet. Tema kauban- Võnnu, Sigulda ja Riia, kuhu oli Tallinnast täpselt 444 km.

elama Amhersti, Massachusettsi osa
riigis. Saavutas sealse ülikooli juures
magistrikraadi 1952 ning on seejärel

töötanud kunstiõpetajana kesk- ja
ülikoolis, samuti ka kodumajanduse
nöuandetööl. Enesetäiendamise ots
tarbel on õppinud Michigani ja Mas
sachusettsi riigiülikoolides ning New

Yorgi osariigi Cornelli ülikoolis, Jt-

haeas. Taas Soomes viibides töötas
sügissemestri 1966 Soome kunstiakadeemias Ateneumis, Helsingis.

Kombineerides stuudiotöö esteeti
Rong, millega N. Liit väga uhkus-1 .km tunnis. See näitab inglaste kon tormisel merel. Kui oled püsti, siis (üle pooleteise meetri) ja see või
tas, oli "Krasnaja Strela" (Punane servatiivsust ja vanade traditsiooni lendad vaguni ühest äärest teise. maldab, palju mahukamaid väguheid ka- ja kunstiteoreetiliste õpingutega
ning
välisuurimistööga, valmis dokto
Noo)). Seda nimetati ka välkrongiks de austamist.
Ägedad raputused kipuvad vägisi kui Lääne-Euroopas, kus rööpmelaiu-

riväitekiri Massachusettsi, riigiülikooehk ekstrennöi pojezd. Vahemaa LeKord, paljukümneid aastaid tagasi, kõhust väljäkiskuma äsjasöödud toi se.ks on 1435 mm. Vene vagunitelon
ningrad-Moskva — 650 km — kattis vestles kaks sõpra (neist üks raud du.
pika istmepingi kohal veel kaks üles- li pedagoogikateaduskonna esteetilise
kasvatuse osakonnas peamiselt 1969,
ta kümne tunniga ilma ühegi vahe teelane) London-Ed. pealiini ääres.
tiku
riiulit
ja
mölemil
on
võimalik
PARIMAD KIIRRONGID
ja 1970.aastal,
lahedalt magada. Seda luksust Lääpeatuseta. See annab kaubandusli Vestlejate seljad olid pööratud raud
SAKSAMAAL

kuks ja ühtlasi ka tehniliseks kiiru tee poole. Korraga kostis kõva ka
seks 65 km tunnis — s.o. täpselt sa hin ja tekkis tuulehoog, mis viskas
üldiselt võttes olid maailma pari
mapalju kui oli Tallinn-Riia reisi vestlejad pikali. Vaevu üles tõustes mad raudteed ja kiireimad rongid
rongil (kuid seitsme vahepeatusega, ja ringi vaadates ei olnud midagi Sakuamaal. Selles osas ja täpse ja
milledest mõned olid veerand tundi näha säärase erakorralisuse põhjusta ohutu teenindamise mõttes ei saa
ja enam). Sisuliselt veel oli viimase miseks. — See oli Lendab Shotiane, ükski maa võistelda Saksamaaga (ja

ne-Euroopa ei saa lubada.

Kitsarööpmelise raudtee rööpme Tervaks kontrastite sellele on epi
laius on umbes pool laiarööpmelise sood Saksamaal. Olin sõitmas Mün
omast — 750 mm. Peale selle on veel cheni maleolümpiale. Sehneidemühli
kääbus — ehk väliraudtee — Tööp- jaamas hüppas rongijuht, kes oli tu
melaitis on peale Baltimaade ka liuues rohekas . univormis, vagunist

rongi kaubanduslik kiirus ka suurem rahustab raudteelane sõpra.
osalt ka Prantsusmaaga). Saksa kiir Saksamaal ja mujalgi. Isesiesvusaeg- välja, sest õhkpidurite juures oli
L.-Moskva omast, sest sõiduplaan täi
Tükk aega hiljem kordub sama lu rongid (FD ja FFD) liikusid vaik ses Lätis oli viis erinevat rööpme- mingi väike rike. Kuigi õhkpidurite
deti peagu minutilise täpsusega. N. gu samal kujul. Jällegi teab raud selt, et raputanud ka suurima kiiru laiust. Kõigepealt vene laius — ena voolikud olid määritud õliga ja min

Liidus aga oli tol ajal (ja on vist teelane rahustada sõpra seletusega,ei se juures, tolmu ei olnud, isegi siis mik raudteid. Edasi jooksid Riiast gi musta võidega, ei raisanud ron

ka praegugi) raudteeliiklus ligadi-lo- nüüd oli see Lendava Shotlase vari. mitte kui käsi aknast välja sirutada välja kõrvuti kaks liini — Vene ja gijuht ka sekundeid aega kuue selgadi ja hilinemised olid normaalsed.
Vari olevat kõvasti mahajäänud ja ja katsuda väliseid aknaraame ei läi Kesk-Euroopa laiusega. Viimane liin jastvötmisega, vaid hüppas kaksiratsi
Teised Leningrad-Moskva' rongid üritab, et kas éi saaks veel kuidagi nud sõrmed mustaks.
oli selleks, et luua otseühendust Ber- ühendusvoolikute peale ja vähem kui
Saksa raudteed olid .kaetud kivi- liiniga, sest ka Leedu oli läinud üle minutiga oli viga kõrvaldatud. Mis
kiirrongile
järele-jöuda.
olid kiirrongid ja nad kulutasid teel--:
sellest/et uhke univorm oli tundma
Pool tundi hiljem on jällegi vuhin kiilustikuga, mis oli imbutatud öli- | Kesk-Euroopa laiusele.
olekuks 13 tundi (seega kaubandus
tuseni määritud, kpid ”Bér Schellzug
lik kiirus ainult 50 km tunnis — vei ja kahin ja lisaks veel kaeblikud nu- korraga, liiprid olid metallist. RaudVeel oli Lälis rida kitsarüüpinelidi enam kui kitsarööpmelisel ”mulgi tuhääled. Raudteelane leiab ka nüüd teekeha oli nii soliidne, et rööpad si, neist tähtsaim Ruhja-Riia, mida darf nicht verspäteri!”
seletuse:
Vari
katsus
meeleheitlikult
üldse
ei
nötkunud
ja
isegi
jaamadest
ekspressil”), vahepeatusega Malaja
MAAILMA KIIREIM
: mööda saksa teise okupatsiooni ajal
Visheras, Bologojes ja Tveris (Kali- järele jõuda kiirrongile, kuid. nähes, läbisõidul puudus vajadus kiiruse vä liikusid otsekiirrongid Tallinn-Riia
RONG JAAPANIS
et asi on lootusetu, kiirustas tuldud hendamiseks pöörangutest läbisõidul.
ninis).
(via Viljandi). Esimese maailmasõ
Praegu; on, maailma kiireim rong
teed tagasi, et vastassuunast, ringi Enamuse teiste maade rongid sõida
ajal ehitasid sakslased Kura i Jaapanis Tokio-Osaka vahel (514 km:
TSAAR JOONISTAS
ümber maakera tuisates siiski kiir vad koos tolmupilvega ja raputavad ■ ja
maale rea vUUraudteid — 650 mm ja selle sõiduaeg on 3 tundi 10 min.,
RAUDTEEKAARTI
sind nii, et kahetsete, et ei ole konte
rongi kätte saada ja temaga ühineda.
— ja hiljem, rahu ajal, võtsid lät mis annab kaubanduslikuks kiiruära nummerdanud
Kaardil vaadates näib LeningradAMEERIKA KUULSAIM
lased need kasutamiseks reisijate I seks 162 km tunnis (vahepeatused on
Moskva raudtee olevat maailma sir
Kiirrongi nime lühendis FD tä
KIIRRONG
veoks. Samaselt jäi püsima tram- Nagojas ja Kiotos),
geim. See tuleb sellest, et raudtee
hendab F kaugrongi (fern-) ja täht
miraudteclaius 1090 mm — LicpaUSA kiiremaid rongid on ”metroUSA kuulsamaks rongiks oli ”The
ehitamisel tekkis lahkarvamusi selle
D nn Durclignngi (läbikäigu) eesl.
ja-Grobinas.
liners”, mis liiguvad New. Yorgi ja
Twentieth
Century",
kiirrong,
mis
kohta missuguseid linnu peaks raud
Saksa lokaalrungidel avanevad vaRaudteeasjandus on USA-s nii Washingoni, D,C. vabel (kaugus 360
tee läbistama. Tüliküsimus anti la kursseeris Chicago ja New Yorgi va guniuksed külje peale, üksikutesse
hendamiseks tsaarile. Tsaar Nikolai hel. Kaubanduslik kiirus sellel ron kupeedesse, FD rongidel aga on unustusehõlma. vajunud, et leidub km). Praegu on sõiduaeg suudetud
noori ameeriklasi, kes elus veel kor vähendada, kuni 2,5 tunni peale ja
I ei viivitanud minutitki mõtlemi gil oli juba veidi üle 100 km tun uksed vaguni otsadel ja on võima dagi
ei ole sõitnud kaugrongiga. Ja I seega saadakse 144-km kaubanduslik
nis — tunduvalt suurem kui N. Lii
seks, võttis liineali ja "reissfederi”
lik liikuda ühest vagunist teise.
ometigi oljd raudteed need, mis sa kiirus. Kavas on tublisti tõsta sõidu
ning ühendas maakaardil Sankt-Pe- du omadel, olles siiski vähene võr
FFD tähendab kiir-kürrongi (ena da aastat tagasi oluliselt aitasid' ko- i kiirust, kuid see nõuab juba täiesti
reldes
saksa
ja
prantsuse
kiirrongi
terburgi (nii nimetati tollal Lenin
masti mootorrongid). üldiselt on FD
gradi) ja Moskva sirgjoonega. Ainult dega. Kuid ühes asjas annab ”The rongide kaubanduslik kiirus 80 kuni loniseerida Ameerika lühimaid Lää uue raudteekeha ehitamist, sest prae
ühes kohas teeb raudtee väikese kõ Twentieth Century" kõvad silmad et 120 km tunnis, FFD rongidel aga nes ja Kaug-Lüünes ja sulatasid nii gune on nii vilets, et laguneb koost
veriku. Legendi järele see on. koht, te Kesk-Euroopa kiirrongidele — dü veelgi enam — kuni 135 km. Auru- del rööpad üleskistud, enam kui poo- ära suurte kiiruste juures.
naamikas.
Sõidumugavuste ja - teenindamise
erineyad maa-alad ühete, -ameerika
kus keisri pöial jäi joonetömbamise
Olen sõitnud ”Nord .Exjiressiga” rong Berlim-Hamburg sõitis vahe natsiooniks. Praegu on real raudtee- osas on Kanada rongid tublisti pa
liinealile.
maa
300
km
maha
kaheja-poole
remad
USA omadest. Ka kiiruse osas
led kaugrongidest on sõiduplaanist
(Kopenhngen-Ostende via Köln),
Inglismaa ja eriti Ameerika ron Belgia lagendikel mõõtsin ja-leidsin, tunniga ilma ühegi peatuseta ja see kustutatud ja veel käibelolevad ron ei jää nad maha. Nii on Torontogid olid enne 11 maailmasõda tu et rongi tehniline kiirus -oli iparajaš- andis kaubanduslikuks kiiruseks 120 gid kasutavad vanadusnörka veere Dorval ja Toronto-Montreal liinidel
blisti kiiremad Ida-Euroopa (mitte ti. 170 Km- tuhnis.' .Kui'..aknast välja km tunnis. Praegused Saksa FD ja vat koosseisu,
peagu metrolineri kiirus (ainult 8aga I.aäne-Euroopa) omadest. Eri ei vaata, siis arvad ei rong ei söi- FFD. rongid pn veelgi kiiremad.
Kaugrongide hilinemine on nor 10 km tunnis vähem). Argentiina
list märkimist väärib briti rongi dagi, kuigi liigub täiendava Rolland-: Suur virr-varr valitseb mitmesu maalne nähe. Ma ei ole veel sõitnud raudteed, ehitatud inglaste poolt (ja
dest ”The Flying Scutshmann” (len
lase kiirusega. Ei mingit raputust* guste maade rööpmeiaiuses (s.o. va kaugrongiga, mis poleks hilinenud Peroni ajal riigistatud), on head. Kiidav shotiane).
küijell-kiiljele ja üies-alla õõtsumist.' hemaa kahe rööpa vahel) ja «ellest vähemalt kaks tundi. Tihti võetakse ; remaid ronge on marplatense (BueVahemaa London-Edinburgh kattis ja metalli-kolinat. ühesõnaga: ei sõltuvalt ka vagunite laiuses ja kõr hilinemine välja juba algjaamas,näh I nos Aires-kuurort Mar del Plata),
ta peagu saja-aasta jooksul muutu mingit dünaamikat! Kus aga ”20th guses. Kõige suurem on Vene (ja ka tavasti kartusest, et teepeal kogema kaubanduslik kiirus 120 km.
■■ AVE
matu kiirusega ja selleks oli alati 60 Century”! Sõidad nagu kalapaadiga Baltimaade) rööpmelaius— 1520 mm ta unustatakse hilinemise toimingud.
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Uus raamat eesti
soomusrongist nr. 2
vabadussõja päevil

Sapporo taliolümpia
avatakse 3. veebr
Jaapani arhipelaagi põhjapoolseima saare Hokkaido pealinn Sappo
ro ei ole kogu oma sajandi pikkuse ajaloo vältel andnud niipalju kõ
neainet kui viimastel kuudel, rääkimata eelseisvatest päevadest. On ju

Käesoleva aasia Vabariigi aastapäevaga ühenduses ilmuva kirjan
duse hulgas leiame seekord teataval määral üllatuslikku: on valmmas koguteos ”Laiarööpmeline Soomusrong Nr. 2 Vabadussõjas” ”Vä-

kunagisest jahi- ja kalameeste asulast miljonilinnaks kasvanud linn
3. kuni 13. veebruarini Xl taliolümpiamängude pidamiskohaks. Siis
Kõlal» selle linna nimi paljudes keeltes, lugematutes kaugekõnedes

lis-Eesti" kirjastusel. Päevaks, mil kõik vabas maailmas ja ka oku

ajalehtede toimetustega, televisioones jne.

peeritud kodumaal viibivad eestlased mälestavad meie maa ja rahva
vabanemist võõrast võimust, destruktiivsest ideoloogiast ja võõraste

28. detsembril süüdati Kreekas, sikasjaline kava on juba ammugi

survest.

ajaloolises Olümpias Sapporosse vii kinnitatud, kuid korraldajatel on
dab traditsiooniline olümpiatörvik. 1. praegu käed-jalad tööd ja'pead pul

Teose redigeeris, kasutades selleks kevadel "ära kadus”, tundmatum
mitu aastat, ajakirjanik Jüri Rem teadmatus : paigas suri ja teadmatu
melgas, kes enda usutlejale selle teo le kalmistule ka maeti, siis on te

jaanuaril jõudis see lennuteel To- ki täis, et kõik hästi läheks.
kiosse, kust see järgmisel, päeval toi
Aasta tagasi Sapporos peetud rah
metati edasi Hokkaido saarele. Sealt vusvahelisel talispordinädalal tuli

se saamise kohta on jutustab järg ma traagilisele saatusele selles teo

mist:

aga jätkati kolme tõrvikuga. Üks ilmsiks terve rida organisatsioonili
alustas reisi olümpialinna saare lõu si puudujääke. Kahtlemata on ette
naosast Hakodatest,, teine saare loo- võtlikud jaapanlased suutnud need
detipust Wakkanäist ja kolmas saa kõik kõrvaldada ning võib arvata,
re idaküljes asuvast Kushirost.
et eelseisvate talimängude läbivii
Ning neljapäeval, 3. veebruaril kell misega tullakse toime seda ladusalt
11 hommikul toimub talimängude ja võibolla veelgi läbimõeldamatult
avamistseremoonia Sapporo südalin kui suveinängudega 1964 Tokios,
nast 5 km kauguse), asuvas MakoÜsna suurt tolmu on viimastel nä
manai kiiraisutamisstaadionil, mille dalatel tekitanud ROK-i esimehe A.

ses pühendatud erikirjutus.

ühel Tallinna Reaalkooli endiste
Selle osalisteks on saanud ka Sr
kasvandike koosviibimisel rida aas Nr. 2 võidelnud naisedvabatahtlikud
taid tagasi pöördus minu poole va ja selleaegne öppursödur . graafik
nema põlve realist dr. phil. nat. ja Eduard Viiralt.. Teose illustratsioo

Vabadussöja-aegne Laiarööpmelise nideks õnnestus Austraaliast VabaSoomusrong Nr, 2 dessantpataljoni dussöja-aegse Sr. Diviisi inseneri Ed,
ülem, kapten ja VR II/3 kavaler Ed- Jiirgensi fotokogust saada rida ori
Reinvaldt ettepanekuga, et võtak ginaalseid ja avalikkusele senitund
sin redigeerimisele selle üksuse va matuid fotosid.
bas maailmas viibivate veteraanide
Redigeerisin seda teost pikemat
poolt kirjapandud ja kogutud mä aega ja püüdsin olla õiglane ja hoo
lestused Vabadussõja vöitluspäevilt.
las oma ülesande ja mulle meeldi

Ta oli lugenud minu söja-triloogiat möödunud Teise Maailmasõja
võitluste teemal ja arvas, et otsus
tades minu teoste järgi, võiksin,ma
olla kohane mees selliseks tööks.
Kuna ma juba kodumaal lehemehena töötamise aastatest peale olen
tundnud huvi Vabad ussöja, Sellega
seosesolevate sündmuste ja sellest
osavõtnute saatuste vastu, siis tun
dus E. Reinvaldti ettepanek mulle

va töö suhtes. Sellest annab ehk
teatava ettekujutuse asjaolu, et teos

trükitakse alles kolmanda redakt
siooni järgi. Pean ise seda teost

üheks paremaks, mis ühe üksuse te
gevuse kohta Vabadussõjas, kirjuta
tud.

Kuid ma ei pea seda oma töö tu
lemuseks, vaid tänu kuulub esijoo

nes Teise Soomusrongi veteraanidele, kes eestlaste järeletulevatele põl
suurt huvi pakkuvana ja ma võt vedele on andnud kingituseks mäles
sin selle vastu.
tused oma mehetegudest ajal, mil

Rootsis, kus Lr. Sr. Nr. 2 vete

selliseid tegusid enimalt vajati.

ranid on harrastanud aastas kord
Väärib veel märkimist, et teos il
kooskäimist, oli neil valminud kaks mub alles 53 aastat pärast Vabadus

ringtribüün mahutab 59.C00 pealtvaa
tajat.

Sopran Lehti Aug

Kuidas sai Sapporost üldse oliim-

Kultuuri

teadmata, et jaapanlased preten
deerisid talimängude korraldami

Koondise
juubel
EKK 10 a. tegevuse tühi-tuiiihoks
avatakse reedel, 4. veebr, kell 18.00

Eesti Majas Wallingat. 31-1 ülevaa

tenäitus E. Kultuuri Koondise te
gevusest. Näituse avakõne EKK au-

esimehelt dots. Vnlicr Taulill, Va
ba sissepääs kõigile.

annet stensiil-paljunduses mälestusi sõda. ja seda on võimaldanud selle
Laupäeval, 5. veebr, kell 17.00 toi
Vabadussõjast, mille põhjal alusta- soomusrongi veteraanid ise — kah mub Eesti Majas pidulik koosviibi
singi redigeerimist. Need kirjutused omamoodi ajalooline kurioosum ja mine, kus ecskavaliaca osas on pea
läbi lugenud, hakkas mul pikka haruldane, kõrgelt hinnatav tegu.
miselt paguluses viibivate heliloojate
mööda ettekujutuses kujünemä teo
läbilõikeline looming. 'Heivi' Klement
se üldilme.
(sopran) esitab Kaljo Raidi — Meie

Kõigepealt — sellest pidi saama
söjaräamat, küna algmaterjal sisal

das ju laeie rahva jä riigi saatust

kujundanud võitluste kirjeldusi võit
lustest osavõtnutelt, esitades niivii
si teadmiste värskendamist Vaba
dussõjast igale eestlasele, kellele
Eesti omariikluse kujunemine olnud
südamelähedane.

Teiseks — oma mälestused on kir
ja pannud mehed, kellele Vabadus

sõda oli suureks isiklikuks ja- va

hetuks elamuseks, mille tõttu nen
de kirjeldused on veel eriliselt värs
ked. ja n.ö. püssirohusuitsu-löhna-

10.000 kr.
treenimise
ergutuseks

OTTAWA (1CPL) — Kanada nn
otsustanud kiiresti arendada oma
võimlemise taset ja vastava otsuse

kohaselt võivad need noored, kes
treenivad Kanada meistrivöistlusiks viii rahvusvahelisse konkuretsi pääsemiseks, saada kuni 10.000

lised, nagu otsekohe pärast lahingut
kirja pandud.
krooni stipendiumi.
Kolmandaks .— kõik meie omariik
Ottawas viibis Canada Fitness Or
luse kujunemisaegu kirjeldavad teo
ganisation
töökongressil eestlasest
sed vajavad tänapäeval selgitusi ja
kommentaare, et meié nooremale vöimlemisjuht Evelyn Koop, kes seal
kuulis,
et
moodne
naisvõimlemine on
sugupälvele lähemale tuua selleaeg
seid sündmusi, inimesi ja selleaeg otsustatud võtta ka 1976 -nda aasta
Montreali
olümpiaadi
avatseremoo
set olustikku. Kodumaal tegutsemi
se päevist tundsin paljusid Vabadus nia kavasse. Evelyn Koop on saanud
ülesande
vastavaid
ettevalmistusi
te
sõjast osavõtnud nimekaid mehi isik

elu, Eduard Tubina — Hällilaulu jä

Gustav Eruesaksa - - Väike sõsar vel-

lega. Alfred Pisuke (viiul) Juhan

ril Harri Kiisk. Valdek Jürisoo
(bass) esitab Harry Otti --- Viis shil-

Kngstrükki kogust "Mängumees”
(Kalju Lepik). Suurel trummil Tiido
Uutma. Marie Underi, Liidia Tuulse
ja Bemard Kangro luulet loeb Sii

ri Kriisa.
Kava teises osas esitatakse EKK
te.atritoimkonna rev.biis: Ooperi pa

roodia — Epp Lohk-Sundström,

”Kõrge kunst ja selge sisu" esitavad

Mari Kamp ja Edmnr Kuus ning Ar
vo Mägi sketshi ”Kunstiklubi" osali
sed on M.E., K. Holm, S. Kuldkepp,
A. Tönissoo, Ao Vak.s
Vahelausujaks on Lensi Römrner.
Koosviibimisel t ehakse teatavaks ja

Uue riigi
probleem

mingi isoleeritud ja täiesti isesei

soomusrongidega ja löögiüksustega.

Suurel määral on selles teoses ka
sutatud ka selleaegse öppur-södurivabatahtliku, ..hilisema kunstikriitiku

Jaan Perti, omariikluse kolmeküm
nendate aastate algul trükis ilmunud

mälestusi. - ...

Pert pidas Vabadussõja esimesel

poolel päevaraamatut, märkides
sündmusi üles päeviti, mille tõttu
teose esimene osa tundub eriti värs

kena. Kuna J. Port Rootsis 1951 a.

on ebatruu olnud. Tegemist on

• ”The Offieial Encyclopedia of

200.000 bengali naisega, kes Lääne-

Bridge” 1971. a. väljaandes on juh
tivale brid/himäiigijute hulgas ära

Pakislani sõdurite poolt äsjase sõ

toodud (lk. 635) ka üks eestlane,
nimelt Otto Lcesment. O. Lcesnient,

õigusteadlane ja Eestis kutselt ad

vokaat, oli juba kodumaa päevil
tuntud brid/.his kõrgemasse klassi

kuulunud mängijana. Elades Ka

nadas, Vixtorias, on ta pide

valt osa võtnud suurematest bridzhiturniiridest nii Kanadas kui ka

USA-s , saavutades korduvalt sil
mapaistvaid kohti.

sele juba aastakümneid tagasi.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee
kongressil 1938 otsustati XII suvemängud pidada Tokios ja V talvemängud . Sapporos. Kuid rahuliku
olümpiatule asemel, mis pidi sütti
ma 1940 võttis võimust hoopis söja-

tuli, ROK 55. kongressil aastaküm

neid hiljem, kus nõustuti korraldama
suvemänge Tokios 1964 kandideeris
Sapporo uuesti talimängudele. Kuid
X mängud läksid Prantsusmaale. Ja

ja puhul vägistutuG.

Genfis arutas seda küsimust Kiri
kute Maailma Liit ning jõudis otsu
sele, ot see on uue riigi Bangla Deshi kõige suurem sotsiaalne probleem,
mis vajaks kohest lahendust. Bangla
Deshi valitsus on kõik need naised
nimetatuid ”rahvuslikeks kangelan
nadeks”, lootes sellega tekkinud pro
bleemi kõrvaldada, kuid muhameedi
mehed keelduvad sellest hoolimata
"kangelannadega” elamast.

murdmaa- kui ka mäesuusatajad ol
nud pinnaks silmas juba'; pikemat
aega põhjusel,, et suusasportlased end

annavad mitmesuguste suüsavarustust tootvate firmade reklaamteenistusse. Suusatamisalade ärajäämine

oleks aga mängude täielik lõhku

mine.

Kliid laevalt Brundagell see õn
nestub, sest sellise laiaulatusliku
sammu läbiviimiseks on vaja suu
rema kogu kui' ainult iibe mehe
otsust.

Ja nii võime loota, et mängud

alles nüüd täitub Sapporo elanike Sapporos toimuvad endist viisi täie

kauaaegne soov.
Korraldajate teadaannete • kohaselt

jõuti Sapporos juba enam kui kuu
aega tagasi lõplikult valmis kõigi
spordiehitustega, kusjuures nende ra- .

jamiseks kulutati 25 miljonit dolla
rit.

Uute teede jäi hotellide ehitami
seks, vanade moderniseerimiseks,
metroliini rajamiseks ja muuks sel

Aaviku -- Kevadhetk. Artur Lemba liseks läks aga koguni 45 miljo
— Masurka ja Eduard Tubina —Pre nit.
lüüd. Esiettekandele tuleb Lembit
Olümpiamängude ametlik plakat
Avpssor.i -• Udus (Bemard Kangro kujutab Hokkakaido saare lumiste
sõnadele), mille esitavad Lehti Aug mäetippude foonil oiümpiatuld eda(sopran) ja Senta Mõõk (alt), klave siioimetavat patrulli. Mängude ük

likult, ka Soomusrong Nr. -2 ülemat ha. Lõplik otsus selle, kohta, kas antakse üle EKK Kultuurifondi au
Gymnastique Moderne võetakse ka hind ja stipendiumid.
kol.-ltn. Jaan Leppa.
Lõpuks tants Rein Tubina orkestri
Juba pagulaselu algaastail hakka vöistlusharuks on langetamata ja sel saatel.
le
saab teha ainult rahvusvaheline
sin koguma Vabadussõja kohta käi
vat kirjandust, märkmeid perioodi olümpiakomitee. Igal juhul teostuvad
kast ja panin kirja tulevaste aegade olümpiamängudega ühenduses esine
jaoks veteraanide jutustusi. Kogu see mised, milleks Kanada valitsus pal
materjal oli nüüd kasutatav ja on kab juba tuleval aastal ametisse ins
vajalikul määral ka kasutatud il truktorid.
Torontos toimus kursus Gymnasti
muvas teoses, võib olla isegi roh
kem, kui teose raamid seda ette nä que Moderne kohtunikele, mille soo
GENF — 200.000 Bengali meest
ritasid ja kohtuniku õigused said 7
gid.
Kuid seda olen ma teinud vaja-1 eestlannat, nende hulgas iseseisvus on oma naised kodudest välja tõu
ganud,
kuna muhameediusu kombe
dusest, et anda teosele laiemat ja aegsed võimlemisõpetajad Elsa Put-:
kohaselt mees ei ole kohustatud
avaramat tausta. Polnud ju Sr. Nr.2 ning ja Hilja Paul. x
oma naise eest hoolitsema, kui see

sev üksus, vaid ta töötas kogu aeg
koos Soomusrongide Diviisi . teiste

pialiiui? Kaljudele iu kindlasti

Brundage ähvardus kõrvaldada

mängude kavast suusatamisalad. Sel
lele, iganenud amatörismi põhimõte
test kinnipidavale vanahärrale on nii

liku kavaga.

Lühiteated
Ameerikast
• Möödunud aasta lõikus USA-s
oli rekordiline toidu- ja süüdaviljade alal — maisisaak näiteks oli
tervelt 35 protsenti suurem kui a.1970. Uletoodangu tõttu on vilja
hinnad langenud. Et seda vältida,,
taotleb valitsus kiilvipinna vähen

damist.
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Kolmapäeval, 2. veebr. 1972

Võõraste ja vähemuste

kirikute kokkutulek
eestlaste osavõtul

■mhbbhhsi

SM'

Stockholmis korraldas Usundisoisioloogia Instituut ning pastor primarius Äke Kastlund kolgi Rootsis tegutsevale miilerooisi kirikute |a usu»
ühingute kokkutuleku jumalateenistuse näol Storkyrkanis. Kutsutute
hulgas olid ka Eesti ev. luteri ja eesti ap. öig. kirikud, samuti baptistid
ja nelipühilased, keda vastavalt esindasid peapiiskop Konrad Veeni,
ülempreester praost Ärbo Nael koos ülemdiakon Nikolai Suursõõtiga,
pastor Oskar Loogna ja pastor Allan Laur.

Kokku võttis oikumeenilisest kok bakirikutest. Esindatud oli ka läti
kutulekust osa 35 vaimulikku, kes ev. luteri kirik praostide Janis Teesindasid mitmeid katoliku, protes» rinshi ja Oskars Sakarnise kaudu,
landi, anglikani, vanakatoliku ja va- samuti soome, norra, hollandi, USA
j.t. kirikud.
Ettevõte oli mõeldud rahvusva
helise kiriku ühtluse palvenädala

Allmaalinnad?

TOKIO — Jaapani arhitektid on
lehrmid peeglite abil menetluse,
mis cm võimeline juhtima päikese
valgust sügavaisse tunnelisse. Ar
vatakse, et uue ieiutuse rakenda

mine võimaldab ehitada maaaluseid

linun, mis on väga oluline arvesta
des Jaapani üleasusiamist.

m Lauljatar Ive Patrason esines
kontserdiga Washingtonis kunstiga
lerii Concorani ruumes, Saatis Maa
ja Duesberg.

lüpuüritusena.

Jumalateenistusel loeti pühakirja
ja palveid mitmetes keeltes ning pee
ti kantslist kolm tervituskönet, nen-

jdst üks Eesti peapiiskopi Konrad

Vcemi poolt. Ortodokskiriku kombe
järele pidasid öhtupaivuse eesti ap.
öig. kiriku vaimulikud praost Arbo
Nael ja ülemdiakon Nikolai Suursöõt
Stockholmi eesti ap. õigeusu kogudu
se kirikukoori kaastegevusel Klaudia
Naela juhtimisel.

Jumalateenistus algas ja lõppes
vaimulike protsessiooniga.

Enne, oikumeenilist jumalateenistust insfrneeris Stockholmi pastor primarius Åke Kastlund,
(äärmine vasakul) kes ameli poolesI on Storkyrkani hingekarjane, kogenenud mitterootsi ki
rikute vaimulikke jumalateenistuse korra suhtes. Paremal pool lauda istuvad Eesti peapiis
kop Konrad Veem ja läti praostid Janis Terinsh ja Oskars Sakarnis. Vasakul pool lauda on
paremalt neljas eesti ortodokspraost Arbo Nael, kelle taga seisab ülemdiakon Nikolai Suur

sööt (tumedamas ornaadis) (EPL-Foto Lepper).

Haos Pääbo

1A ikumisi läbi
raudeesriide

50-aastane

Okupeeritud kodumaa teateil on
külastanud Rootsis venda Vaike

4. veebruaril jõuab Lundis 50.

aasta tähiseni insener-konstruktor
Hans Pääbo.
Seltskonnainimesena on ta kau

Marie Sepp, õde Ludmilla Kase

nurm, poega Julie Reining, venda
Unda Reining, poega Zhenni Pöi

gemalgi tuntud hea pillimehena
kaasmaalaste pidulikel kokkutule

Itl/IV HIVAtVOOt.f rente:

PÄEVAKAVA
”See on see asi kui inimtsel po
le kindlat süsteemi ega päevaka
va”, porises Aadam, kui olin lõu
naga jälle pool tundi hiljaks jää
nud.

”Elu peab minema organiseeri

tult, süsteemikindlalt ja ” aga

ma ei lasknud ta* palju õiendada
ja käralasiii vastu:
”Homsest peale on mul valmis
kindel päevakava!”

Kergemeelselt muidugi lubasin
aga oma au päästmiseks tuli asi
siiski ette võtta.

Panin kõik kirja. Hommikune
riietumine 15 minutit, Marguse
ülesraputamine 10 minutit, kohvi

keetmine ja muna vaaritamlnc
12 1/2 minutit. Hommikusöök,

vaat selle rehkendamiseks tegin
valemi: kalorite arv, iga suutäie
põhjalik närimine, kohviga alla-

lopiüamine ja pika rehnuti jä

rele sain 17 3/4 minutit. Aadam
vaatas üle, kiitis imestusega mi
nu muidu täiesti puudulikku ja

seniavastamata matemaatilist tai
pu ning head arvuiamisoskut. Ei
ühtki viga! Aga ma ei öelnud, et
lükatiga arvestasin välja.

Või jälle, et elutoa vaip on

3 x 15 jalga, tolmuimeja lxarja
laius 29 1/2 sentimeetrit, ühest

vaiba otsast teise marssimine tol
muimejaga võitab 8 1/2 sekundit,

niisiis lerve vaiba puhastamine

vad ikka siis, kui aeg pole selleks
ette nähtud. Hakkad siis mõne

sõbrannaga jakitama ja äkitselt
— Sa Krist, küll! — 1 1/2 tundi
ongi löunategcmise ajast läinud!
Söömaaeg jäi hiljaks, nagu ala
ti. Riisiapesemise ajast tuli mul
lihtsalt üle hüpata, sest sü algas
TV-s programm, mis mul päeva
kavas vaatamiseks ette oli näh
tud, nii et Aadamal koos Margu
sega tulid riistad pesta.

Järgmisel päeval oli algus üs
na paljutõotav: Margus sai hom
mikul ise üles ilma raputamiseta
— kohe 10 minutit võitu ja mui
du jooksis ajajaotus ka kui nöö

lapäeva kohta eraldi kalkulaatsia
ja Aadam ei jõudnud uut süstee
mi küllalt ära kiita.

"Aga mis siis, kui ei lähe nii

sed ebakohased küsimised ja
nõuded!

”Siis jätad mõne punkti lihtsalt
vahele, nii öelda — hüppad iile!

hüpata. Ise õpetasid, et peab jät
ma mõni punkt vahele, kui ajad

nõndaviisi alusiasingi siis päevakavustatud eluviisiga.

Kui ic arvate, et see cm ühtne
sedasi paberi ja eilckalkuleerilud

ei klapi, ja näe, juhtus just ole
ma see punkt..
Käisime siis restoranis süöimp»
ja kas teate — Andam põletas pä

rast seda ära kõik mu päevaka

ajutalidl järele elada, siis te ek

vad.

site. Põhjalikult eksite!
Asi vedas juba esimesel päeval

hidalt.

viliu. Telefonikõne oma tillukese
Tiinaga oli ette nähtud 4 1/2 ini-

nuiit, aga 10 minutit läks üle.

Kuid seda ei saa ühele väiksele
kallikesele pahaks panna. Ja üld
se need telefonikõned! Nad leita

”Ulgu vana viisi!” teatas ta lü

Ei raina sest uru saa, miks la
nii tegi. Ise ta ju neid päevaka
vasid tahtis ja mulle omale meel

dib väga kindla süsteemi ja or
ganiseeritud koi ralduste jiireie
elamine.

Soomes elavaid sugulasi Anna Liisa

konstrueeritud ja ehitatud

Jõesaar.
Lääne-Saks&maal külastas sugulasi
Erna Orgia, Ida-Saksamaal abikaasat

raadio teel juhitava laeva mu
deli juures.

Näppi, Anna Maria Loffa ja Juhan

Leida Petrova, poega Anna ja Gri

pis Hans Pääbe samal ajal 4 aastat res Mait ja Ella Summafavet ja Va
Göteborgis, Netzleri Tehnilises Insti lentina Larionova.
tuudis, mille edukalt lõpetas 1959. a.
Alatiseks sõitis Rootsi öe juurde
masinaehituse aial. Juba õppimise Osvald Nuter ja Brüsselisse’ öe juur

ajal sai ta töökoha arvemasinate de Trifena Orlova.
suurtehasesse AB Addo, Malmös, kus
ta viimased 13 aastat töötab insener

konstruktorina, olles olnud selle fir-

| Paabode suguvõsas leidub andeka
te leidurite verd. Selle on pärinud
j ka Hans, kes on muude hulgas root
si avalikkuses tuntud silmapaistva
asjaarmastajana meetripikkuste all
veelaevade mudelite konstrueerija

na ja ehitajana, mis juhituna raa

diolainete teel maalt võivad kihuta
da suuremates veekogudes ja sukel

duda kuni 12 meetri sügavuseni.
Rootsi eri ajakiri ”Teknikens värld”

naeru, edasi ei saa. Nõnda tulid I

”Kus lõuna on?” paris Aadam,
Näete ise, meestel on ikka selli

Tlana Pääbo Uhr tema poolt

| ma teenistuses pea 20 aastat.

si* üiklusse kinni ja nuta vöi j

uueks päevakorrapunktiks.

Pariisis elavat öde külastas Evge-

juures Valeri Silling, abikaasa juu
nase laviiniga õnnestus põgeneda üle Haljand).
Teenides mitmesugustel töödel õp res Maire Anilsishik, sugulaste juu
Läänemere Rootsi. Samal 1944. aas-

jäin ju hiljaks — ja jälle pool

tiinel ja kogusin pikutades jõudu

Leola.

nia Sarapuu, Belgias elavat öde
Anette Tammeta, Löuna-Aafrikas
elavaid sugulasi Velda Kuuspalu,

tal abiellus Hans Pääbe Alingsåsis gori Vassiljev ja sugulasi Valeria
Siin tutvus ta oma tulevase eluselt
silisega. Eesti üleujutamisel uue pu oma väljavalitu Heljuga (neiuna Halap. TshehhosIovakkias oli tütre

tundi liik-» vett vedama. LI-üks \
jäin siis koju süües tippkoorrmi- j'

”Eks vaata päevakava! Lõuna
tegemisest lüli tiinu lihtsalt üic

Saad aru?” õpttas Aadam, ja

nis hiljem eesti kriminaalpolitseis
assistendina Tallinnas ja Rakveres.

mija lool iie ettejõudnud — mina

juigesin mina kahelda.

libedalt ja asjad alati ei klapi?”

sõda. Noorelmehel Pääbol õnnestus,
tänu külgesündinud tehnilisele ande
le, pääseda raudteeteenistusse. kus
ta oli peatselt vedurijuhi ahiks. Tee

kuidagi vaeva ja valugu vahele

jõudis oli minul ajuiabel; järele
just puhke- vöi seljasmilnmise-

õde juures Viima Kalle ja Renaie

ti iseseisvuse ja algas 2. maailma

saab toppida, juba oma terve
veerand tundi otsida. Selle aja
ga oli üks teine rnaadam kam

"Kell K.48 hommikul aut» käi
vitumine ja väljasõit...” see im
poneeris Aadamale eriti ja kõik
sai täpipealt ning Aadama heak
skiiduga kirja pandud. Iga näda

bet Lepp, sugulase juures Arvo Pärn,

le tunginud võõras võim hävitas Ees

paika, kuhu minusugune enda I

Kui Andam hilinenult koju

Madalvee, Kanadas öe juures Elisa

siumis ja lõpetas gümnaasiumi Tal
linnas 1941. a. See oli aeg kui maa

22 1/2 minutit, kuid liiklus mis- j
silgune! Ara sõitsin selle maa ju !
ha puudujääkidega ja kui siis
parkimiseni jõudsin, tuli parajat

pus kätte.

Ameerikas oli isa juures Marius

konstruktorina mudelallveelaevadc
konstrueerimisel.
Hans Pääbo sündis Valgas 4. veebr.
1922. a. Õppis Rakvere ühisgümnaa

G. Põlluäär
Aga, vaat, siis tull see juuksu
lii memoriaii!
ri asi. Sõit sinna — ette nähtud j

ajaga suured puudujäägid ja nap

id ja sugulase matusel Urve Mets.

ta äratanud tähelepanu andeka

ripidi.

X minutit. Sai seegi välja reh

kendatud.

de. Ema matusel viibis Sigrid Kaus

kutel. Rootsi tehnika maailmas on

Georg Põlluäär
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I ervislikum
tubakasort?
LEXINGTON (USA) — Kmtueky ülikooli agronoomia teaduskon
na ”ajud” teatasid, et nendel on
õnnestunud aretada välja uus. vä
ga madala nikotiini Äisaldavn.-.egw

tubakasort. Uue tubaka lõhn ja
maitse ei erinevat tavalisest tuba
kas».

toi sellekohase suure artikli kahe!
Acgronoomia teaduskonna rektor
i leheküljel 4. ülevötlega koos ins. H. mainis, et tema arvates on uue, vä
Pääbo pildiga tema allveelaeva juu hese nikotiiniga tubakasordi aretami

res, märkides, et selle väikese teh ne ülemaailmse tähtsusega ja ta pe?»b
nika irae ehitamine nõudis ins. Pää- seda viimaste aastate olulisimaks leibolt 200 töötundi. Töökojaks kasu iutiseks inimkonna tervishoiu seisu
toobril Varbergi-haiglas, meenub tas ta selleks vaid kodu kööki ja kohast lähtudes. Ta mainis edasi, et
ennekõike tema ausameelne ja vää koduseid tööriistu, kusjuures vanni katsetusel on veel uute tubak&sorfciram idu rahvuslik hoiak.
toa vann oli esialgseks katsetuse de aretamine .kus pigi protsent oleks
liuni &9 protsent väiksem kui tavali
Vabadussõjas võitles ta kogu soja
Looja on kinkinud Hansule aga ka ses tubakas.
kestes soomusronglasena, kusjuures
Mälestades Georg PoJluuari. luis
lahkus miiisr.-l rlust m.a. 21. ok

sai kaest, haavata. 1’arrat seda oli ta silmapaistva muusikaande ja ta võib
eeskujulik midLsmaa-harija, miile tu käsitada virtuooslikult mitut mängu
lemusena omas hästikorrastatud te.’.u.

riista. Seda ei ole ta hoidnud ai

Ta oli ühtlasi ühistegevus** pooldaja nult omale vaid on korduvalt rikas
ja ka Icaasutöötaja. Alati sõbralik ja tanud kaasmaalaste valitud pidulik

abivalmis — nõnda oli ta väga pal ke koosviibimisi oma muusikaga
judele südamlikuks sõbraks ja kol Lundis, Göteborgis, Siokholmis *a
leegiks.

mujal. Samal ajal leiab ta veel aega

Suurema osa oma msapao-aastaist kaasamänguta ühes rootsi orkestris.

•elas ja töötas Georg PöV.uaär Varbergi linnas, kus ta oli ka Eesti Rahvunfondi innukaks usaldusmeheks.
Testamendi kohaselt said tema va
randuse pärijaiks eesti sUauilikud
noored. Ta lootis ja soovis, et täna
sed noored oleksid homsed tegude-

Pääbode perekonnas on üleskasva

nud poeg Ülo, 24. a. vanune, kes
õpib tehnikagümnaasiumis kuna tü
tar Eva-Maj- on abielus. Oma kodu
linnas Lundis on Hans Pääbo abis

tanud lavatehnilises osas Lundi

Noorte Näiteringi tegevust.

mehed. kellede püsivaks põhimõtteks A Juubilar on; heatahtliku ja taga
—- Isamaa ilu hoiekles. vaenlaste vas sihoidliku iseloomuga, kellel palju
tu võideldes! Need sõnad on raiutud häid sõpru. Kõik nad õnnitlevad te
ka .tema hauakivvi.
da ta silmapaistval sünnipäeval.
Osvald Viirsoo
J. UANEMAUl

Tööpuudus
ka Saksas
BONN (VE) — Ka Läänesaksa
majanduses on viimasel ajal ilmne

nud tagasilööke ja inflatsioon an
nab end tunda koos üha suurene

va iüüfiuiidusc.ga. Läänc-Saksamaa

sotsialistlik valitsus vaatab nmrearengut.

ft Peetakse tõenäoliseks, et kui kon

junktuur ei muutu, siis tuleb osa

välistöö jõust kojü " šaäta/ Ölukorra
edasisel halvenemisel võib tööpuuuds
tabada ka sakslasi endid. Saksamaal

arvatakse aga, et konjunktuur võib
pöörduda paremusele.

Kolmapäeval, 2. veebr. 1972

t

t

Meist lahkus igaveseks mu
arm:* »bik:iuw< ja hea õde

Minu armas abikaasa, meie
kallis isa ja vanaise

Beriha Tein

Bernhard Engsoo

Rist
t 26. 3. 1972 Göteborgis

Sügavas leinas

* 8. 9. 1905 Hiiumaal
t 26. X. 1972 Södertäljes

Mälestavad valusas leinas

ABIKAASA
ABIKAASA JOHANNES
ÖDI5 LIINE abikaasaga

POEG perekonnaga
TÜTAR perekonnaga

Paike Su hauda kullaku
Kuu ja tähed valvaku.

Matusetalitus laupäeval, 5. veebr,
kk 11,45 Södertälje Gravkapellis.

VOLVO...
Algus lk. I
Seetõttu on lääne autofirmad ol
nud Kama tehaste suhtes kaunis et
tevaatlikud. Totaalse projekteerimi
sega oleksid võibolla hakkama saa
nud vaid USA hiigelfirmad General
Motors vöi Ford. Viimane oligi mõ
nevõrra huvitatud, kuid tõmbus ta
gasi pärast surveavaldusi USA va
litsuselt. Nimelt peetakse veokeid
ikka veel strateegiliseks materjaliks,
eriti veel seetõttu, et raskeveokite

osas on N. Liit n.ö. alaarenenud

seisundis.

1

Kes juhib
USA välispoliitikat?
WASHINGTON (VE) — Poliitilis
te ringkondade teatel on vastuolud

Washingtonis tekkinud välisminis
teeriumi ja presidendi välispoliiti
lise nõuandja Henry Kissingeri bü
roo vahel, kuna viimane asutus ki
pub juhtima kogu välispoliitikat.

TV reedel
TV 1
8.30—10.35 Skol-TV, 31.00—11.35 Dags

att deklarera, 12.00—12.20 Skol-TV,
16.30 Saker och ting. För de vngsta,
17.25 Kvarteret Midas, 18.C0 TV-nytt

och väder, 18.05 Nu kan Jan dyka.
Om blinda dykare. 18.30 Hglvsju,

19.30 TV-nytt och väder, 20.00 OSnytt från Sapporo, 21.CÖ Die Asta.
Porträtt av en stumfilmstjärna, 21.40
Presskonferens, 22.10 TV-nytt oeh va

Rivaliteedi tagajärjel on olnud ju der, 22.15 Nattfösaren.
huseid, kus mõne tunni jooksul on
TV 2

Ent prantsuse autotehas Renault välisministeeriumist ja Kissingeri bü
5.25 OS i Sapporo. Skidor kiu,
on Kama projektis lubanud leveree- roost tulnud üksteisele vastukäivaid skridsko 5 000 m herrar, kombinerad
rida mootoritootmise osakonna sea seisukohti ja otsuseid.
backhoppning, 7.45 TV-nytt, 13.55—

deldised. USA ettevõte Swindeliöressler Pittsburghis on lubanud
projekteerida ja toota valukojad.
Kokku toodavad välistehased Kama

autovabrikute jaoks 3,2 miljardi
krooni väärtuses.

i 15.30 OS i Sapporo. Ishockey:

M. Dequeker
Underi luule
uurijana

Schweiz—USA, Västtyskland—Poien,
Finland—Norge, Rodel singel herrar
och damer samt 2-mansbob. 18.30 Vi

vill dansa med dig, 18.55 Väder och
meddelanden. 19.00 TV-nytt, 19.10
Rapport, 19.30 Stora skälvan. Faniiljeserie om ungdomar på sommarnö

Kamas toodetav raske veoki ka
patsiteet oleks 8—10 tonni, kolme
teljega, kusjuures rattasurve oleks
je i Bohuslän, 20.00 Deux sur la
kuus tonni. Seega võrreldes Läänedeux. Franklikes bidrag till underhållningsfestivalen
i Montreux 1971,
Euroopaga kaunis vähe, kuna siin
AjnltirjaM 'Tvarjnhm lleimo” (nr
sete raskeimate veokite rattasurve ^31-32/j!j71 ) hirjuiaUikw.; - - Eesti 20.55 TV-nytt, 21.00 För och emot:
on kuni 10 tonni. See ütleb iiht-teist hiuUTajiilar, ki\s veedab vamasepiieFörsvaret, 21.40 Avbilden. En tragika vene teede halva kvaliteedi koh vi Rool sis. (tn .vannud oma luulele komedi med Tor Iseda! i huvudrolta. Raskeveokite modell on venelas prantsusekeelse tõlke, mis on tuu- j
te endi konstrueeritud, samuti Ja- nustatud heaks. Tõlkija on ära tee
roslavis toodetavad kuni 316 hobu- ninud põgusa tutvustamise.
jõulised diiselmootorid.
Michel Dequeker on pärit Marn-eh
Praegu käivad N. kiidus peaae veinitõöstus-pii-rkonnast. Ta on 45gu kõik veokid bensiinimootorite asstane. A. 1946 alustas ta Pariisi
ga. Seetõttu on lääne eksperdid ka ülikoolis ida-euroopa keelte teadus
küsinud, millised üldse on vene konnas soome keele uurimist ja aas
New Yorgis suri 38. jaanuaril Au
laste kogemused diiselmootoritest ta hiljem eesti keele uurimist. Ta on
autodele. Kõhklejaid on aga mõ põhjalikult süvenenud eesti kirjan gust Kammar, sünd. 18. märtsil 1898
nevõrra rahustanud asjaolu, et duse tundmaõppimisele. Underi luu Oudovas.
Tallinnas on hiljuti surnud oma
Teise Maailmasõja ajal ehitati N. let uurib ta suure andumusega. Ta
Tiidus tolle ajastu parim tank, ni on olnud tihedas kirjavahetuses au aegse Tallinna Noorte Meeste Krist
liku
Ühingu peasekretäri abikaasa
melt T-34. Too Imgeiscoriates ehi tori ja tema abikaasaga ja on kü
tatud masin töötas UergometAltisI lastanud neid Rootsis. Teda tuleb pi Hilda Tõnisson. Ta oli tuntud ka
lauljana.
Surm oli kadunule saabu
tehtud YS diiselmootoriga ja tegi dada haruldaseks kultuurx-isikuks.
nud maksavähja tagajärjel. Hilda
seda korralikult (EPU/JA).
Ajakiri ütleb edasi, et ”Marie Tõnisson o"i pärast oma abikaasa
Underi luule peaks väärima Nobc- jäävat kadumist Vene KGB ohyrina
li-aiitiinda, kui see oleks loodud pi teistkordselt abielus. Ka tal endal tu
© Kanada Ryersoui polütehnilises
sutki
suurema rahva keeles. Tuleb li pikki aastaid veeta Vene võimude
Instituudis Torontos austati mäles
tõdeda, et Isegi kodumaal leiab Ma vägivalla tõttu Siberis, kust tal õn
tusesemele annetamisega pensioncerie Undcr tunnustamist”.
nestus raskelt kannatanuna tagasi
eitavaid eestlasist teenistujaid \V.
Eelnenu juure on lisatud ka tölke- paiiseda okupeeritud kodumaale.
Egalikku, A. Naarismaad, I’, Pruuli
kogu tiitellehe prantsuskeelne tekst
ja A. Taskut.
Marie Under: La Picrreõiee du Coeui\ Poeni es. Traduction et Avanipropos de Michel Dequeker. Kaint-

Matusetalitus toimub laupäeval,

5. veebr, kl, 13 Kvtbergi kal
mistu Heliga Korseti kabelis
Göteborgis.

t

£ei(iaieateid

Head venna- ja onunaist

Beriha Tem’i
t 26. 1. 3872 Göteborgis

mälestavad leinas

ANETTE Eestis

ILMAR ABIKAASAGA

LEONHARD PEREGA

t

Gei main-Dcs-Pres, Paris. 1976.

HUUMOR

Poha-Iinmaal on inglaste vihkami

ne otsekui rahvuslikuks spordiks.
Belfastis üks vana daam libiseb ja

Kallist täditütart

kukub tänaval. Talle ruttab appi ing

lise sõdur, aidates ta jalule. Vana
ALINGSAS

Beriha Tein'i

EV aastapäev

daam vaatab abistajat segaste tunne
tega ja lausub siis;

"Tänan väga, söör. Kui põrgus
Eesti Vabariigi aastapäeva koosviibi peaks leiduma mõni jahedam koht,
mise laupäeval. 19. veebr. Folkets- siis ma loodan, et teie pääsete sin
Husi A-saalis. Aktusekõne Ruut Pag- na.”

Alingsåsi Eesti Selts korraldab

mälestavad
leinas

.lantilt. Koosviibimine kohvilauas,
kulude katteks loterii.

JOOSEP

EDUARD

korraga. AES juhatus loodab liik nende viimset soovi.
meskonna rohket osavõttu.

HERMANN

Kollist issi, vanaisa .isi äia

Andres Tuulikki l
* I. 9. 1890 Saaremaal
I 28. 3. 1872 Borfisis

mälestavad sügavas leinas

POEG TEREK. Rootsis
TÜTRED ja POEG Eestis

Pompidou esitab galantse prantsus

GÖTEBORG

liku soovi: ta palub, et enne- surma
lubataks tal suudelda pealiku tütre
kätt.
Seda lubatakse, ja siis tuleb
Göteborgi Eesti Seltsi korraline

perekondadega

t

Nixon on koos Prantsuse president

Enne aktust toimub samades ruu Pompidouga ringreisil metsiku] maal,
mides AE Seltsi aastapeakoosolek kus satuvad inimsööjate käite. Enne
algusega kl. 17 eelmise aasta päeva katlasse ajamist küsitakse nendelt

VIKTOR

tiES peakoosolek

t
Kallist isa, vanaisa ja omi

Meie südamlik tiinu kõigile, kes
meie üksinda võõrsil elaval ödo

Olga Hiiiterfeidfi
tema pika vaevarikka haiguse

ÜIKVIUt

ajal abistasid, külastasid ja tema
eest hoolitsesid, igavesse rahusse

Kristjan Kask’e

jõudes tema matusetalitust aus
tasid enda osavõtuga ja seda lil

* 1874 Eestis
i 1972 Eestis

mälestavad leinas

aastapeakoosolek peetakse pühapäe

järg Nixoni kätte.

rele. läbirääkhni.sed.

ja nõuab kannibalide alistumist.

”Minu sooviks on, et te virutaksival, 13. veebr, algusega kl. 14 Eesti
Majas, seltsi ruumes. Päevakorras te mulle jalaga.”
Pealik raputab kummalise soovi
koosleku rakendus, 1871 aruanded ja
nende kinnitamine, 1972 tegevuska üle pead, kuid täidab siis selle. Ko
va, liikmemaksu määramine, eelarve he seejärele haarab Nixon salatas
vastuvõtmine, valimised põhikirja jä kust revolvri ja laseb pealiku maha
Kui nad on juba hädast pääsenud,
Kui määratud kellaajaks e>i ilmu
kohale kvoorumiks vajalik arv liik küsib Pompidou, miks Nixon kohe
meid. peetakse koosolek pool tundi algul revolvrit ei võtnud ja kallale
hiljem, olles otsustamisvoimeline tungijaid laiali ei ajanud: Nixon:
”Kuid missugused väljavaated
kokkutulnud liikmete arvule vaata
mata. Juhatus palub liikmete rohke- oleksid mul olnud 1972.a., presiden
divalimistel, kui mind oleks tembel
vrvulist osavõttu.
datud agressoriks."
Koitjärve pidu

ledega kaunistasid.

Koitjärve 'täiskogu pidu toimub
laup. 5/2 kl. 19 Gamlestadeni Medborgarhusetis. Laudade ettetellimi

Sügavas tänutundes

ne soovitav telefonidel 87 52 33 (Miks)
ja dl 96 33 (Karra).

ÖE» ja VEND

• Torontos tähistas 66-ndat sünni

• Eos Angeisci segakoori juhm ns-

se valiti esimehena Sally Mets,
bieseinihena Kuno I,i!l, sekretäri
na Kolju Konsa, laekurina Meeta
Upp ja arhivaarina Ula Kasida.
Koori vanemaks on Yaldur Koskla,

Täht. sära üle haua

Lill kasva kalmule.
Sind mulla pehme siile
On võtnud varjule.

EUGEN ja 1NGER

SVEN ja KARIN
ELLEN perekonnaga

kodumaal

päeva end. eesti raUvusniceskottna

poksija Richard Sinisalu (SchwaK-

haeh). Ta on Kanadas töötanud
Keevitajana.

• llŠA-s Connecticuti koguduses
õnnistati järgmised Icerinoorcd
praost Aleksander Hinne poolt:

Imbi Kaari, Virge Kask, Katrin
Istlike, I.indn Siide. Valloi Kask,
Valdo Kiiss ja llargus laaa.

Valja eestlaskonna
infovmatsioouileh t

EESTI PXEVALEIIT

17 läti kommunisti
kiri valis komparteidele
1T nimeka läti kommunisti do
kument, mis käsitleb suurvene

lest, et nimetatud presiidiumi otsu
seid kunagi ei tühistatud, siis kulges

siiovmsmi ja N. Liidu poolt teosta
tavat sihikindlat venestamist Lätis,

varsti kõik vanas stiilis.

I.mins, Eestis ja teistes N. Liidu

veelgi enam täiuslik ja läbimõeldud
venestamise programm. Muuhulgas
nimetatakse täielikku vene kontrolli
kohaliku partei üle, venelaste poolt
juhitud personaalpoliitikat, mis tõr
jub päriselanikke eemale juhtivatelt
kohtadelt. Samuti suurtööstuste ra
jamine, kusjuures pole üldse mõel
dud kasumitele, vaid assimileerimi
sele. Nii tuuakse sisse töölisi, toorai
neid imporditakse kuni 4000 km kau

osades, on saadetud komparteidele

Kammijas, Jugoslaavias, Prantsus
maal, Itaalias, Austrias ja Rootsis.
I iil kased rõhutavad, et kiri on kir
jutatud sellepärast, et nad ei näe
teisi võimalust mõjustada olukor
da, mis tunduvalt kahjustab kom
munistlikku liikumist ja marksis-

aii-leiiinismi nii läitis kui ka teis
tes väikeriikides.

Ja mitte ainult seda, nüüd algas

ja kongressid on olnud kõrgemalt
poolt ettevalmistatud tsirkuseeten

dused. Neid on kokku kutsutud
vaid selleks, et näidelda demo

kraatiat parteis endas ning anda
edasi mõne kõrgema juhi mõtete
kaja.

Igat katset taolise korra vastu pro
testeerida on nimetatud kallaletun
giks parteile ja leninismile. Ja neid
hulljulgeid, kes seda on teimld, val
landatakse kohtadelt, neilt röövitak
se vabadus, neid arreteeritakse, pan
nakse kinni laagritesse ja vanglates

se kus valitsevad ebainimlikud tin
Labased märgivad, et nad koilt on guselt kuid tooted viiakse vabarii gimused, neid küüditatakse ja vahe
sündinud Lätis, suurem osa neist on gist välja.
tevahel kaovad nad jäljetult igave
Organiseeritakse kümneid puhke-, seks ajaks...
oma! nahal tunda saanud ”kodanli
ku süsteemi varjukülgi” ning nad or. ravi- ja turxsmiasutusi, mis teenin
17 lätlast märgivad, et muidugi ei
liitunud parteiga juba siis kui see davad kogu uniooni, paigutatakse tohi ükski teine kompartei end se
töötas põranda all. Neid on jälitatud, suuri vene väeüksusi Lätisse, kuna gada teiste komparteide siseasjades
nad on istunud kodanliku Läti vang läti enda noorsõdureid paigutatakse se. Kuid just sellepärast tuleb ühise
lates, ,ent nende peasihiks oli alati kodumaalt nii kaugele kui veel vähe jõuga korrale kutsude neid, kes ri
võitlus Sovjettide võimu eest, ees gi võimalik.
kuvad mitte-vahelesegamise print
märgiga üles ehitada sotsialistlikku
siipi.
RIIAS LÄTLASED
rüki. Teise Maailmasõja päevil võit
VÄHEMUSES
Lõpuks nenditakse, et praeguse
lesid nad natside vastu punaarmee?
Ja tulemus? Riias näiteks regist olukorra juures on hädavajalik,
pärast sõda jätkasid nad aktiivselt reeritakse aastas kuni 25 000 uut sis et võõrad komparteid saavad teada
sotsialismi ülesehitamist Lätis.
serändajal. Pealinna elanike arv on tõde, st. vene shovinismi, sundvesuurenenud 2,5 korda, kuid lätlaste nestamise jne. kohta. Nii tuleb
LENINISM KATTEMANTEL
relatiivne
arv vähenenud — aastal Sovjeti kompartei juhte mõjutada,
Nad on ühesõnaga teinud kõike, et
praktiliselt elustada Marxi, Enge la; 1970 oli neid vaid 40 protsenti. Ja sa nii et nad oma väärpoliitikal muu
ja Lenini õpetusi. Kuid valusalt or. mal aastal oli Lät is, lätlasi vaid 57 daksid. ”Me teame, et see pole ker
ge. Nad lähtuvad võimupositsioo
kogetud, et ideid on võltsitud, et le- protsenti.
nisnism on vaid kattemantliks suur
Kui nii edasi lälicb, võil) Lätit nist» ja tunnustavad ainult võimu.
Kuid teie partei mõjuvõim ülemaa
vene shovinismile. Alguses ju võis tabada sama santus, mis juhtus
ilmses koiniminisllikus liikumises
oleleda, et tegemist on üksikute juh
Karjalas. Kunagine Nõukogude
on suur ja teie seisukohti ci saa
tide vigadega, kliid ajajooksul on sel Karjala vabariik likvideeriti just
nad nonshuleerida", märgivad lõ
geks saanud, et suurvene shovinisrn
sellepärast, ei kohalike elanike arv
puks 17 liiti kommunisti inna doon N. Liidu kompartei juhtide pool! langes aita poole totaalse elanik
rnmeiulis. (KPL/JA)
väljamõeldud sihikindel poliitika.
konna arvust. Mispeale Karjala lii
deti
Vene
füderaiiivvabnriigiga.
Sa
SUNNIVIISILINE
ma saatus vöiks tabada ka Lätil ja
VENESTAMINE
Pärast sõda otsustasid N. Liidu Kasahsinnni...
kompartei keskkomitee juhid, et ve
VENESTAMINE
ne positsioone Lätis, Leedus ja Ees
Dokumendis kirjeldatakse Läti mstis tuleb igaveseks ajaks kindlusta sifitseerimist 15 punktis. Märgi- tak
da. Algas venelaste, valgevenelaste se muuhulgas, et vene keel asjaaja
ja ukrainlaste sunniviisiline ümber miskeelena lööb läbi ka kõige väik
paigutamine Baltikumi, algas balti semates lokaalorganisatsioonides.
rahvaste sunniviisiline assimileerimi
Näiteks peab igasuguseid kooso
Eesti parimad kergejõustikus
ne. Seda hoolimata faktist, et taoline

poliitika oii otseses vastolus marksismi-leninismä põhimõtetega.

Kuna 17 läti kommunisti ise ei saa
dokumendile alla kirjutada, võib ju
oletada, et tegemist on väljamõeldis
tega, öeldakse kirjas. Nii aga pole
näiteks võib tsiteerida Sovjeti kom
partei keskkomitee presiidiumi pro
tokolli 12, juunist 1953, kus esineb ai
nus õiglane otsus rahvusküsimustes.

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

lekuid pidama vene keeles, ka siis

kui koosolijate enamus on lätla
sed. Kui kohal viibib ka üksainus
venelane, võib la nõuda koosoleku
pidamist vene keeles. Seda siis ka
tehakse, kuna vastusel korral süü

distatakse kollektiivi natsionalis
mis.

Üheks meheks praegune eesti ker
gejõustiku raudvaras kodumaal on
Kalju Jurkatamm. Üksteist hooaega
järjest on ta valitsenud parima tõk
kejooksja trooni, viies eesti rekordid
110 meetris ja 200 meetris rahvusva
heliselt kõrgetesse aegadesse — 13,8

”Time” karguritest
Rootsis ja Kanadas
WASHINGTON — Ühendriikides arvestatakse et Vietnami sõja ajal
on teistesse riikidesse põgenenud ligemale 70.IHI0 ameerika sõjaväejooksikut, kelledest suurem osa elavad Kanadas ja Rootsis. Viimasel
ajal on Ühendriikides hakatud rääkima jooksikutele amnestia andmi
sest, kuid paljud neist leiavad, et probleemile selles: seisukohast läh
tumine on põgenikkudele solvav ning suur osa Ühendriikides lahliunuist ei ole enam huvitatud kodumaale tagasi pöördumisest.

ühendriikide ajakiri "Time” oa ju rohkem probleeme kui Kanadas.
uurinud jooksikuta probleeme Ka Suurem osa Rootsi saabunud ameeri
nadas ja Rootsis ning jõudnud järel ka sõduritest on deserteerunud Sak
dusele, et suurem osa Kanadas maan samaal asuvatest baasidest, kus neil
dunud põgenenud sõduritest on siin on olnud tegemist narkootiliste 'aine
endile uued eluasemed rajanud ning te tarvitamisega.
ei mõtle Ühendriikidesse tagasipöör
Rootsis on tulnud neil vastu viitta
dumisele.
igasuguseid töökohti ning üks jook
Robert Gardner, kes tegutseb Ka sikutest nurises isegi Rootsi televi
nada kirikute nõukogu koordinaato sioonis antud intervjuus, et ta pole
rina söjaväejooksikute probleemide tulnud selleks Rootsi, et siin nõud
lahendamisel, mainib, et põgenikud sid pesta.
Vaatamata nendele raskustele on.
kuuluvad kahte kategooriasse: jõu
kamate vanemate hea hariduse saa suurem osa põgenikkudest endile pe
nud lapsed, kes saabusid siia tea rekonnad soetanud, ja elu rajanud.
tavate rahasummadega ning töölis Paljud neist käivad keelte ja mit
klassi pojad, kelledel ei ole sageli mesuguste elukutsete õppimise kur
kuigi suurt1 haridust, rääkimata ra sustel ning loodavad Rootsis endile
hast. Jõukama klassi noorus on siia kindla eluaseme rajada. Võib aga
saabunud kindlate ja läbimõeldud siiski oletada, et paljud neist lähe
plaanide alusel, kuna vaesem klass vad tagasi Ameerika ühendriikides
on üle piiri tulnud juhuslikult ja se kui Kongress võtab vastu otsuse
plaanitult. Vaatamata sellele on suu neile amnestia andmiseks. Nii nen
rem osa üte piiri pagenud nooru dib Ameerika Desertööride Komitee
sest siiski Kanadas töökohad saanud, Rootsis esimees Mlke Powers: "Loo
siin kiiresti kohanenud ja neist on mulikult tahame meie minna koju,
saanud uuskanadalased.

kuid meie ei lähe sinna enne kui

ühendriigid lõpetavad oma pommi
Rootsi on siirdunud söjaväejooksi- tamise kui nad tõmbavad täielikult
kutena umbes 660 ameeriklast, kelle
oma väed välja Indo-Hiinast ja jäta
dest esimene saabus sinna 1967. aas
vad sealsed inemesed rahule ning
tal. Erineva keele ja erineva kultuu lasevad neil ise oma tuleviku üle otri tõttu on ameeriklastel Rootsis pal
sustadä.” '

Läänemeresoome

keeli 6 kuni 8
Ajakirja ”Karjalan Hciino (nr 11—
12, 1971) teatel on m.a. oktoobris
nimetatud Helsingi ülikooli liiönc-

inere-soomc keelte professoriks
Aimo Turuuen.

kasutatud ingeri murded arvata eri
keelteks, siis on neid kokku kahek
sa.

Kõikide nende ühist pöhikeelt,

ürgsoomet, kõneldi veel meie ajaar

Ametiasa astumisel pidas prof. vestuse alguses Soome lahe lõunapoo
Turunen teadusliku ettekande, mil lel, praeguses Eeslis ja selle idapool

lest selgus, et läänemere-soome keeli sel! aladel. Kaks; nendest keeltest,
on kuus: soome, karjala, vepsa, vad- vaclja ja liivi, on täiesti kadumas.

ja, eesti ja liivi, üteldakse "Karja Vadjalasi on järel veel ainult 30
lan Heimos”. Ja kui veel Ida-Kar- hinge ümber ja liivlasi: nende en
jalas kõneldud Lüüdi-murdsd ja In- distes asupaikades ligikaudu 300.

”Laadoga ümbruskonna vanimaiks
ja 230. Lisaks sellele on ta olnud geri ortodokssete põlisasukate poolt
krussi: puhastas
edetabelis esikohal 28 korda — 110
soometöu elanikeks on olnud inger
Võib ju küsida, miks läti' rahvas- m tõkkejooksus — 11,200 m tõkke
lased, kellede algupärasteks asupai

ja kommunistid vaikivad. Nad pole jooksus — 9.200 m jooksus — 5 ja
alati vaikinud, märgivad 17 komnuv- 100 meetris on ta olnud hooaja kii
nisti ja lisavad juurde, et seda tehti reim kolmel korral.
omal ajal niivõrd suures skaalas, et
Kuid kas see on rekord? Siiski mit
1959 oli tollane parteijuht Hrushts- te. Hooaja edetabeleid vaadeldes,
teeilipoiiitika moonutamisele.
Ler.nuinstruktor jälgib oma hoolea
hov
isiklikult
sunnitud
.sõitma
Riiga,
leiame, et on veel mõningaid, kes luste
2. Kohaliku elanikkonna esinda
edusamme õhus, kui järsku kos
jaid tuleb ette valmistada, välja et sääl ”korda. majja lüüa”. Seda temast on liidrikohta hoidnud roh tab kõrvaklappidest hädasignal:
muidugi
tehti
põhjalikult
ja
suurem
kem
kordi.
”Tabelit”
juhib
meie
ker
õpetada ja paigutada juhtivatele
”Olen
OK 123. Mul pole bensiini.
osa neist, kes olid suurvene shovi- gejõustiku esimene suursportlane
kohtadele,
Mida teha?
Kõiki amelias ju rahvuslikes nismi vastased ja marksisrti-iémnis- Aleksander Klumberg-Kolmpere. Ta
Instruktor
on segaduses ■— OK 123
vabariikides tuleb ajada vastava nri õpetuste moonutajate vaenlased on olnud edetabelites esikohal 36 kor on täiesti roheline, kuidas teda ome
puhastati välja. Nende arv ulatus sa da, Temale järgnevad Heino
riigi enda keeles.
ti
aidata?!
Lõpuks annab ta käsk
dadesse;
Lipp 35 ja Erich Veetõusme 30 esi
luse:. ■
MIDAGI EI TEHTUD
Igal.... juhul, konstateeritakse doku kohaga.
”Hädamaandumine!
Olge rahulik,
Kas sellega vigane poliitika kõr mendis, et kõikidel juhtivatel kohta Kes on olnud eest iköigi aegade
va’,-dati, küsivad 17 kommunisti. Mit del töötavad praegu mitte-lätlased noorimaks edetabelijuhiks, selle koh tegutsege kindlalt, kõik läheb korda.

kadeks olid tõenäoliselt Laadoga ka
gupoolsed ranna-alad, Säält on rah
vas siirdunud ms. Kannaksele ja pi

peeti lühikest aega ja hoolimata sel- osa oma elust elanud Venemaal. Ena selleks 18-aastane Tiit Pahapill, kes
veel õhku tõusnudki...”
mus neist ei valda üldse läti keelt, oli esikoha! kõrgushüppes tulemuse
5-t

vormi kui aunuse keel.” '" .-'V

1. Kõik partei- ja riigiorganid

| Huumoril

peavad põhjalikult käsile vutina
olukorra rahvuslikes vabariikides
ning tegema lõpu vene nafsionnli-

sut edasi põhjapoole,, ja läänepoolse
imate , elementidega: leokku puutudes >

on selle rahva keel arenenud karjala
keeleks, ’’ütles prof, Aimo Turunen,

kõneldes läänemere-soome Keelte
omavahelistest suhetest'; j ■ ,'f :

”Nüüdse uuriinnse järgi on ka an
nuse hõimu sünni- ja asumisala , ol
nud Laadogast põhjapool: Päris-karjala keel, mida kõneldakse :aunüläste
asukohast põhjapool. Ida-Karjalas,
iseäranis Novgorodi piirkonnas ja en

dises Tveri läänis Siše-Vehemaal,
te põrmugi. Alustatud uut, kursii või sellised lätlased, kes on suurema ta puuduvad andmed. Kuid mullu oli Mis kõrgusel asute?”
omab sootuks algupärasema keele
Uustulnukas vastab: "Äga ma pole
vöi siis osatakse seda halvasti.

Juhtivatele kohtadele paigutatak
se lavalise.lt ka isikuid, kes ei oma

MCTSAKODU

UUDISMAA
muuk 694771 rmürn
VABAÕHUPIIRKQNO EESTI

SKAURIKELE NOORTELE

ühtki isiklikku seisukohta, Iies on
tallalakkujad, karjiirislid vöi shlikcrdajnd. Teistele on edasipääs ta
kistatud. Samasugune on olukord
ka teistes Sovjeti-vnbariikides. Ve
nelastele on kõik teed lahti, koha
likele elanikele veel vähesel mää
ral, kuid minoriteetidelc pole mit
te midagi.

Eesti isetseninduskaupluse alatine
Eesti korvpallur L.-Ameei-iiiasse
ostja satub varguse pärast kohtupin
N. Vene korvpallimeeskond sõidab ki. Kohtunik pärib:
võistlema Löuna-Ameerikasse. Mees
”Mida te võite enda õigustuseks
konna koosseisu on arvatud ka üks öelda?”
eestlane, nimelt Tallinnast pärit Priit "Tegin seda kirjanduse mõjutusel,”
Tomson. ■
”Mõtlete muidugi krirnmäalromaa- .
r.e?"

Äkad. eksamid

”El süüdi on kokaraarixat Seal on
igaL leheküljel Öeldud: võtke -kilo
•suhkrut, võtke kilo jahti, võtte kilo

Stockholmi ülikooli lõpetas fil. makaronev. ,” "j . ” / .. . : .

VALED, VÕLTSIMISED
kand. astmega Helve Eichhorn.
■: . ... .
17 kommunisti kriipsutavad alla, Uppsala ülikooli rohuteaduskosinas
Naine ostis loteriipileti.
vet praktiline elu: on neile näidanud sooritas retreptuari eksamid Anne
— Kui ma nüüd võidan, — ütles ta
et - kõik ametlikud seletused ja ilu Lipping Stockholmist.
mehele, — siis ostan endale uue ka
kõned on . olnud : ”sildid”, faktide võlt
simised ja valed.:

Kõik partei istungilt, miitingud

MR

ga 2,02 rn.

suka.

m Montralis sai 50-aastaseks hooli
ja seltskonnategelane Karl Vaikis.

— Ja kui sa ei võida?
— Siis ostad sina!

(ttiTs±lŠAlfj
O Troys, New Jersey, osariigis

USA-s ilmuv ajaleht ”The Times
Reeord” liii pikema kirjutise eest
lannast kunstil j liust Tiia Täks-Sah-

nist tema näituselt kohaliku polü
tehnikumi ruumides. Kunstnik elas

vareni Clnvelnndis, kust. tn tuli
Troysse, ühenduses abikaasa dokto

rikraadilt) ettevnlniistumisega po
lütehnikumis. Tiia Tüks-Rahn on
tegutsenud ka eduka rakendusktmstmkuna. Loomingus on ta abs
traktne.

