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Küsimus f§erjteli*tui*al:

Miks ei käsitleta
kanagi rahratnärra

raudeesriiete taga

Olof Palme: Miks Ci seata kuu asi küsimuse alla rahvamõrvasid Venes? Heinrich Boil! Sinu kolleegid

täidavad vene vaimuhaiglaid! Balti rahvad niiuavad inimõigusi! -- Sellised olid kirjad plakatitel, mida vihma
käes kandsid pühapäeval Sergeli turul Stockholmis meeleavaldajad ülekohtu vastu N. Liidus. Riigipäeva mic
hoone ette oli kogunenud paartuhat inimest, kes kuulasid riigipäcvaliikme Per Ahlmarki (lpl. vabakirikupastori Ingemar Marlinsoui ja vene vangide olukorda esile toova organisatsiooni SMOG esindaja Anneli Koppel
— ee1-1' tütarlaps, kes paar aastal tagasi end protestiks aheldas ühe Moskva kaubamaja võredesse ja ametivõi
mude poolt välja saadeti.

Kohal oli. seekord ka Rootsi kui ka mörvamiste juhtumeid. Anneli Kop
Läänesaksa televisiooni esindajad pel tegutseb SMOG-is, organisatsioo
ning meeleavaldust • refereeriti nii nis. mis on ülesandeks teinud valgus
TV- s kui ka raadios.
tada läänemaailma nõukogude terro

Anneli Koppel oma sõnavõtus
kirjeldas, kuidas KGB jälitab, ja
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•14. aastakäii.

rist teistimöilejate vastu.

avaldatakse Kreeka rezhhmi suhtes,

siis peaks vaba maailm põlastust
avaldama ka reahiimi vastu Mosk
vas.

Posior Ingemar Martinson omakor

Rhgipäovaliige Per Aiilmark õlles, da lõi näiteid usulise martüüriumi
hävitab usulisi ja inimõigusi nõud et N. I.iidus allutatakse inimlik vaba kohta N, Liidus ja kirjeldas usklike
vaid kodanikke N. Liidus.
dus majanduslikele huvidele. Kuna olukorda ateismile ehi laiud riigis:
Ta kirjelda? olukordi vene vangla inimvabadusi ei tuunustata, peavad
— Usklikud IV. Liidus on kordu
tes ja mentaalhaiglates, detailselt kir valitsejad vastaste rõhumist loomuli val! palunud abi oma võitluses,
jeldades peksmiste, piinamiste ja kuks. Kui vabas maailmas põlastust
Järg. Ihk. Ii

Rõgipüe.vuliigc Per Ahlmark kõnelemas Sergeli-turu meeleavaldusel plakatile taustal, mis ise enda eest kõnelevad. Tema kõrval paremal teine kõneleja,
eestlanna Anneli Koppel, kes esindas SMOG-i (EPl,-joto Lcpperj.
_

K. LAANTEE
STOCKHOLMI

Õpetajaks

Konsistoorium otsustas Stockholmi EEL Koguduse nõukogu palvet
muula koguduse nimi K. Vccmi peapiiskopiks olemise kestel ”KELK
Stockholmi jPcapiishoplikuks Koguduseks’-. Koguduse nõukogu oii enne
seda heaks kiitnud peapiiskopi ettevalmistused õpetaja Kari Laamec
kutsumiseks Stockholmi koguduse õpeiaja kohale. Laantee on annud
piihimültelisc nõusoleku. Ta on praegu ükuineciiilise instituudi direkto
riks Montevideos Uruguais, kust la vabaneb omal pulvel 1. mail tuleval
aastal, cl siirduda Stockholmi.
Konsistooriumi. täiskogu koosolekul
11.11.72 otsustati asutada EELK valismaet ja selle juhatajaks paluda asses

sor praost Jaak Taul asukohaga Lon
don. Dr. J, Taul võttis ülesande va-

kutsuda kokku EEL K Kanada
praostkonna sinod Torontosse. Soo
vitati peapiiskopil sellest isiklikult

osa võlla.
Austraalias asuvate koguduste saa-,

' stu ja esitab'töökava vahekordade tö- dikud. ja õpetajad astuvad -28.12.72
hustamiseks.Teiste kirikutega.
kokku Melbuurnes, et asutada EELK
Konsistooriumi juures olemasolev Austraalia praostkond.

fond kirikuõpetajate ettevalmistami
Chicago Eesti Ev. Lut. Usu I Refor
seks saab omale põhikirja, mida p!a- matsiooni kogudus võeti vastu EELK õp. Karl Laantee on ka va
ti koostada assessor dr. jur. Artur koguduste kooseisu. Õpetajaks kinni reni Stockholmi eesti kogudu
Taskal. Noorte kirikuõpetajate saami tad Johan Teras. Kogudus loeti kuu ses jutlustanud.
ne ja töölerakendamine ,on Tõsise luvaks EELK USA Esimesse praostmaid ja tähtsamaid küsimusi üldse, konda,
ioijüule ja seal asub ka koosolekutelähtudes meie kiriku tuleviku seisu
EELK Philadelphia koguduse ju Iaud. Sellele lisanduvad peapiiskopi,
kohast, Arvestades vajadust tõhusate hatusele anti luba annetada kulkonsistooriumi peasekretäri ja kogumajanduslike eelduste loomiseks, kaa drist koguduse õpetajale Juhan duseöpelaja ametiruumid, moodusta
luti võimalike, sissetulekuallikatena SumluviU-.
des niimoodi administratiivse üksuse
kirikuliikmete igaaastast panust sel
EELK konsistoorium ja EELK kirikukanlselei nimetuse all.
leks -otstarbeks-/ja
Stockholmi Rcapiiskoplik kogudus
Ettevalmistusel on järjekordne kon
pöördumist
asusid 1.12. uutesse ruumidesse sistooriumi väljaanne- ”EELK kogu
ja pärandadaks
Stockholmi Eesti Majas. Ühises kant dused ja ametiisikud”, mis ilmub luKiideti heiti
selei ruumis on kohti kolmele kaulse- teva aasta alul.

Naine vene
saatkonnast

pakkus "abi

33

lasteaiale!

Stockholmi Eesli Lasteaia juhatus on ebameeldivalt puudutatud sel
lest tähelepanust, mida kaudselt N. Liidu suursaatkond luslcaia tegevu
se vastu üles näitas — pakkudes omapoolsel "abi” lasteraamatute ja
propagandamalerjalide näol.

Nimelt ilmus neljapäeval, 7. det
sembril Eesti Lasteaeda koos ühe
Stockholmis eluneva pagulaseestlase-

ga üks naisisik, kellest selgus, et ta

kuulub N. Liidu saatkonna juurde
Stockholmis.

Naisisik pakkus kaasa toodud
”kirjandust” — lasteraamatuid ja
propagandatnaterjaii — kui õppema
terjali lastele.

Lasteaia juhatus tagastas materja
lid sama eestlasega, kes saatkonnast

tuinud naisisikuga oli kaaasas. Mär
kida võib, et ka varem on üriialud
lasteaiale m ukogude lastefilmide
pakkumist.

MCTSAKOIM

UUDISMAA
puhute 694771 nuuma
VABAÖHUPIiRKONO EESTI

SKAimiKELE NOORTELE

Laupäeval, 16. dets. 1972

2

EPL

J§. detsembril 1972

I I I IV> ()lllll '7 nn

PROTESTID ITTAI LÄÄNELIIDU KAHTLUSED

Protestid ida suunas on olnud tas tagakiusatud kristlasi ja usu- 3
vendi N. Liidus, S
Rootsis harvad ja nõrgad. Võib
Ja siis esines Stockholmis Brödra- S
ütelda välja, et need ei ole olnud
moes ja neid on peetud isegi "hal församlingeni (vennastekogudus) I
vaks Iooniks” ja mingiks "fashismi ruumides loenguga kristlaste olu- !
väljenduseks”, kuigi alati on tege korrast N. Liidus inglise uurija dot- |
mist olnud täpselt selle samaga, sent Micharl Bordeaux, kelle huvi- ;
mis muidki diktatuurivastaseid pro piirkonda on kuulunud viimased |
teste välja kutsub: vabaduse iämmEitamine, inimõiguste rikkumine,

.fistimoiiejülL' tagakiusamine ja
mida kaugeltki ei saa defineerida
mingi (.armus) usena.

Kuna aga vasakulcnihumiscga op

12 aastat just kristlased seal. Tema »
oli mulde see, kes juhtis paari aas- ;
ta eest maailma tähelepanu sellele, ;
ei ka Nobeli laureaat Solzhenitsön |
on kristlane, olukord, mis on aida- j
nud valgustada kristlaste olukorda •

kommunistlikud h,viled kõige val
jumalt avalikkuses kuuldavad, siis

idas rohkem, kuna” on tekkinud »

on arusaadav, et nende taimne i.nmaä on kuidagi muutunud mingiks
”tabuks”. Kui sealseid inimõiguste

Bordeaux ütles täiesti õieti, et 5
see huvi on vägagi hiline, kuna J

liikumisi paremal juhul ka kirjel
datakse, siis rohkem fconstweirSva.%

'vormis, ilma et see liikuma paneks
idealiste ja tekitaks tõsisemaid pro
teste.

•. astuv huvi. «

peasekretärile ja pärinud, kas *
17.000 leedu katoliiklase UNO-le S

adresseeritud protest on pärale I

ette heideti hoiaku ühekülgsust,

jõudnud, ilma et ta vastust oleks 5
saanud. Asutus, mida mõnigi kord ;

tusega, et Ungari ülestõusu ajal

nimetatakse ”maailma südametun- »

protesteeriti ja osalt ka Tshehhoslo-

nisluseks”, vaikib selle probleemi
maha, mis puudutab üht mõjuka- S

vakkäa invasiooni ajal. Kõik see
oli aga üsna kaua tagasi ja küllap
oleks veel praegugi põhjusi ka nen

mat liiget. •
Ja siis võisime Sergeli turul ke- !

set Stockholmi äkki jälle näha, et ■
südametunnistus ei ole siiski muu- !
tatuuridega, siis ei väsi avalik de tunud päris ühekülgseks: demon- S
batt seda mainimast ja täiesti õieti, strandid nõudsid m.h. inimõigusi ;

de maade rezhiimide pärast protes
teerida: kui läänes on tegemist dik

sest ega diktatuur ei saa minna pa
remaks.

Ka mitte idas, kuid nende suhtes
näib kehtivat reegel, et raskeiraadki eksimused mõne kuuga unusta

takse ja ikka ning jälle otsitakse
sidemeid ja suhteid. Tuletagem vaid
meelde, millise energiaga nõutakse
Ido-Saksamaa ”iseseisvuse” tunnus

tamist — siin ei loe midagi Berlii
ni-müür, raudeesriide, põgenike
mahalaskmised, aktiivne sõjaline
spionaazh Moskva ülesannetel ja
üldse iseseisvuse faktiline puudu
mine, sest tegemisi on ikka veel
okupatsiooniga ja okupatsioonivalit
susega.

Teatud paranemise on viimasel
ojal selles ainulaadses ühekülgsu
ses toonud juutide viiljapääsuküsiimused, kusjuures aga ekslikult on
asja käsitletud kui ainult juutide
probleemi, N. Liidus on sellises olu
korras palju vähemusi, kel aga väl
jaspool puudub oma riiklik pelgu
paik, nagu seda endast moodustab

Iisrael, Igal juhul oh juutide era
kordse mõju tõttu lääne ajakirjan
duses leidnud valgustamist paljud
ki tösiolukorrad raudeesriide taga

ja niivõrd tugeva efektiga, et
Kreml on ajanud mõnetigi järeleandvat poliitikat.

Siin tuleb aga meelde tuletada,
et kõige rohkem allasurutud ja kõi
ge vähem välja kostnud kannata

jaks on raudeesriidetagune krist

lus. Kristlus läänes on lasknud
end ühasageli peibutada nn. idaki-

rikute delegaatide rahustavatest
juttudest, mis jätavad mulje, nagu
oleks olukord kommunistliku riigi

keegi ei taha ega suuda uskuda, et

kommunistlik salapolitsei suudab
ka kiriku esindajaid kõnelema pan
na just seda, mis nendelt tagakiussja nõuab.

Nüüd on aga alumüleated idast
muutunud nii intensiivseiks, et ka
kristlikes ringkondades hakkab ilm
nema reaktsioone, mille üheks mär
giks oli siin Rootsis äsjane 200 nelipühipastori eestpalve pidamine N.

J.iidu saatkonna viirava ees, niis
Kii neile suletuks. Eestpalve puudu

ukse avamist lääneriikidele eesmärgi
ga demokraatlikult mõjutada kommu
nistlike maade ühiskondlikku korda.
See aga on iseendast niisugune prob

leem, mida kommunistlikud rezhiimid eriti kardavad ja seepärast loo
mulikult ka tõrjuvad.
Nähtavasti kahiievad lääneliidu vä
lisministrid ise-võimaluses leida kok
kulepe! idariike valitseva N, Liiduga
olgu Brezhnevi-dok triini - pehm%ida-

niiseks vüi inimeste, ideede ja infor
matsiooni vabamaks liikumiseks. Nii
on ainult loomulik, et Brüsseli kom
münikees peetakse paratamatult vaja

likuks säilitada lääneliidu sõjaväe

de.

list tugevust' ning esineda üksmeel
Kuidas seda nõudmist tahtak.se telt mi läbirääkimistel Helsingis kui
läbi viia, sellele küsimusele Brüsseli teistel konverentsidel mujal.
Sõjaväelisest seisukohast oli lääne

Kust saab vilja,
kui maailm muutub
kommunistlikuks?

liidu välisministrite nõupidamisel
Brüsselis suureks toeks president
Nixoni kiri teadaandega, et Ühendrii
gid tahvad jatkata oma relvastatud
jõudude pidamist Euroopas tingimu
sega, et Nato liikmesriigid Euroopas
annavad küllaldast toetust ühisele
kaitsele.

Seoses sellega sai Taani range ar
vustuse osaliseks Brüsselis. Inglise
välisminister Douglas-Home ja USA
välisminister Rogers kritiseerisid te

ravalt taanlasi nii juha läbiviidud

Kui Brezhnev ja Koasögin Hrushts- töö lõpetama enne suuri vihmasadu- kui kavatsetud kürpimiste piirast
hovi käest võimu üle võtsid, siis oli sid”.
nende riigikaitse alal. Arvustus oli
23. sept.: "Sibcrlased viljakoristami nähtavasti seda tarvilikum, et mit
Balti rahvastele ja liikumis- ning ; nende kavas lahti saada paljudest en
ses esikohal".
dise
võimumehe
”kanaaju”
skeemi
med Nato liikmesriigid on viimasel
ideevabadust kogu Euroopale, s.t. ;
24. sept.: "Viljakoristamise otsusta ajal lasknud ennast mõjutada opti
dest. Tegelikult on nad aga õige
läbi raudeesriide. Siin esindas j vähe endistest probleemidest suut vad päevad”.
mistlikust lootusest poliitilise pinevu
kristlaste apelli pastor Ingemar ■ nud lahendada.
25. sep.t: "Haamri ja sirbi igavene se langemisele Euroopas ja mölguiaMartinson, kuna kohale tulla luba- »
Käesoleval aastal tabas N. Liitu
vad seepärast mõtteid oma sõjaväelis
söprusliit”.
nud riigipäevaliikmeist julges üks 5 monementaalne viljapuudus. See on : 26. seplt: "Pühendagem kõik oma te kulude kokkuhoidmiseks. See aga
oskused viljasaagi teenistusse".
tähendaks kergesti vastutulekut N.
vaid oma arvamist ütelda — Per ; toeline kriisiolukord.
Paljudes kohtades ei ole üldse lei
27. sept: "Kombainid on uuesti ha Liidule, kui ta tõesti taotleb laäneliiAhlmark (fp) — kes rõhutas, et va- *
kanud tööle”.
du nõrgestamist või lõhkumist, nagu
baduse- ja inimõiguste nõudlus ei J ba saada, teistes jällegi on leib ratsioon põhjust kahtlustada.
neeritud.
28. sep.t: "Kaitskem viljasaaki”.
saa kunagi oila ühekülgne ja ühte *
Et võimalikke üllatusi, idast ära
N. Liit oli sunnitud käesoleval aas
29. sep.t: "Aeg on viljapõldudel lü
suunda juhitud — vaba maailm ! tal alla kirjutama 7SO miljoni dollari
hoida, peavad lääne välisministrid
hikeseks jäänud
peab võitlema siin läände kui it- I lisele viljaostu lepingule Ühendriiki
vajalikuks nõutada N. Liidu tagatist,
30. sept.: ”Viljakoristamine tuleb et sõjaväelised läbirääkimised vastas
tn. Teised riigpäevaüikmed ”olid ta- S dega ja 250 miljonilisele lepingule
kiiremini lõpule viia”.
tikuseks tasakaalustatud vägede vä
kislalud tulemast”, viimase! hetkel. 2 Kanadaga. Kuid N. Liidu elanikkon
Nendesse pealkirjadesse on kätke
Ja see valgustas olukorda protesti- j da ei ole üldse informeeritud, et leib nud kogu ühe kuu ebaõnnestumised. hendamiseks Kesk-Euroopas jõuavad
otsustavasse järku hiljemalt tuleva
nende
lauale
tuleb
Ühendriikidest
ja
de puhu) itta. ■
Kanadast.
Võib ainult kujutleda N. Liidu aasta sügisel. Seepärast on läänerii
ki.a :
On huvitab jälgida kuidas kommu elanike kannatusi kui lääneriikide! gid omalt poolt valmis nõustuma sel
lega, et Euroopa julgeoleku- ja koo
nistliku partei suuvooder "Pravda” ei oleks käepärast viija ülejääke.
septembrikuu jooksul hakkas rahva
Moskvas suust suhu käiv nali on stöökonverentsi liikmesriikide väli
le äpardunud viljasaagi probleeme järgmine; "Üks kõrge parteifunktsio- sministrid tuleksid kokku 1973 juu
nis. nagu N. Liit seda ette pani Hel
serveerima.
när läheb Brezhnevi juurde , ja kü singis
tänavu novembri löpui.
”Pravda” septembrikuu pealkirju sib: "Seltsimees, mis siis saab kui
Selie järeleandmisega tahavad lää
jälgides saame hea ülevaate, kui kogu maailma on üle läinud kommu neliidu välisministrid nähtavasti kii
das ühte kogu rahvastikku haara nistlikule süsteemile? Kust ostame rustada sündmustekäiku nõnda, et
* Okupeeritud kodumaa propaganvat õnnetust ametlikult esitatakse.
me siis oma vilja?” See on tavaline hiljemalt tuleval aastal selguks kas
j da jiirele külastasid Rootsis isa ja
!.. september: "Viljalõikus hakkab "raskete aegade" nali, nagu noid tun nende kahtlused ida suhtes on õigus
I vendi Anna Sepp ja Anna ,jakoi>takse kõikidel maadel, kus süsteem tatud vöi mitte.
hoogu võtma”.
5 son. Ema matusel olid Aleksander
lonkab ja ”mees tänavalt" reageerib
2. september: ’Ölg õla kih val....”
AK.
■ ja Valda Albert ning sugulase ma3. september: ”Kombainidel tehnili ära oma pahameele ja pettumuse te
; tusel Harald Kistkokk.
rava naljaga.
sed vead-’.

i Liikumisi läbi.
j raudeesriide

S Kanadas viibisid Erna Mirolda ja
4. sept.: 'Mured kodumaa leiva pii
■Peeter Railist oe juuies ja Minna rast'.
S Piil venna juures. Austraalias külas-

5. sept.: ”Organiseeritud meetodid

Stas iide Ilse Rannik, Lääne-Saksa- kindlustavad viljasaagi”.
I maal iide Ole Tammo, Ida-Saksamaal
C. sept.: ”Produtseeritakse ikka
■ viibisid Valentina Toom ja Helle Kal- enam ja enam leiba”.
S jula, Soomes T-eo Kelberg.
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j jääb seisma

j NEW YORK (EPL) — Maailma
ja kirikute vahel korrektne ja lait
matu. Peibutatud selle pärast, et

singis Euroopa julgeoleku ja koostöö integreerimist.
Seda silmas pidades otsustasid lää
korraldamiseks ning tuleva aasta jaa
nuari lõpu) kavatsetud noupidamiste- neliidu välisministrid seada üles ühi
ga Nato ja Varssavipakti maade va seid poliitilisi ja sõjaväelisi põhimõt
he) mõlemate poolte vägede vähenda teid läbirääkimiste pidamisel Ida ja
Lääne vahel.
miseks Kesk-Euroopas.
'Tähtsamaks põhimõtteks on lääne
Need on kaks tähtsamat probleemi,
millede arutamisel lääneliidu välismi liidu liikmesriikide julgeoleku stabili
nistrid püüdsid ühest küljest kind seerimine. Teiseks, elimineerida või
laks maarata omapoolseid sihte, tei p ehmend ada B rezhne vi - doktri i n 1,
sed küljest aga kutsusid selgitada ka mis näeb ette N. Liidu vahelesega
vastaspoole kavatsusi.
mist idariiklde siseasjadesse. Ja kol
Kuigi lääneliitlased on teatud reser mandaks. taotleda muremai taba
vatsioonidega valmis pidama läbirää dust Luruopas. mis soodustaks ee
kimisi. kahtlevad nad ilmselt vastas skätt ’ inimeste, ideede ja informat
poole hoiakus, mis võib olla petlik. siooni'’ vabarnat liikumist üle piiri

kristluse diskrimineerimine N. Lii- %
dus on juba pool sajandit kestnud, f Eriti lääneliidu suuremad maad —
Huvitav oli ka tema paljastus, et S Ühendriigid. Suurbritannia. Prantsus
ta on v i i s korda kirjutanud UNO | maa ja Saksa liiduvabariik — karda

Kui mõni aeg tagasi valitsuselegi
siis peaminister kaitses end meenu

Lääneliidu viieteistkümne liikmes vad, et Nõukogude Liit tahab lahuta konverentsi ametlikus kommünikees
riigi välisministrite traditsioonilisel da ühendriike Lääne-Lääne-Euroo- otsest vastust ei anta. Inimeste, idee
aastakonverentsil Brüsselis arutati past, söhaväeliselt nõrgendada Atlan- de ja informatsiooni "suurema liiku
peamiselt väljavaateid ühenduses et diliiiu ja peatada Lääne-Euroopa ma vuse" tugevast rõhutamisest jääb
tevalmistavate läbirääkimistega Hel janduslikku, poliitilist ja sõjaväelist aga mulje, et taotletakse tegelikult

« kuulsamaid ajakirju, ameerika so; liidsemaid trüliitootcid "Life”, jääb
■ seisma aastavahetusest alates, tea-

7. sept.: ”Tehnika viljapõldudel
peab tagama viljasaagi õnnestumist.”.
8. sept.: ”Lõikuse strateegia”.

9. sept,: ”Käes on löikusaeg —
oskus, hiirus, kvaliteet”.

tl. sept.: ”Teine viljasaak sunnil)

kiirustama”.

12. sept.: ”Sügispöldude teadlik ko
ristamine”,
.1.3. sep.t; ”Viljasaak tekitab rahulo
lu”.

14. sept.: ”Kommunistist töösnngar
kombainil”.
15. sept.: ”Löikusaeg — ükski vilja
pea, ükski 'Viljatera ei tohi jääda põl

KESTI PÄEVALEHT

Huvi vähenes
pärast saksa

VALIMISI
BONN (EPL) — Viisade andmi
ne N. Liidu sakslastele vähenes
tunduvail pärast Läänc-Saksa vali
misi, teatavad Moskva-korrespon
dendid. Teatavasti ”aitas” Kreml,
sakslaste väljalaskmisega Brandti

valimiskampaaniat see oli tõen
• tab väljaandja, kes ühtlasi annab
diks, et ta idapoliitika annab tu
I välja ajakirja ”Time”. .
lemusi.
; Põhjuseks on mitu aastat tekkinud lule”.'
I kahjud, vaatamata ajakirja suurele
Liiänesaksa suursaadik Moskvas üt
16. sep.t: "Peame kiirustama”.
3 levikule kogu maailma ulatuses, on
17. sep.t: ”Viljaaidad hakkavad täi les, et siiani 011 N. Liidu väljasõidu5 ta eksklusiivne kvaliteet maksnud tuma”.
viisumi saamid 3.200 N. Liidus asu
■ palju raha.
18. sept.: ”Uudismaa põllutööliste vat sakslast (osa neist tuleb Haiti rii
kidest, eriti Eestist). Kui valimiste
sõbrad ulatavad oma abistava käe”.
»■ New Yorgis tähistas 80-aasiast sünajal välja lasti 210 inimest päevas,
19. sept.: "Hakkame põuale vastu".
jnipäeva dr. med. N. Kilk, end. Tartu
siis pärast valimisi saab 10—20 saks
20. sept.: "Iga minut on oluline”.
S ülikooli nakkushaiguste dotsent.
21. sept.; "Viljakoristamise sang last päevas viisid. Liiänesaksa ndnemetel ootab N. Liidus veel 40.000
J VJSA-s on la töötanud haigla- ja era arid”.
praksisel.
22. sept.: ”Niiduinasinad peavad sakslasi väljapääsemist.

Estniska Dagbladet

Peatoimetaja Juhan Kokia
Vastutav väljaandja
1EU1EV. utg.)

Arvi Moor
Toimetus ja talitus:

EESTI MAJAS Stockholmis:
VVallingatan 32, 1 tr.
Postiaadress: Box 667
10129 Stockholm 1
Telefon 218146

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus
Aadr. Eesti Päevaleht, Box 120,
131 02 Eskilstuna, tel. 016/14 77 72
Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
Kuululusarvcte postgiro 60 59 00-0,

Eesti Päevaleht Förlags AU,
Stockholm

Tellimishinnad:

Aasta i kr. 158:Tcnnin (4 kuud) kr. 57:Kuu kr. 16:Väljaandja KESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGS AB
Trükki ja: Eskilstuna-Kurirens
Tryckeri AB Eskilstuna 1972
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Mõrvari lesk nõuab riigilt kahjutasu
NEW YORK (EPL) — President
Jiiisn F. Kennedy mõrvari Lee Har«'<'}■ Oswaldi lesk Marina Oswald,

kes on venelanna ja abiellus OswaldJga selle N. Liidus viibimisel,

on alustanud tsiviilnõudmlsega

USA valitsuse vastu New Orleansi
kohtus.

nud naine riigilt 509 000 dollaril ka
hjutasu oma endise mehe päeviku ja

Ametivõimud konfiskeerisid pärast muude dokumentide eest, mis hiljem
mõrva Oswaldi varanduse ja nüüd avaldati Warreni-komisjoni rapordis

nõuab tema vahepeal uuesti abiellu- ja mis levinesid kogu maailma aja
kirjanduses.

Operatsioon TULEVIKUS
LONDON (EPL) — Briti arstidehojale pidas ettekande professor
Meredilh Thring, kes on rektoriks

steriliseeritud kasti külge, kus asub
patsient. "Selle menetluse abil on in
fektsioon täielikult välditud", ütles

Queen Mary ülikoolis ning väljaõp
pelt insener. Oma ettekandes ütles
professor Thring, et kirurgide tõtt
muutub tulevikus praegusest hoo

professor Thring.

RÄNDRAAMAT
Kirjutisest "rändraamatu", s.o. Ar
ved
Viirlaiu
"Ristideta hauad" root
ilus,"
kaugkontrolli abil.
si- 'ja ingliskeelsete tõlgete müügi
"Miks sa nii arvad?"
vem laskur meie rühmas.”
teinud ja mina seisan siin, et tema
Kirurg istub tugitoolis ja vajutab kohta oli trükivea tõttu välja jäänud
"Mehed on hakanud lagasiantavat
"Ärge alahinnake, seltsimees leit pärandit kaitsta." Kohtuprotsess jät nuppe, kuna tegeliku lõikuse toime tellimisaadress. See on: JR 200 Sõpru
raha üle lugema.”
nant, terves polgus."
kub.
tavad teraskäed, mis on kinnitatud sühing, Box 405 101 25 Stockholm I.
Lillemüüja ütleb oma sõbratarile:

"Jaa, ma ei ole vist enam nii

Kohtus ütles Marina N. Osv/ald
Porter, et "Le Harwey Oswald ei ol
nud mingi mõrvar ega roimar, ta
"Kuulge, Sabo, te olete kõige hal pole kellelegi kunagi midagi kurja

Polügoonil käib laskmine. Koman

dör ütleb sõdurile:

pis erinevaks, kuna operatsioone
hakkab tuleviku kirurg läbi viima

</,ir4wvJ!

OJAS FOTO AVAB UUE ÄRI REGERINCSCATAN 42, M Ki&VAl
UlietSSMA ON MÕLEMAS ÄRIS PEALE FOTOTARVETE
KA KÕIMWSS HÄÄDUSES H*5LI ARTIKLID. TERETULEMAST

HD 414.
För kompaktkassetter. Nät- och
batteridrift. 70—10 000 Hz.
Anslutningsmöjligheter till annan
programkälla. Väska och mikro
fon med sladd medföljer. Vid köp
av 206 SD lämnas 10% rabatt på
kassetter under ett helt år.
Hela garantitiden.

Stereopaket med förstärkare
2x25Wsinus/FM-radio med förhandsinställning av 5 stationer.
Uttag för 4 högtalare, 1 par ste
reohörlurar och bandspelare.
Helautomatisk skivspelare med
Shure-pick-up M75 MB2.
2 st 20 liters 2-vägshögtalare.

1895

Ilar kostat 345: Nu

Metz elektronblixt halva priset

Sennheiser stereo-hörlurar. I okt.
blev HD 414 klassad som »genom
gående bästa köp» av den bciönui;
USA-tidningen Consumcr Report.
I kamp mea nästan alla märken.

Euinig-paket.

Dyra som billiga. 110!-

Metz 194 hel- och halvljus.

Ledtal 28/16. Förr 3l7s-Nu 168rMetz 195 Automat.

Ledtal 20. Förr 375:- Nu 187.Metz 196 Automat.

Ledtal 25. Förr 403.- Nu 2O0r-

Projektor 501 Fix med automatladdning och tvåformat
Med belysning. Smalfilmskamera Mini 3 med zoom.

Minst och lättast. Hänger med överallt. OAA
Med film. Kvalitetspaket med lxl m sih-erduk. VUv

Bauer julpaket

litet mer avancerad filmkamera Bauer
CIM 4X motorzoom, 2 hastigheter, auto
matisk exponerlngsmätare, Bauer fitmprojektor T5, fram och backprojektion,
variabel hastighet. Med film och 1 liten
silverduk

995:
Zeiss Voigüänder
Perkeo
åier inkommen. Automatisk pro
jektor med 24 V 150 W lampa
förr 495:— nu med 1X1 m silver

duk

450:Pradovit RC
Den nya Leitz automatiska stlllbildsprojektorn
med hög kvalitet och lågt pris
24 V 150 W lampa och det skar

paste projektorobjektiv Colorplan 2,5/90 mm

595:Trip 55

den mest lättskötta stillbildskameran, som vägrar att exponera

fel. Nu med Agfa Cl kubblixt
Förr 295:— nu

245:

Stereo-jNiAKA1 si:nrt*o."ö:*;>iiirkare med radio för KM/AM/stereo~PM• JäxäS Walt.
4- AKA1 stnrco-kasöBlbt-tiäck för kompaktkas»«fct«r. FreltvensBmfåHg SO—18 0510 'ZSz.

+ JJ st MINS. Martin Perssons välkända kvalitfttehöfffalare.
+ SeiudieiRer, stercohörlurar III) 414.
2.695:Httb kvatKcttijtaketct får du för bara.

©jasfoto

'.RADIO «FOTO

hi-fi • mm

Sergelgafan 21 eller Regeringsgatan 42 (Invid NK)
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Säpo kontroll siseriiklike
äärmuslaste üle väheneb

EPL ristsõna 43

Riiginüunik Lidbom tegi riigipäeval teatavaks, ei enam kui poo! julgeolekupolitsei (Säpo) registrist on hiivitefiisl. Edaspidi organiseeritakse Säpo tegevus ümber, nii ett olemasolevaid ressursse koondatakse suuremas
«sas rahvusvaheliste terroriorganisatsioonide vastu võitlemiseks. Näiteks nagu kroaatlaste fasliistlik Ustasha,
araablaste terrorigrupid ja muud taolised.
Samal ajal aga ostutatakse vähem
tähelepanu kodumaistele revolutsionäürseleie rühmitustele nii vasakul
kui paremal liival. Rootsi äärmuslik
ke organisatsioone valvatakse edaspi
di ainult siis, kui esineb toelist kaht
lust. et nad otseselt valmistavad ette
olemasoleva ühiskonna kukutamist.
Säpo registritesse ei satuta edas

pidi ainuüksi kahtlustuste põhjal

vaid ainuüksi siis, kui kodanik
konkreetsete tegudega näitab, et ta

eesmärgiks on ebaseaduslik ühis
konnavastane tegevus. Riiginöunik

Carl i,kibuni toonitab, et uued ee
skirjad kuidagiviisi ei tähenda se
da, ei Säpo valvsus ja efektiivsus
väheneb.

Lindbomiie vaidlesid vastu folkpar
tiet! ja moderantide esindajad, kes
leidsid, ei sellega väheneb üldiselt

kontroll rootsi ekstremistide üle.
Sven Wedén (fp) ja Astrid Kristens-

son (m) märkisid, ei tegelikult

peaks Säpo oma siseriiklikku regist
reerimist laiendama, vöi vähemalt
säilitama seda senisel nivool.

Edasi pärisid nad, kas uued eeskir
jad muuhulgas tähendavad seda, et

näiteks KFML (r) liikmed tohivad

saada ametikohti tundlikes riigiapara-

tuuri sektorites. Näiteks riigikaitses,
välisministeeriumis, kanslihusetis ja
mujal.

Carl Lidbom vastas, et on võima
lik, et nimetatud isik võib suäl juba
olla olemas. "Kuid meie ei soovi per
sonali laiendamist, mis kahtlemata

Ilselt ohutud ja tegelikult vaid "revo
lutsiooni-romantikud”.
Kommunistide esindaja Jörn Svens
son nentis, et välismaiste terroriorga
nisatsioonide rangem kontroll on po

sitiivne, eriti Ustasha osas. KFLM(r)
osas toonitas ta, et tegemist on pro
vokaatoritega, kelle ainsaks teeneks
seniajani on olnud ,et Säpo on saa
nud mingisuguse legitiimse ettekään
de tungida kallale vasakpoolsetele
kogu ulatuses.

Teine kommunistide esindaja,

Lars-Ove Hagberg lutsis omalt poolt,
kas Rootsi komparteid ikka vee] pee

takse niivõrd suureks julgeolekuohuks, et selle liikmeid ei lasta Säpo
pariamentaargruppi.

Folkpartistide Sven Wedén mär
kis, et võib nimetada selgeks paroo

diaks, et riigpäeval äkki vpk asub
kaitsma demokraatiat. Viitega Hagbergi nõudmisele, et ka kommunis
tid võiksid olla kaasas Säpo parla-

mentaargrupis, sõnas Wedén, ei
"kiis hästi kärneriks ei sobi”.
Väljend ei meeldinud Jürn Svens-

sonile, kes leidis, et Wedén insi

nueerib vpk vastu.

— Kui on tegemist tühja jutuga
üldiselt, siis peab Wedén oma sõ
nad tagasi võtma, vöi siis on tege
mist vana lauluga, nagu oleksid
vpk riigipäevaesindajad ohtlikud
julgeoleku seisukohast. Kui aga

Wedén seda selgelt välja ütleb,
võetakse ta kasvõi hommepäev
kohtulikule vastutusele.

— Härra Svensson tahab ,et ma
peaksin kommunistidele välja kir
jutama täieliku demokraatliku iervisetöendi, vastas Wedén. Ka siis,
kui esineb oht, et mind võidakse
kaevata kohtusse, pean ma ütlema,
et seda ma teha ei saa.

Üldiselt leidis Sven Wedén, et 12 kanton Shweitsis 14 vastne 16 veo üks elementidest 29 roheline väli 32

Säpo valvsuse vähenemine rootsi masin 18 Semiitide armatuse ja vilja
ekstremislgruppide osas on ohtlik. kuse jumalanna 20 EPL toimetuse lii
Eriti siis, kui poliitiline olukord ge 21 vankri osa 23 kaunis lind 24
peaks muutuma vöi teravnema — naise nimi 25 kütja abi 28 rääkis eba
keegi nimelt ei vöi ette öelda, mis tõtt 30 nagu (rootsi k.) 31 juhtub
taolised grupid võivad ette võtta. harva 33 pagaritoode 34 kaunviljad
Wedén soovis isegi, et valve alla tu 35 lihaste kramplik kokkutömme 36
leks võtta kompartei juht Hermans küsimus 37 seal valitseb Neegus.
son koos oma parteikaaslastega.
Alla: 1 poolsaar Aafrikas 2 naise
IEPL/.IA).
nimi 3 teise nimega 4 sinu 5 täpsus 6

Riid. Sclimmil paneb
norralased püüdma

kaasneks isikukonlrolliga ja peale

ANGERJAID

selt leidis Carl Lidbom, et enamus

VÄNERSBORG (EPL) — Eestlasest kalanduseRspert Rudolf Scbmmil
Vänersborgist viibis norralaste soovil Rootsi Kalandusvalüsuse poolt ko-

selle oleks taoline menetlus kahtlane
ka integratsiooni seisukohast”. Üldi
siinseist, revolutsionääridest on suhte-

Tartu ehitused
ei taba valmida
Kuni viimaste aastateni on Tar
tus suhteliselt vähe suuremaid hoo

neid ehitatud. Enamik uusehitusi
on kahe-frolme korrusega hooned.
Alates möödunud aastast on aga
Tartugi mõned kürgehitused saa
nud, milledest kõrgeim on Puiestee
tänaval asuv üliõpilaste 9-korruseliühismaja.

mandeerituna Norras, et õpetada seal angerjapüüki sisevetes. Kuna Nor
ra kalandus eeskätt on suunatud Atlandile, siis angerjapüiik ranna- ja
sisevetes on võrdlemisi tundmata ala.

Kursus toimus Vestfoldi põlluma
janduskoolis ja see äratas elavat
huvi nii kohalikus kui ka üleriigili
Teostati ka proovipüük Åkcrsvanni järves, kus saagiks oli ühekorra
ga 300 angerjat ja Rudolf Schrauul
tutvustas mitmesuguseid angerja-

Samaaegselt kui uute elumajade
juurdeehitus aeglaselt edasi liigub,
on Maarjamõisa väljakul uute haigla
te ehitused juba neli aastat käigus
ja lõpetamata, ühes viimases "Sovet-

skaja Estonias" avaldas lehe korres
pondent kurjade sõnadega rahulole
matust kuuekorruseline haiglahoone
te ehituse kohta, mis olevat mitmel
korral antud tähtaegadest edasi luk
kunud. Süüdistatavad ehitusettevõt
ted ja ametasutused tõid enesekait
seks ette ainsate põhjustena materja
lide puuduse ja tööliste nappuse.

Äkad. eksamid
Lake Forest College Illinoisi osarii
gis uSA-s lõpetas BA kraadiga ingli

Külastuse puhul refereeritakse
Rudolf Sehmuuli ettekannet ang
erja rännuteedest, millest m.h. sel

gub, et ühes Rootsi akvaariumis
elas angerjas 88 aastal vanaks.

Küsitav on muidugi, kas kala loo-

arstiteaduskonnas. Jaanus Marley
sündis 1949 Göteborgis.

Toronto Waterloo ülikooli lõpetas
mehaanikainsenerina Väino Laine,

sünd. 1948 Lundis.

Tonrotos ülikooli lõpetas inseneri

teaduse alal BASc kraadiga Tõnu
Hoorae, kes jätkab õpinguid õigustea
duse alal.
Toronto ülikooli lõpetas BASc kraa
diga Peeter kari Ojata.

Alla: 1 lapulisus 2 hala 3 sea 4 ui 5
palvevend 6 pruutpaar 7 ga 8 Uri 9
armu 10 eldoraado 15 soolo 16 Aavik

17 suved 19 lotsi 21 ais 23 rio 28konn 32 vang 34 roi 36 DIN 39 ao.

ROOTSI LAEVAD
PÕGENEVAD OMA

MAA LIPU ALT

ras Rootsis asuvate laevakompaniide väikesed.

Rudölf Schmuul püüdis nor
ralastele angerjaid.
iluses nii vanaks saab elada — ohtu
sid on seal liiaks palju.

Rudolf Schmuul ütles proovipüügi
kohta, et ta kunagi varem ei ole nii
lihtsa riisaga üheainsa korraga saa
nud nii palju angerjaid kui Norras.

Stockholmi-koorid

korraldavad balli
Stokholmi Eesli Naiskoor ja Stakholmi Eesti Meeskoor on ühiselt otsusianutl elustada ammuse halliiiadilsiooni, pakkudes publikule lavali
sest leistlaadsel meelelahutust.

Hall toimub laupäeval 3. veebruaril 1973 Siadsliuseli Biä Ualienis, al

gusega kl. 18.

se kirjanduse alal Kalev Pehme.
Kava on lühidalt järgmine:
Toronto ülikooli lõpetas cum laude
Kl. 18,30 — 19,30 Kontsertosa. Esine
BASo kraadiga Jaanus Marley füüsili vad Naiskoor ja Meeskoor niihästi
se ja tehnoloogia aia]. Ta õpib edasi eraldi kui ühiselt. Repertuaarist on

41 Rio Nagro.

Peale selle on riik kaotanud lohu vnuuo noiianoi upu ana, penie seue
tuid summasid äralangcnud laevade Saksa, Panama, Inglise jne. registri
teenistuse, riigimaksude jne, näol. tesse. Üks "põgeneja” on läinud ise
Rootsi lipu alt põgenenud laevade ni gi Soome lipu alla, mis paistab kau
mekirja on union arvanud ainult nis imelik, kuna Soome palgad ja
neid laevu, mis on otseses vahekor muud väljaminekud ei oie sugugi

Diskussioonis rõhutati, et Norra ei

mudega.

Lahendus 42:

Paremale; 1 lihasupp 6 pagulane 11

ei 12 aur 13 ar 14 pöisa 16 algus 18
ilmed 20 ao 21 Aav 22 uur 24 ou 25
la 26 Oliver Tvist 27 dr 28 kl 29 Siv
30 peo 31 SV 33 spoor 35 Kevad 36
Diana 37 oi 38 hea 39 ai 40 sündinud

rootsi meremeest kaotanud töökohad.

püügi mördasid.

Nagu ajaleht "Noorte Hääl" hiljuti saa kuidagiviisi loobuda sellise vää
teatas, valmis Anne tänaval kolm
riskala, kui seda on angerjas ja
uut üheksa-komiselist eluhoonet, mida vetes küllalt leidub, püüdmi
milledes kokku 144 korterit. Tuleval

toaga. Uus üliõpilaste ühiselumaja eerineb praegusest sellepoolest, et seal
on ka 150 kohaga lugemissaal.

kaudu, lahi (lad.k.) 9 vastset 10 metallvorm mitmesuguste esemete val
mistamiseks, ka masin 11 järele päri
ma, kadunud asja vöi inimest katsu
ma tagastada 13 tuntud Austraalia
tennis-proffs 15 nõnda 17 on näiteks

kevadkuu 35 Stokholmi liiklusvahen
did (ameti, lüh.) 36 kaassõna.

Rootsi meremeeste union esitas tcedcmtnistrile märgukirja, milles tun
givalt nõutakse abinõude tarvitusele võtmist, et takistada laevade põge
nemist rootsi lipu alt. fjnioni poolt teostatud uurimine näitab, et prae
gu on 33 protsi laeva registreeritud võõra lipu all. Tähendatakse aga,
et neiule laevade arv tegelikult võib märksa suurem olla.
Selle tagajärjel, et need S.3 laeva on võõra lipu all, on umbes J2»0

ses ajakirjanduses, kuna tegemist on
(äiesli uue kalandusaiaga.

aastal valmib sama lähikonda ka tei sest. Vaja on vaid püüki organiseeri
ne üliõpilaste ühiselumaja, samuti da. Ka siin andis eestlane näpunäi
teid, m.h. juhtides tähelepanu kalaveüheksa-korruseline — 540 üliõpilas te rikastamisvöimalusile angerjamai-

Paremale: l "riik” putukaperest 6 keev vesi 19 suge, elementaarne osa
USA kirjanik 7 pannakse kaelarätik 22 sina 24 kaunvili, (om. kääne) 2fi
8 ilma- ja piksehaldjas 10 semestei kreeka täht 27 teatud liiki riie 28

kutaksG meelelahutust meie tuntuma
te ja tõusvate artistide poolt.

ga ja milledest on teada, et rootsi
reederitele ja kompaniidele kuulub

Märgukirjas tuuakse eile, et laeva
de võõra lipu alla viimine võib tule
Laevade nimekirjast, mis lisatud vikus veel hoogsamaks muutuda ja

vähemalt 2/3 laevast.

unioni märgukirjale ja milles Lira too et sellepärast peab valitsus energilisi
dud need laevad, mis põgenenud võõ abinõusid, seile hädaohu vastu ette

ra lipu alla nähtub, et need kuulu võtma. Märgitakse, et rootsi mere
vad kõik tuntud ja väga nimekatele meestest on umbes 10 prots. alaliselt,
rootsi kompaniidele nagu Broström, väljaarvatud suvekuud, ilma tööta ja
Salén, Svea, Wailenius jne. Suurem et selleks aitavat laevade lipuvahetaosa neist laevadest, ligemale pool, on

mine palju kaasa, (E. Meremees)

Värss jutt kassidest
mu. Kirjanikul on asja esitamise] va

Karl Ristikivi: Sellid. H. Valt-

ruks oma vigurid ja kongud, mille

rnanni illustratsioonid. 3. trükk.

avastamine peaks pakkuma ka noor
tele lugejatele palju lõbu. Kõnelema
ta asjaolust, et kogu lugu on kirjuta
Eesti keeles on olemas vahe laste tud osaliselt riimiproosas, miile pu
kirjanduse klassikat. Vähese hulka hul osavasti peidetud riimid lugemi
tuleb aga kahtlemata lugeda 34 aasta

eest ilmunud ja nüüd kolmanda trü
kina välja antud lugu kolmest kassi
Tantsuorkester on G-liikmeline, pojast. üldiselt pole alati teada, et
koosnedes kuulsatest rootsi muusiku Karl Ristikivi alustas oma kirjandus
valitud lõbusamad ja baliimiljöösse test.
likku karjääri laste- ja noorsookirja/
sobivad laulud.
Baiiipääsmeid ä 15:- krooni on saa pihuna, teosteks peale sellide seiskKl. 20, Avavalss, Koheselt serveeri
luste
veel "Semud” ja ”Sinine libli
dava]
kooride
liikmetelt,
Eesti
Majas
takse ka supeed. Supeest osavõtjad
kas”.
istuvad laudadesse kuna teised küla ja Eesti Kultuuri Koondises.
Hea lasteraamat peab olema lõbus
lised võivad kas tantsida vöi puhve
Supeepileteid — mis samaaegselt ja põnev. Ja seda on kahtlemata sel
tit külastada vöi muu tegevusega en on ka ballipilet — ä 60:- kr, isikult
nast lõbustada. Näiteks osta loose saab ainult ettetellimise korras telefo lide seiklused nii maal kui linnas.
Õieti on lood südamliku huumoriga
Naiskoori poolt korraldatud loteriil, nidel: 0758/14841 — Pr. Lola Puu
mil on väärtuslikud võidud. Iga täis sepp, 08/18 14 21 — Pr. Meta Tuiskve ja teatava aldusamat laadi irooniaga
nii läbi imbunud, et täiskasvanugi
tunni tantsule järgneb paus, mii pa- re, 08/88 97 53 — Pr. Elise Truuvet.
tunneb loo ülelugemisest lausa rõõ

se puhul üllatuslikult esile hüppa
vad, nagu needsamad kiisupojad ise
gi. Tegelased on pealegi ilmekalt ise

loomustatud ja omavahel kergesti
äratuntavad.

H. Valtmanni iöubusad ja selged il
lustratsioonid on paraku moodsa pai-

jundamistehnika tõttu must-valges,
aga need pole sellegi pärast kaota
nud oma tabavust ja teksti elavaks
tegemise võimet. Nende saatel läheb
lugejate — vöi kuulajate — põnev ja
lustakas matk lõpu ja Rüütlikslöömi
se laulu poole, hoogsalt ja üllatuste
ga.
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KORDUMATU RÄND

Hiina linnade alla

otsib oma kuju". Sellest unistuste ja

Karl Ristikivi: Inimese teekond.
Luuletusi. Eesti Kirjanike Koope
ratiiv. Lund, 1972. ‘

pettumuste, üle ja mööda ruttava

elu tunnetusest võime vahest "hoia
kuna" välja tõsta järgmised värsid:

LONDON (EPL) — Hiina lahen

Jääb ainult tärtumeelne .alandlik

dab praegu oma elanikkonna kait
set linnades võimaliku sõjalise kok
kupõrke puhul. Konfliktis nähakse
kardetava vastasena Nõukogude
Venemaad, kes oma sõjavägede ka
vakindla juurdeveoga on Hiina pii

kus

nii vastu võtta nagu suurim rik
: Ristikivi luuletuskogu pealkirja;näihes oli esimene mõte, et kas see ei kus

ole liiga lai. Aga see kahtlus kaob

ijuba lugemise alguses. Kohtame elu
tunnetuse sünteesi, elu astmed möö
duvad tihedas pildistlkus. Kuna mõt
teluule on toekama koosseisuga, siis
see vahest ei kannata ega kaota refe
reerimisel nii palju kui lenduvamate

kõik varjud, helgid, puhang suve-

sooja,

ja käia, kuni päike läheb looja.
Õrna poisiea lugemisvara hulgas on

rid diviisidega sisse piiranud. Pe
kingi valitsus rõhutab olukorra tõ

Ristikivi nimetanud John Bunyanü

sidust tänapäeval sellega, et "miljo

(1628—1688) "Ristiinimese teekonda

ni suurune sõjavägi seisab nüüd
selt Hiina sotsialistliku rahvavaba
riigi piiridel".
Hiinas olevat jõudsalt hargnenud
ja õige mitmel pool juba peatselt lõ

taevaünna poole". Vöib-olla on siin
mõned salasidemed, kas vöi luuletu
hetkemeelealudega luule.
Esimeses luuletuses antakse inime skogule pealkirja valikus. "Ristiini
se pidev tungide väli kahe pooluse mese” katsumised ja kannatused tee
vahel, igavene sisemine kahesus ja konnal on ägedamad ja värvirikka
pinge:
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Kojuigatsus—kauguseigatsus,
kahte harusse kasvav puu,
varjuotsija — tuulteotsija
metsa ja mere piirimaal.
Sünnihirm — surmahirm,

mad kui "inimesel-', aga ta jõuab
kord sihtkohta, taevasesse linna, ja
saab seal oma tasu. "Inimese” tee

pukorral linnaaluste pommivarjenditega varustatud ulatuslik kaitsesüs
teemi ehitustegevus, mis hoogtöö kor
ras käigus kolmandat aastat, märgi
vad usaldusväärsed andmed diplomaatseist allikaist Pekingist. Nende
andmete põhjal valmivad Pekingi ja
teiste Hiina linnade alla pommikindlad varjendid ja laialdased kaitse-la-

kond lihtsalt lõpeb,, "kui päike läheb
looja”.
Luuletuskogu sõnastus on lihtne,
mõlemast otsast sõlmisud elu aga tähenduse poolest väga läbimõel
dud ja mõnigi kord mõistet mitmes

lõng.

. Olemine—.mitteolemine, >
■üks neist on uni
ja teine ei ole sedagi.

Varjendi-labürindid

suunas laiendav. Stiil on sundima
tult pildirikas. Värsitehnika "liigub

bürindid varjuks elanikkonnale äh

rahvalauluvormist mitmesuguste täis-

vardada võiva ootamatu nukleaarrel-

riimikombinatsioonide ja korrapärase
vade vöi tavaliste öhurünnakute va
Karl Ristikivi
Esimene, nimeta tsükkel haarab rütmiga lennukate värsside kaudu
stu, mida kardetakse N. Liidust.
■ terve elukäigu meelte-, mõtte- ja vabavärsini, mida on traditsioonilise vad teosed klassilisteks, täh. jätavad
Salajased teated kõnelevad kooli
tundesisu, muutuva, aga ühtlasi seos ga pooleks. Näeb jälle kord head va edasi elama ka pärast ilmumisaja ele
liku. Lapse värske elu-uudishimu bavärssi, kus põhisõna ümber koon vuse vaibumist. Need on sügav ja de, tehaste, uute elamublokkide, hai
rahvalaululises (näitab ka rahva noo dunud sõnarühma ei lõhuta uuele tihe sisu, selie isiklik ning ühtlasi ül glate ja valitsusasutuste oma tarbeja ajakohastest varjenditest, mis oma
rust!) "Mis on mõisa metsa ta reale viimisega.
dinimlik tähendus ja selge, tasakaa vad väljaõpetatud ametiülesannetega
ga... ?” on kaduv faas, meie juured
Luuletuskogul "Inimese teekond” lustatud vorm ning selle elemendid.
personali, kes alarmi korral lokalisee
ei ole ainult selles, vaid ”igas pai on need omadused, mis teevad teataHelmer Eller
ruvad oma ametikohtadele. Rahvama
gas,/ kust me kunagi mööda käijad,
sööklad, lokaalid, teatrid, kinod
, nud". "Iga mõte, mis tuleb ja lä
ja enamik kauplusi on samuti juba
heb,/ jääb kuhugi alles.” Elu on ai
varustatud
vastavate elukaitse var
nult põgus puhkehetki alatiseks ma
jenditega.
hajäävam sadamais. "Tule ja tantsi,
Võlvitud
sissekäigud
"neelavad"
põrand on kuum J aeg on lühike, lõp
varjuotsijaid inimesi hästivalgusta
matu ruum,” Juba järgmises luuletu
tud
ja
ventileeritud
tunneleisse
ja
ses tuleb kurb küsimus, kuidas võib

Toronto eesti panga

elavast oksast puhkenud, öis tarduda

kiviseks kind luselts, vaikimata laul
kaotada sõnad ja viisi, tantsivad ja
lad kaduda kummaliselt murtud rüt
miga sammude kajaks. Sama teema
kordub "Sõnajalgades”, kus "magu
sas maas” kasvav jaaniöö kastest rõ
ske maarjasõnajalg ,vöib esineda ka
tehtuna jääkristallidest, rois > öö on
pannud pitseriks suletud, aknale —
"otsekui valged tardunud tiivad,/ ka

PUBLIKATSIOONID
Teatavat lünka pagulaspublikatsioo-

nides on tänuväärselt püüdnud täita
Toronto Eesti Ühispank oma mitme
suguste väljaannetega, mis käsitle
vad üldist, kuid eriti pagulaskonna
majanduslikku olukorda. Selliste väl
jaannete1 hulka kuuluvad nii "Toron
to Eesti Ühispanga Uudised" kui ka
mitmesugused T, E. Ühispanga ühis

kustest. Porf. Järvesoo leiab, et täna
päeva majanduslikult arenenud maa
de rahvusvahelisi majandus- ja rahanadusvahekordi iseloomstab ütelus,

et kui ühendriikide majanduses te
kib väike nohu, põhjustab see Euroo

pas kopsupõletiku ja seepärast on

Niisugune ongi inimese teekond,
miile kujutamise aeg on hilisem teis
te tsüklite omast. Need käsitlevad
rännu üksikelamusi — armastust ja
kodumaatunnet. Armastuses jääb uni
stus ja mälestus tõelisemaks kui käe
solev reaalsus. Siin ei ole millestki
konkreetsest haarata, kõik on peaae

annab põgusa ülevaate maailma ühi-

USA majanduslikust tervisest puuduvet ja efektsust maäsügavuses.
tatudmeist igaüks.

va puhul.

Peale eelnimetatute sisaldavad "Uu
spangandusest. Edasi kirjeldavad J.
Künnapuu ja H. Urm oma artiklites dised" rea praktilisi näpunäiteid ka
üksikasjaliselt Toronto ühispanga te nada eestlastele, nagu A.- Kerson
gevusest möödunud aastal. Toronto oma artiklis: "Varanduse maksusta
ühispangal oli aasta lõpul 4052 liiget; mine uue tulumaksu seaduse alusel”
samal ajal äriseis 7,83 miljoni dollar jne.
rit, ja lioiusummasid 7,39 milj, dolla
Publikatsioonis ei puudu' ka erili
ri ulatuses. Panga tegevuse juures sed uurised ühenduses ühispanganduon tähelepanuväärne, et hoiused on sega ning eriti Toronto Eesti ühi
kasvanud viimasel ajal 700.000 kuni spanga tegevusega nagu stipendiumi

1.0QQ.000 dollari vahel aastas.
te andmine eesti noortele, soome
ühispanga eduka arengu põhjuste ühistegelaste külaskäik Torontosse
gu "varjumäng”, nagu on tsükli ni
migi, "hõljuv, käes ja kaugel, une üle võtab sõna E. Kuutma ja leiab, ning väljaspool Kanadat on avalda
näo moodi”, nagu see ilmneb tsüklis et väga oluliseks teguriks panga ka tud A. Venisel! sulest artikli Eesti
Laenu-Hoiu Ühjsüse tegevuse kohta
"Hårsfjärden”. Lõpp on igatahes, svamisel on olnud eestlaste terve ma Rootsis.
olgu mureks või troostiks, ”et kõik janduslik mõtlemisviis, samuti aega

me seisame kord päris üksi, kui paa
dimees meid sõuab üle Štyxi”.

dest sisse juurdunud usalduslik, tead
mine omaabist ühistegevuse kaudu.

Silmapaistev on prof. dr. E. Järve
Tsüklis "Fragmente "keelatud terri
tooriumist" on armastusluule kõrval soo artikkel rahvusvahelisest väärinkodumaamotiive — ootus ja lootus, gukriisist. Autor annab väga kokku
"et vahest käskjalg/ kihutab üles/ võtliku, kuid siiski selge ja ülevaatli
keelatud klaasmäest/ enne päikese ku pildi praegusest maailma, eriti
loodel” ja toob hea sõnumi luuletaja aga USA rahandnspoliitilistest rasle, kes peab võõrsile jääma, sest ”la
ei saa/ käia nooltega sunnitud teed/
relvis valvuri saatel".
Viime tsükkel "Maa ja rahvas” lä
heneb jälle esimesele tsüklile, aga
avardab "inimese teekonna” inimkon
na saatuseks, igaveseks edasikestmi
Okupeeritud kodumaalt teatatak
seks põlvest põlve, tõmbab võimsa
ning uhke kaare tahapoole ning ette se, et Rootsis külastas venda Inge
Pihlalt,
Ameerikas venda Albert
poole mõõtmatusse kaugusesse. "Vi

Liikumisi läbi
raudeesriide

gus?”

rustuste kindlaks.

Nõukogude Liit on toonud piiride
le Hiina vastu 50 diviisi, kinnitavad
Hiina ametivõimud. Edasi üteldakse:

see ci olevat juhuslik ja niisama

möödaminev nähe, et venelased pai
gutavad piiridele "miljonist mehest
koosneva armee, kes koonduvad ja

ootavad sobivat aega ja võimalust
löögiks Hiina vastu".

Hiina kommunistliku partei hääle
kandja "Rahva Päevaleht" köven-

dast 1. oktoobrist lt.a. alates omi sovjetivastaseid sönarünnakuid ja süüdi
stusi venelaste arvel. Rõhutatakse, et

hiinlaste käremeelsus jp nende propagandavalangud Moskvale pole ku
nagi olnud nii terayasönalised ja vae

nulised sellest peale kui vahekord
mölemi maa parteide ja võimumees
te vahel muutus jahedaks 12 aasta
eest.

Hiina parteilehe juhtkirjade kuulu
tatakse söna-sönalt: Sovjeti revisjö-

nistide iganenud ja mahajäätud
klikk on veelgi enam paljastanud
vene sotsialistliku imperialismi õi
geid värve ja oma täitmatus isus ah
nitseb ja sirutab käed välja kõikjale.
Miljonitesse ulatuvad hulgad, vab-

rikutöölistest ja kaevuritest, kuni

kaevumistööd Pekingis, Shanghais ja
teistes suurtes sadamates ja linnades
teostatud "rahvusliku enesekaitse en
tusiasmiga”. Ka olevat teatavad sek

torid Hiina piiridel vastu N. Vene

mitmesuguseid varustusladusid. Var maad tugevalt mineeritud.
jendeid on oma sise- telefonivõrk ja
Kõigele lisaks märgitakse informat
raadio ringhäälingu süsteem, veeto- sioonis, et Hiina regulaarne armee
rustik ja tualettruumid.
olevat tänavu aastal 10—15 diviisi
Varjendite võrgu need osad, mis võrra suurenenud. Hiina armee jalanähtavad maapinnal Pekingis ja teis väe-diviisi tugevus on 10.000 meest.

tes Hiina linnades, on ümber- ja Hiinlaste relvastuse hulgas olevat
juurdeehitused varemaile algehituste- uute relvadena kasutusel ahel-reakt-

le, ning said lõpliku kuju ja vormi sioonsed miinid ja granaadid, mis

1969 detsembrist alates. Vaatlejaile pannakse lõhkema mitmesugusel kõr
pole jäänud märkamatuks, et öhu- gusel — vaenlase langevarjurite öhu-

kaitsevarjendite ehitustööde levik dessantide vastu. Regulaararmees on
sai hiinlaste poolt täielikumat ja kii 150 diviisi. (EPL/KP).
ret tähelepanu pärast Hiina-N. Vene

piirikokkupörkeid ja "ideoloogilist"
tüli samal aastal.

Pommivarjendid Pekingi linna all

pidavat juha andma täielikku kaitset
T.E, Ühispanga ühistegevuse semi kogu pealinna nelja miljoni elaniku
nari viimase aja väljaannetest vääri le võimaliku konventsionaalse pom-

e Austraalia Metsaülikooli iegevu-’
se kestel abiellusid Tiit Tcimet ja
Kaja Heinla. Metsaülikooli noored
pidasid nende pulmapidu ehtsate1

vad tähelepanu A. Ekbaumi poolt
koostatud "Kanada eestlaste majan
duslik tegevus ja selle saavutusi” ja
"Problems and Solutions”. Esimeses

töös vaatab autor eripeatükkides
eestlaste tähtsamaid tegevusalasid ja

ettevõtteid, peatudes eriti Toronto
Eesti Ühispanga, Tartu Collegi jne.
juures. Meie tutvustamiseks maail

mas on veelgi väärtuslikum aga

sama autori sulest avaldatud inglise

keelne "Problems and Solutions".
Kuigi ka selles puudutakse peamiselt
Eesti ühispanga tegevust ja arengut,

on teksti põimitud asjalikke lauseid
meie saatusest, ühistegevuse aren

Agur ja Astrid 'Siil, Kanadas ütle gust Eestis, eesti pagulaste kohanemi
Hilja Aleksandra Nigulas ja võõra sest ja nende visadusest oma Isikliku
sema Valdo Pecis.
töö ja säästudega üles ehitada uut
Kõik on sündinud, kasvanud,
ei iial surnud,
Inglismaal oli sugulaste juures majanduslikku kandepinda eestlusele
ainult puhkama heitnud
Aita Jaama, Rumeenias õe juures Na võõrsil.
ja ootama jäänud
talia. ja. Hans Alver, Tda-Saksainaa!
; uuestisündi kelleski-milleski., See on abikaasa juures Ludmilla Makeroya, • Inglismaa Eestlaste ühingu Leed; see troost, mis luuletaja enesele ja ema juures Agnia Käär ja Liidia Bo- si Osakond tähistas 23-aasiast legcvusjiiubelit. Praegu kuuluvad juha
? teistele kaotajatele saab anda. Sest govskaja.
Rootsist sõitis Serafima Otsale kül tusse esimees pr. E. Malm, abiesi
! üldiselt on "Inimese teekond" nukla
õde,
Poolast
Lcontinc
Pihelgale
tü
mees
1*. Laidoja, sekretär A. Erik,
: ker ja paratamatuse paine all resig;• neerüv, aga seejuures intensiivsest tar, Inglismaalt Boris Laabole õde ja Laekur Haarema ja ametita liige
Soomest;
Peedu
Ojamaale
tuttavad.
H.
Mutsu.
; elusoojusest õhkuv, "üks igatsus, mis

kerkaar, vikerkaar, kus on su al

kaitsesüsteemi tõhusamalt nukleaarrelvade sissetungide ja tekkivate pu

ametnike ja haritlaäteni, olevat Hii
na armee instruktorite juhtimisel tä
navu läbi teinud sõjalise väljaõppe
kursuseid, kus lühikeste nädalate
jooksul valmistuti ette relvade käsi
tust (tulejöu täpsust j.n.e.), maam
iinide maasse kaevamist ja moonda
mist, miinitökete loomist mägiteile
sealt varjenditelabürinti, mis käänle ja jöekaldaisse, maastikulist lahiüvad ja ringlevad 10—15 meetri süga guväljaöpet ja õhutõrje õppusi. Hii
vuses tänavate all.
nast pärinevad andmed kõnelevad
Mõningad välismaalased, kes era veel, et kokku mõnisada miljonit
korraliselt. olid saanud tutvuda val hiinlast olevat nüüd kaasa teinud
minud varjendisüsteemiga Pekingis, sõjalisi kogemusi andvaid kursuseid
jutustavad üksikasjaliselt tutvumi- maa ja elanikonna sõjalised sõjalise
skäigust ja nähtust, et revolutsiooni kaitse vajaduseks.
lise muusikasaadete tagapõhjal näida
Kõneldakse, et pommivarjendite ja
ti delegaatidele kaitseehituste otstar muude öhukaitsevööndite ehitus- ja

Pekingi pommivarjendeisse ja
dunud linnu külmanud vari”. Kõik tegevuse Seminari toimetused.
Muu hulgas peatub A. Ekbaum lü
ltogu öhukaitse-vööndisse on rajatud
liigub tardumise, loobumise, mäest alUuematest väljaannetest vääriks hidalt Jaan Hünersoni isiku, kui ühe
ja
sisustatud haiglaid, avaraid iihislamineku, elust eemaldumise suunas. märkimist "ühispanga Uudised" nr. meie ühistegevuse suurima eestvõitle
On enese teha, kas käia seda viimset 16, mille sissejuhatuses A. Ekbaum ja juures, viimase 90-nenda sünnipäe ruume öömajalistele, kantiine ning

teeosa püstipäi, tunda rõõmu ööst ja
teadmisest, et Sisyfose tühja töö päe
vad nüüd otsas on, ja leida lohutust
ühest saatuskaaslasest: ”Kuid tea —
ka sõnajalg on ükskord olnud puu".

mirünnaku korral. Ehitustegevus kes

tavat praegu, et muuta linnaalust

eesti komineic j ii reie. ’

Tehke oma sugulastele ja sõpradele, kel
veel puudub eesti ajaleht

JÕULUKINGITUS
tiheda kontakti näol eestlusega,
mida võimaldab

EESTI PÄEVALEHT
| Kinkekaarti Eesti Päevalehele saab ;t
| talituselt: Box 667, 101 29, Stockholm 1 *L

\ või helistades telefoni! 08/21 84 46. \

|.\
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Mtiivtirgitiiir
PAUL LAANE ESIKTEOS .

Euroopa julgeolekukonverentsi pu
Paul Laanelt, kirjandusteadlaselt, hul välja ingliskeelse Balli rahvas

kriitikult ja kultuuritegelaselt, il te saatust ja võimu üle võtmist domus hiljuti tema oma kirjastusel kumentaarselt kirjeldava 120-leheesiteos "Mõttelend”, mis sisaldab küljelise brozhüüri "The Baltic Sta
autorimötleid-elufilosoofiat ja rea tes 1940—1972”. Saadaval Balti. Kogeeringuid . nii proosas kui luules. mileest.
Raamatut saab autorilt. Hind kr. 25:-

tuleb maksta autori postzhiirosse:
Paul Laan, pg. 35 57 72 — 5, Stock
holm. .

EESTI KIRIK NR, 10, 11 JA 12

Ilmus EELK häälekandja nr. 10
Lihula kiriku pildiga kaanel. Sisus
kirjutavad õpetajad Jaan Rebane,
Oskar Gnadenteieh, Otmar Pello,
Karl Laantee, peapiiskop Konrad
Veeni j. t.

"ÜLIÕPILASSELTS
RAIMLA 1922—1972”

U. S. Raimla on oma poole-sa-

jandi-juubeli puhul välja annud üle
saja-leheküljelise kõnnitud teed kir
jeldava (eose, mida on toimetanud

Arnold Kivimäe, Jaan Kõks, Artur
Mägi, Herman Rajamaa, Endel Rum-

ma ja Rudolf Sörk. Saatesõna on
kirjutanud Ruldolf Peets. Sisus esi
nevad autoritena Endel Rumma,
Harry Paadre, Jaan Kõks, Artur Mä

Ilmus ka Eesli Kirik nr. .11 Harju-Madise' kirikuga kaanel. Selles gi, Georg Kotka, Artur Vanderer,
numbris kirjutavad õpetajad Ma- Ant Nurklik, Aleksander Laan,
nivald Heinani, Jakob Aunver, Uno Jaak Kiviloog. Rudolf S ork, Jo
Plank, Rudolf Kiviranna j. t.

hannes Oinus, Erich Ilmas, N. West

Just pühadeks ilmus Eesti Kirik man. Raamatu trükkimiskoliaks on
nr. 12. aasta viimane, mille kaa Rootsi — Uppsala.

nel on Madonna Jeesusiapsega. Au
torid: peapiiskop K. Veeni, Liili-Anne Parlo, õpetajad Öskar Puhm, Rud

V. Tauli eesli grammatika
1. detsembriks ..oli. ,.V.-.Tauli "Eesti

Kiviranna Aleksander Iiinno, Jakob grammatika 1” tellimisi saabunud,

Aunver, Joh. Aarik, Elmar Pulm. 315. eksemplarile. Esikohal on Rootsi

— 154 eks., USA — 66, Kanada — 36,
Austraalia — 31 eks. Peale selle on
THUI.EHOin.IA NR. 3
tellimisi teistest Euroopa riikidest,
Noorleajakirja . ”Tulehoidja" selle L.-Aafrikast, Brasiiliast ja Jaapanist.
aasta kolmas number on pühenda Raamat on juba trükitud, kuid ette
tud eesti noortele Austraalias ja val tulnud tehniliste takistuste tõttu toi
gustab põgusalt sealse eesli skautli- mus see ettenähtust hiljem ja köite-

Manivald Heinani.

JÄÄAJA JÄLGEDEL. Norrköpingi täiendus/tooli bioloogia —, diu-nnis külastati Söderköpingi
Kamunden mäge, kus tutvuti jaiiaja jälgedega pinnasel. Keskel paberiga käes õpetaja Aadu
Kajassaar õpilaste (vasakult) Raivo Ojala, Janu Kuhja, Rein Liivi ja Jorma Viréniga (EPLfoto A. Liiv).

Kaasa elades Ameerika
valimiste protseduurile
Four more years! — Kuu aja

üks naine valitakse Jackson County

eest tervitati selle hüüdega Richard olin saanud selle plaani, kuigi mul
I parteid, mida nad esitasid. Minagi
JNixöni kui selgus et ta oli valimistel ei olnud õigust hääletada ja teadsin,
võitnud. Praegu on ta tegevuses et presidendikandidaate oli kaheksa.
uute ministrite nimetamisega ja 1 Peale kalle üldtuntu kandideerisid
George McCövernist ei räägi enam vee! Louis Fischer (Socialist Labor
keegi. Ta läks Bahama saartele puh Party), John G Schmitz (American
kama 22 kuud kestnud valimiskam Party!), Linda Jenness (Socialist

omavalitsusse, hea muidugi et see on
eestlanna. Orkester hakkab mängima

nist Party), John V, Mahalchik

olevat — suur tahvel saalis on numb

on poliitiliste vaatlejate poolt tehtud. (The Peoples Party).
Minul pole lisada mingeid kommen
Peale presidendi tuli veel valida
taare. tähendan siia üles ainult isikli seitse meest, näiteks linnasekretär ja
kud kogemused sel päeval.
maksukoguja (Tax Collector). Hääle
Valimispäeva hommikul teatas raa tamisel oli ka kolm eriküsimust —
dio juba esimese hääletustagajärje: näiteks see. kas pensionäridele anda
see tuli mägeslikuiinnakesest mille õigust bingomängude korraldami
nimi on Balsams in Dixville Notch seks. Hääletamismasin on nii konst
ja kus on ainult kakskümmend hää rueeritud, et see ei hakka enne töö
leõiguslikku kodanikku — nad olid le, kui hääletaja on eesriide ette tõm
hääletanud täpselt keskööl ja mõni manud, samuti ei registreeri ta hääle
minut hiljem oli ka tulemus, loetud: tamist enne, kui eesriie tõmmatakse

kuuldub teateid üksikute distriktide
kohta, kuid keegi ei näi selle vastu
enam huvi tundvat. Mul tuleb suru
da ka valimiste võitja John J. Franklini kätt kes mult küsib; ”How was

Koile kommentaarid ja analüüsid

LOtinO-ROOTS!

ma ka Lakewoodi Republikaanide

\ maja /

Partei peakorterit Malibu*hötellis. '

les. Hind. köit.1 kr. 25:- tellides
tarnida autori niinele pgiro
.35 57 72-5.

järgnevad aktsionärid, kelledele
üle anti aktsiad Lundi, Malmö, Ko

sel.

Soome-Ugri Keelte Instituut

”Ohtlikud”
ajakirjad

Teievisiooniruudul räägib Richard Bernard, Kangro, Eeva-Merike, Kau
Nixon ja nimetab seejuures esimest ri, Piia, Kauri, Tiit, Kauri, Tiiu, Kti-

Rootsi välisministeerium on saat
nud välja hoiatuse meremeestele,
ei need ei võtaks Lüuna-Airikassc

fred, Loorents, Ella, Loorents, Valda,
Lõhmus, Bernhard, Mathiesen, Olev,
Möttus, Aet, Möttus, Henn, Möttus,
Hildur, Möttus, Ivo, Möttus, August,
Nõmm, Mart, Peanbei-g, Eduard, Poh

ju. mida seal võidakse kergesti lu
geda pornograafiaks. 1’öhjuse sel
leks andis vahejuhtumina ianklac-

EKS

Hääletamismasina kõrval istuv

nud ja sai kõik soovitud vändad tõm

LUND (EPL) — A/S Liiuna-Rootsi Eesti Maja algaktsiakapitali kok
kupanekul omandasid aktsiad all

penhaageni ja Helsingborgi kokku
ise osta ja ma näen kahte laudkonda tulekutel 24.-26. novembril:
neegreid, naised istuvad lauas ja me
l.undis Allik, Fred Ratmond, Ees
hed seisavad nende kõrval, nad näi ti Kirjanike Kooperatiiv A/S, Horvad pisut eksinuma siin.
vitz, Meida, Kalmet, Meeta, Kangro,

tagajärg registreerub masinas.

da poliitilisele areenile. Ja kui klee

”Mõttelend”

raamta kätte ilma saatekuludeta.
.Stockholmis on võimalik raamatut
(tel. 08-113116). Instituudil on teh

your name, Sir?” Drink tuleb siin

mees, kes muidugi ei näinud eesriide
laha, pidi valvama, et keegi masinat

gas seisva hääletamismasina juurde. seid paisid, pizzasid, võileibu ja
Ta istus selle kõrvale pukile. Masin muud söödavat — seegi on kõigile la
ise oli eesriide taga ja see kindlustas suta.
hääletamissaladuse. Ruumid kogunevad peatselt rah
Igale hääletajale oli kätte saadetud vast täis, on kohal laudkond eestlasihääletamismasina plaan ..kuhu olid gi eesotsas kogenenud poliitiku Olev
sisse kantud kõik kandidaadid ja ko Piirsaluga. Neid " huvitab muidugi
had kuhu nad kandideerisid, samuti kuidas läheb Ahne Treumutliil — esi
mesel eestlasel kes teeb katseb pääse

kogumii;- mõtteid proosas ja luu

on kr. 35:-. Kes saadab raamatu hin
na otse instituudile, selle saadetakse

(America First) , Benjamin Spock reid täis kirjutel, valjuhääldajast

see siin sünnib. Ta tuligi mulle kell matud ja me sõitsime tagasi.
Õhtul läksime Eesli Majja, sest see
üheksa järele ja me sõitsime tema di
strikt] hääletuspunkti mis asus ühe cli muudetud Jackson County Repüblikaamide
Partei Peakorteriks. Sei
kiriku kõrvalruumides. Hääletajaid
ei olnud veel palju — mõned autod nal oli Richard Nixoni naeratav toto
ja
selle
ümber
roosad elevandid parseisid parkimisplatsil, ruumis istus
paksude nimestikkude taga neli ini teisümbolitena. Serveeritakse tasuta
mest ja viies mees läks kiiresti nur kokteile ja seinaäärsel laual igasugu

Paul T^aaii

I CESTI J

Finsk-Ugriska språk, S:t Olofsgatan
I A, 752 32 Uppsala (tel. 018/13 65 06,
postizhiiro 18 54 26-6), Raamatu hind

tellida” ka'"Eesti Kultuuri- Koondisest

et ta võtaks mind kaasa kui läheb hendeid andma, Harry neid ei vaja

Sobiv jõulukink

Maj a aktsionäre

kesti vabandada.

Raamatut on võimalik jätkuvalt
tellida aadressil: Institutipnen för

tud kõik ettevalmistused raamatu ko
heseks väljasaatmiseks selle ilmumi

.Normaalsed hääletajad sel ajal al
les magasid. Olin kaubelnud Harryt, ei rikuks ja soovijaile käsitamisju-

valima (sest ma tahtsin näha, kuidas

L. Rootsi Eesti

ja loob päris pidumeeleolu, aga me
lahkume kolmekesi, et minna vaata

16 häält Richard Nixonile, 3 häält jälle eest ära. Hääletamine ise toi korda kogu kampaania jooksul senaa
George McGovernile ja 1 erapooletu. mub nii, et nimede kohal olev vänt
George Mc-Covernit nimepidi.
Balsams-in-dixville-notchlastel on tõmmatakse alla. Eesriide äralükka- tor
Me hüüame kõik koos: Four more
juba oige kaua aega see auahnus misel tõusevad vändad jälle üles ja years!
olla esimesed kogu riigis oma hääletusiulemusiga ja anda võimalus analüüsijaile lõplikuks prognoosiks.

kojast tingitud põhjustel raamat il
mub kavatsetust kuu aega hiljem,
s.o. jaanuari keskel. Trükikoda ja
väljaandja Upsala ülikooli Soome”THE BALTIC STATES”
Ugri Keelte Instituut kahetsevad
Balti Komitee Stockholmis andis väga
et raamat ei ilmu jõuluks. Väl
jaandja palub tellijaid viivitust lah

te suurlaagriga.

Seal näib kõrgpunkt juba mööda

paaniast ja reporterid on ta sinna Workers Party), Gus Hall ICoramuunustanud.

ku nooruse tegevust, samuti ühen
duses Sydneys eesti skautlike noor

ve, Leonti, Koern, Andres, Koern,
Sirje, Laas, Pillemai, Loorents, Al

la, Anne, Pääbo, Hans, Pohl, Eha,

Ungarlaste
kongress
Hollandis'

Randsalu, Elo, Randsalu, Olav, Raud

sepp, Hans, Riispere, A., Riispere,
Helmut, Saul, Leida, Savioja, Härma,
Satvo, Erika, Särg, Katrin, Taska, Ar
tur ja Viirsalu, Harald.

Malmös — Asu, Rein, Kriisa, Agu,
Lill, Ilmar, Reitalu, Juhan, Reitalu,

ROTTERDAM (EPU — Haagis

Tamara, Sagim, Aleksander, Sagiro,
Asta ja Suurkuusk, Günther.
Kopenhaagenis — Helk, Vello, Ka-

roopaline kongress, mis kutsuti

ropun, David, Mereväli, Johannes,
Märts, Dunja, Nordmann, Arnold,

toimus vabade ungarlaste iiie-eu-

kokku Euroopa julRestuskonvercntsiga üleskerkivate probleemide aru
tamiseks. Esinda!ml ulid ungarlaste

Palm, Egon, Rasmussen, Hans ja Ras

ühingud nii Skandinaaviast kui ka
teistest Euroopa riikidest, samuti
oli külalisteks kutsutud nimekaid
Hollandi parlamendiliikmeid ja po
liitikuid.

Prees, Ardaleon ja Öõdik, Herman.

mussen, Lennart.

Helslngborgls — Koern. Villuni,

Landskronas — Hohcnscc, Juhus,
Kunnos, Maria, Kunnos, Voldemar,

mond F. Shea (3917 häält),-Anne vich, kes informeeris Euroopa prae
Treumuth (3679 b.) ja Paul, Hriwe gusest olukorrast. Hollandalastest esi
(360 h.) on kõvasti. löönud demok nes end. Nato peukorierisse kuulu

siat, Malmö 11, Kopenhaagen 26, Hel

singborg 3 ja Landskrona 7 aktsiat.
Aktsiate levitamine jätkul). Aktsia
hinnaks on kr. 100 ja kr. 10 asjaaja
mine. kuludeks, kokku kr. 100. Akt
siaid saab. leilida majandusjuhi Ma
dis Laasilt, aadressil! Boels väg .5,
Hjiimp, .222 48, Lund,- telefon 040/

raatide. kõvemat meest Finellit.-.kes nud kindral dr. Hroekmeyer ja' kaks
sai 2420 häält,
parlamendiliiget.. Ungarlaste ■ kon 40 53 85. Raha- sissemaksla .AE LöuVõitjaile soovitakse õnne jn keegi gress äratas ajakirjanduses suurt tä na-Kootsi- Eesti Maja nimelisele post-

teab, et see olla esimene kord, et helepanu.

val ”Snya-RaHie”, mis sel aasial
külastas Kaplinna. Tull oli teinud
sel puhul põhjaliku läbiotsimise ja

uurinud liibi küik 42 kajutit, mis
laeva] leiduvad. Sellejuures konfis

keeriti sajad ajakirjad ja ülesvõt
ted, mis kuulusid meeskonnale.

Konfiskeerimisele kuulusid kõik

ajakirjad, milledes leidus alasti
naiste pilte. Kuna niigugused pil
did on täiesti harilikud ja igapäi
sed suures osas rootsi ajakirjadest,
siis tegi toll nende osas puhta töö
ja viis need ära. Kõigepealt läksid

muidugi sellised ajakirjad nagu
SE, Lektyr ja FIB-Aktuellt. Konfis
keerimise kõrval tuli meremeestel,

kellele need ajakirjad kuulusid,
maksta veel trahvi, kokku üle
2.500 krooni (EM).

Saarnak, .Evald ja Scrgo, Arnold.

Algaktsiakapitali kokkupanekul
Eestlasi esindas külaliste hulgas omandasid Lumli eestlased 04 akt

bitakse valivnisliilérmiste tabel jääka Hollandi .Eesti Seltsi, esinaine Viima
pi seinale,, siis puhkevad hurraahiiü- Belin fante oma. mehega: Peakõnele
ded, sest republikagnuje noortest jaks oli-Nato. juures töötav endi Ungkoosnev kolmik on võitnud: Ray bri , diplomaat div Victor de Stanko-

miuncs .ene.se/-a kaasa rootsi ajakir

giroase Kitil 10-3, Lund..

mrAsuiTj
m Londonis viibis arstide kongres
sil dr.. pagputr. Vibju Moiitrejdist,

kes siil läks puhitusele Majorita, '
saarele

• Tehpolooga inagsiler Oskar Uus-'
iihe jüiijaVniäeiitu'stu<id(*L . ■ > . '
• Södertäljes ■ sündis Anne . ja Ju*,
bait Kaarna niie teine tütar. -

7
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r , ,7V^ Esinduse

ÄdT tööolukord
Rootsi Eestlaste Esinduse saadik

kodanikele teatada, et nad on sovjeti

Vaike Jüriado Norrköpingist rea

kodanikena. Tegelikult jäi olukord

geerib 'Teataja” tõele mittevastava
teate pärast, et Esinduse büroojuha-

samaks ja tänavu kevadel leidis Sisserännuamet vajaliku olevat äsjaste
le rootsi kodanikele teatada, et nad

taja Abti Pae lahkub Esindusest ja
leiab, et tegemist on enneaegse ka
hjurõõmuga, kirjutades:

— Kui ma õieti mäletan ennustas

Karu’ hundud Veskijärvel Mis juhtus
BALTI
naabritega
NORRKÖPING (EPJL) — Norrküpings-Tidningar pühendas oma
.juhtkiri»küljel 30. novembril kuue-

veeruse artikli Balli riikide saatu
sele pealkirja all N”Kolme väikese
riigi traagiline saatus”. Autoriks
on UU Nihleii ja seda kaunistab

jätkuvalt on sovjeti kodanikud

ja lahkudest Rootsi piiridest pole rii
gil võimalik baltlastele anda Õigus
kaitset.

pilt pesti iseseisvuspäeva paraadist
aastal 1920, aastal mii sõlmiti rahu
N. Venega.

sama ringkond Esindusele kadu juba
Meil on kõik kodaniku kohustused
peale esimesi üldvalimisi Esindus on
riigi vastu, kuid riik ülleb end kohu
peale selle töötanud 17 aastat ja tee
stustest lahti kui see muutub talle
ninud ülemaailmse eestlaskonna posi
ebamugavaks.
tiivse hinnangu, mis eriti silma pais
Kodakondsuse küsimus vajab selgi
tis Rahvuskongressil Torontos.
tamist
ja neil päevil läbis ajakirjan
Esindus on alati kannud valijaskon
dust teade, et riksdagsman Kurt Sö

na- poolt antud kohustusi ja tööta

nud eluliselt tähtsate probleemidega
eestluse säilitamisel.

Võrreldes ”Teataja” ringkonnaga
on Esinduse töötingimused olnud ras

ked. Teadmata põhjusil pole Esindu

sele siiani antud riikliku abi, mis
oleks normaalne kõrgelt maksusta
tud ühiskonnas. Riiklik abi eestlaste

Artikli sissejuhatuses tuletab toime

tus meelde, et Eesti, Lati ja Leedu
on -Nõukogude vene agressioonis kao

tanud oma iseisevuse ja rahvusliku
\ obaduse, mida nüüd Euroopa julgeo
lekukonverentsile meelde tuletavad
balti eksiilorganisatsioonid ja nõua
vad, et nende riikide iseseisvuseküsimus arutusele voetakse. ”Kindlasti
ei vii aga see ettepanek mitte kuhugilé,” konstateeritakse traagilist tõi

derström tm) esitas interpellationi
välisministrile baltlaste kodakondsu
se küsimuses ja vastust sellele on oo
data lähemal ajal. Tõuke selleks sai
Kurt Söderström tänavu kevadel
Norrköpingis toiminud Esinduse Kuituurarhiivi konverentsil.
Püha kohustus meie maa ja rahva

ka. Uit Nihlén tutvustab m.h. üksi
kasjaliselt Eesti rahulepingut N. LiL
duga, milles viimane ’ igaveseks

vastu nõuab eestlastelt maapaos
mine rootsi ühiskonda läheks kiire vaimset küpsust ja kõrgel tasemel
mini ja valitsusel oleks üks minori- seismist. Igasugused isiklikud vastuo
le on suunatud nõnda, et assimileeri
teet vähem.

üks Esinduse peaülesandeid on ol

nud meid kõiki haarav topeltkoda
kondsuse küsimus. Selleks teostati
aastal K166 koos Läti ja Leedu kes
kustega allkirja korjamise aktsioon
ja protest esitati valitsusele, tagajär
jega et baltlasi rootsi rahva raamatu
pidamises ei märgitud sovjeti kodani
kena. Tegelikult jäi olukord samaks
ja tänavu kevadel leidis Sisseräiinuamet vajaliku olevat äsjastele rootsi

Kanada kogub
eestlaste-'

VANAVARA

lud tulevad kõrvale jätta.
Teatega Ahti Pae lahkumisest Esin
dusest on liialt kiirustatud. Tema
auks peab ütlema, et ta ennast salga
valt on andnud Esindusele ja eestlu
sele oma parimad 17 aastat, mõtlema
ta isiklikule heaolule.
Elukallidus on meie suur vaenlane.
Esindust on rootsi võimude poolt dis
krimineeritud sellega, et büroojuhalajale on võimaldatud tööd riigi poolt,
kuid väljaspool Esindust.

Kui meid enamusrahva poolt üha
enam diskrimineeritakse, siis peavad
meie endi read koonduma, kuna tei

ajaks” loobus nõudmistest Eesti terri
tooriumile ja de jure tunnistas Eesti
iseseisvust ning suveräniteeti. Kirjel
datud on ka 1924 a. mässukatse ning
anastamtsprotsess, mis algas Teise

maailmasõja eelõhtul N. Liidu ulti

Humlujuht Helle Jöers saadab ühte hundugruppi metsamän-

maatumiga ning misnpärast okupat
siooni teostamist viis masskii üllita

yule. (tiPL-joto Peeter Mihkla)

misteni.

Et veel viimseid ilusaid ilmu ära kasutada, pidas Karu Jipkonna
Vändrametsa parvik laupäeval 28. nav. väliskoonduse oma ”karukoo
pas'’ Järvafältetil. Endine sõjaväe barakk on viimaste kuude jooksul
skautide ja gaidide oma ioö tulemusena muutunud hubaseks koosviibi

Arstid lõid

mise kohaks, kuhu sagedasti väljasõite korraldatakse.

koondise

Koondus algas huvitava meisamiin- vile pandi. Kõige põnevam oli aga
sel moel rahvusgrupp pole võimeli guga, kus muuseas ka h uu ci ude ja vist kinniseotud silmadega mööda
ne eksisteerima. Meil tuleks näidata hellakeste teadmised loodusest proo- puude külge seotud nööri ühest kon
solidaarsust oma rahvavolikoguga ja
trollist teise minna. ‘ Metsast tagasi
anda oma panus.
jõudes ootas lapsi kuum kakao, mis
Suur vastutus lasub Esinduse juha

tusel, kes. peaks viibimata algatama

petitsiooni allkirjade kogumisega
diskrimineerimise vastu ja taotlema
Esindusele suuremat rügiabi.
Esternas Representation i Sverige
postgiro: 55 36 70.

TÄISMAJAD

VAIKE JÜRIADO

Stockholmi eestlastel on viimasel
ajal olnud võimalus näha korduvalt
näiteid kodumaisest kultuuriloomin
gust Akadeemilise Meeskoori (Ernesaksa koori), Tallinna Kammerkoori
ja ”Estonia” balleti näol. Publik on

Soome poiste

ajalugu
valmimisel
TORONTO E(PL) — Nagu selgus
Soomepoisle Klubi aastakoosolekul
Torontos, on eesti vabatahtlike rü
gemendi JR 2110 ajalugu nüüd käsi

koos kaasavõetud . võileibadega hästi

P.-Ameerikas
TORONTO (I5PL ) — Ontario i
Lesti AKstide, Koondis nuudis inna

maitses. Kuna peale sööki oli vaja
raudahjude jaoks küttepuid tuppa
tuua, algas maja taga sae ja kirve
käsitamise õppetund. Juhtide valve
all tehti siis sellise innuga metsa

nime Piihja-Amcerika liesii Visti-

tingimata valmis oleks saanud, kui

kogu Piihja-Ameerika mandri ula

tööd, et talvine küttepuude tagavara

teadlaste Seltsiks, avardades oma
liikmeskonda peale arstide ja ham
baarstide ka arstiteaduse üliõpilas
tele, biloogidele ja biokeeuiikulele

miile kojusõidu aeg lähenema poleks

hakanud. Toas olid gaidid vahepeal
ehitanud toreda kiige laetalade kül
ge, mida kõik lapsed veel proovida
kirjas juba valminud ja korrektori jõudsid, enne kui algas sõit tagasi
le käes.
Stockholmi. 17. detsembril lubasid
Teose koostaja, ajaloolane Evald aga kõik lipkonna liikmed jälle ”ka
neist ettevõtetest innuga ja väga suu
rearvuliselt osa võtnud. Laulukoori Uustalu on oma töö lõpetanud, samu rukoopasse” kokku tulla, et seal ühi
de tase on olnud vaga kõrge, mida ti on oodata, et Soomepoiste Klubi sel jõulupidu pidada.
ka rootsi arvustus on rõhutanud. Ra saab tegelikule kirjastamisele asuda
ieti puhul on olnud arvustus tagasi lähemal ajal, nii et raamat saaks il
muda kevadeks, mil möödub 30 aas
hoidlikum. aga küllaltki hindav.
Sel puhul kerkib küsimus: miks tat sellest, kui põgenejale esimesed
Stockholmi eestlased ei hinda sama paadid Soome saabusid.

tuses.

Juhatusse valiti esimehena dr.
Priit Paas sekretärina dr. M. Truuvert, laekurina dr. H. Tari ja liikme
tena professorid Hans Sepp ja Harri
Meindok. Need kaks viimast toimeta
vad ühtlasi hiljutise Eesti Arstidepäe-

Soodustus EPL

suure ja innuka osavõtuga meie oma

kultuurilisi üritusi teatrietendusi,
kontserte ja kunstinäitusi? Nendegi
ürituste tase on sageli üsna kõrge,
eriti kui arvestame tingimustega, mil

les need toime on tulnud. Kas min

Dr. phil, Alfred Ilurlents
TOKONTO (LPL) — Kainid;!

Rahvamuuseumi ülesandel teostab

Kanada-eestlnste juures nii aineli
se kui sõnalise vanavara kogumist

dr. Alfred Kurlenls. Muuseum ka

vatseb nimelt asutada erilise eesti
sektsiooni.

nakse kodumaistele üritustele ainult
nende uudsuse pärast, ja mitte kul

f il nii asjas

tuuriloomingust osa saama? Meie
kultuuriline tegevus siin on kodu*

(EDI;) esimees Aksel Mark mi

maistele parteifunktsionääridele pin
naks silmas ja nad tahaksid seda kõi
ke meeleldi näha välja suremas. See
peaks eriti juhtima meie pagulaste
sammud ka kohalikele kultuuriliste
le üritustele pealtvaatajaks ja sellega
kaasa aitajaks.

Muusem tahab oma kollektsioonide

kaudu anda ülevaadet kõigi Kanadnssse asunud rahvusgruppide oma
kultuurist ja rahvakunstist ning rah
valoomingust. 'Kogutakse seega mitte,

ainult Euroopast kaasa toodud ese
meid ja pärimusi, vaid ka Kanadas
teostunud loomingut ja arengut, m.h.

jäädvustasid muuseumi filmimehed

KULTUURISÕBER.

MIS SAI
LAI A AS I ?

Külastage

WAM3NG.34T

Eesli DrmolirnnÜikn Tlniononi

ühenduses Toronto Eesti Päevade
mustvalge- liimi näitamisega tekki
nud poleemikaga avaldanud alljärg
neva seletuse KKN pressibühetää-

— Kuivõrd EDU vahendusel näida
tud Eesti Päevi käsitlev film on audentne koopia Kanada TV filmiga, ei
ole mul võimalik ütelda, kuna õnne
lille asjaolude tõttu ci ole ma kum
bagi filmi näinud. Mul ei ole võima

lik ütelda, luis filmi milline kan

dis töönimetust ”pressi koopia” —
valmistas Bill või Peeter, kuna ma
seda ei tea. Samuti et tea mo, kuna

Keegi inglane . Mr. KA.. Lombrell ■ja kuidas see valmistati. Film võimal

Eest* Päevade ajal rahvatantse; kang-' avaldab ühes Rootsi meremeeste aja
kirjas 1 ilgeja, kirja,..milles; palatakse
»kudumist, kundlemängu jne.
andmeid ühe .eesti laeva, kohta. Tege
mist on endise. inglise laevaga ”Wa?,
terwiteh'V mis 1833 müüdi eestluste

ImJI EESTI MATA

EDU seletus

dati tasuta MDU-le ”vahemaandumi

seks”, et meie leiaksime talle tee
edasi. Et võimalikul paljude eestlas
te seisukohta teada saada fiini osas,
otsustasime seda vahe laiemalt, näida

le. Järelpiirija märgib, et laeva on ta, kui see algul kavatsetud oli. Vöm
viimati, nähtud 1944 ja et ;laeva päri- kinnitada; ..et- ■ praeguseks on aktsioon
. tolu kohaks oli - -”Tagarahu ..islami.-of lõpetatud: ' filmi demonstreerimise
Ösel"; .Rootsi.; ajakirjaSi ilmüs see,; ;jä-. aparatuur .on .tagasi antud saatkon

relpärimine. pealkirja . all. "lbitish. da, kust. see meile võimaldati ja film
Jae on ”läinud põranda alla”.
and,Estonian” (EM)S- >■ - -

tellimisel kontoomunikele LHU-s
LESTI LAENU-hoiu ühisuse juhatuse utsusel on liikmeil võimalik
tellida Lesti Päevalehte j.i. eesti ajalehti 211-kroonise soodustusega.

Soodustust võivad saada kõik eesti hoiukontode omanikud, kelle
lioiukunlos 31. dets. 1972. a. oli vähemalt 1.009 krooni. Igal leibkonnal
on kasutada õite eesli ajalehe tellimine soodustusega. Ajaleht tuleb
tellida lavalises korras ja tellimise kviitung (viii selle fotoslaatkoopia) saala hiljemalt 31. jaanuariks 1073 Lesti l.aemi-Hoiu Ühisusele
(mille pöörduda Stockholms Spurbanki poole!). LLHÜ kannab hiljem
kr. 20:— vastavasse hoiukontosse ja saadab postiga sellekohase tõendi.

Saata hiljemalt ,'!!, jaan. 1973 Eesti Laemi-IIoiii Ühisusele
Boa 1631* 103 36 Stockholm 16

Konluomnniku nimi

Hoiukonto nr Sünniaasta .....'
Elukoht

Posti nr. ja koht ........
Lisa: Eesti Päevalehe tellimise kviitung. .

s

Laupäeval, 16. dets. 1972

RATUN-i tegelane
Norbert Trepsa suri

RuHnu-näitus meenutab
saareelanike kultuuri
Moodsa Kunsti Muuseini (Moderna Museet) filiaalis Stockholmis ava
li näitus, mis tutvustab rootsi avalikkusele vähetuntud viilisrootsi kul
in ure Läänemeres — ühelt poolt Ruhnu saare ja tema rootslasist elani
ke, teiselt poolt aga Alucnamaa saare Kökari omapära. Näitus on risti
tud ”Skääripillideks” (Skärgårdsbilder), mis Ruhnu suhtes ei ole eriti
täpne, kuna see saar asub kaugel eemal rootsi skääristikust.

Nen Yorgis tabas surm 30. noveipbrü tuntud IIATUN-i tegelast, läti
katoliku preestrit Norbert Trepsat, kes oli üks selle organisatsiooni osu
tujaid, milline eeskätt noorema generatsiooni abiga tüütab UNO delegat
sioonide informeerimiseks Balti küsimusest eesmärgiga seda viia maail
mafoorumile. Allpool kirjutab tema mälestuseks tema eestipoolne RA'I l .V i kolleeg Victor Vinkman.

Ruhnust saabus 4, augustil 1944 293

saare elanikku Rootsi, millega lõpeta
ti saare ajalooline rootsiline asustus
ja kultuur. Kuus meest jäid Eestisse,
kuna nendel olid naised eesti mand

''Eesli, läti leedu igaüks üksi ei ilmunud 2 novelli, näidendeid, luule
tusi jne. ning BATUN-ts oli la palju

suuda palju N. Vene võimu vastu —
ühisel panusel on aga meil lootusi
mõjutada maailma arvamust LRO-s
ta muil ioorumitel ...” See preester
Trepsa juhtlause ja ta väsimatu
xi balti rahvuste ühisel rindel sai
tüse balti võitlus organisatsiooni

de märgukirjade, memorandumide ja
uurimuste autoriks. Ta on ka Ikesta-

rilt.

tud Rahvuste hümni autor millele

Ruhnulased on kodusaare kaota
misega kaotanud ka oma rahvarii-

muusika komponeeris ungarlane Fre

ddie Nagy. Isegi haigevoodis, ring
voolu ja südame häiretega, ei läbe

de-kandmise traditsiooni — see
kuulub nüüd vee! eestirootslaste pi
dustustele — kuid omavahel räägi
takse ikka veel ruhnu keelt, ürgva
na rootsi dialekti.

•ilV-BATUN-i aluseks. Meenuvad nud ta puhata, vaid õhutas ja andis
i3ATl)N-i loomisele eelnenud koosole nõu — kuni 30. nov. k.a. hommikul
kud. kus N. Trepsa tasakaalukal tasa
sel'häälel aitas leida ühiseid teid kol
me rahvuse liberaalide ja konserva
tiivide keskel kurn' otsuseni, et loo
dav organisatsioon ei tohi end lasta
tõmmata kolme rahvuse sisepoliitilis

ta lahkus taevase isa juurde.

Ta oli avara pilguga tõsine läti pat
rioot. kes teadis, et olla 'hea lätlane
— olla samal ajal ka hea eesti ja lee
du patrioot — tähendab töötada nen
de kolme väikerahva ühise koostöö
tesse ja ideoloogilistesse arusaamatus heaks — et ühiselt seista idast läm
teste. Organisatsiooni peasihtideks matada püüdva Suurvene imperialis

Vastu ja kolme baiii rahvuse koostöö

la elutöö jääb püsima teistele suuna

maa mullas!

edendamine. Võibolla et BATUN-i näitajaks. Puhka rahus siin võõra

Palee N. Trepsa, ingliskeeles FatJte: Trepsa. oli ka tõeline BATUN-i
isa. Ta diplomaatlik rahulikkus aitas
rahustada vahel ägenevaid meeli, ta

keeiie oskus aitas avada UNO saat
kond,id e uksi, ta isiksus aitas leida
toele,sš kui majanduslikult oli kitsas

VICTOR V. VINKMAN

hjendused ja arusaamised on seegikord kergekäelised", Miks siis mitte
neid ümberlükata? Aga nähtavasti
pole see nii kerge, sest tõendasin, et
olen tegutsenud Eesti Kultuuri Koon
dise põhikirja ja tegevuskava alusel.

sheef
sai südameataagi

dimas, (Sile kutsusid. — Ja nüüd
Preester N. Trepsa sündis 9, okt.
191,1 Peterburgis valitsusametnikel po

jana. 1930 ta lõpetas läti katoliku
Knislava gümnaasiumi ja 1942. a. läti
ülikooli öigusleadulasena. 1947. a. jäl

itas ta õpinguid filosoofia alal Lou-

seni suutnud tõendada. Küll aga kir

keliegile, millegiie
kumbagit
kõiki seda
paendlik

Teised lehed

napsu võtma
võttis omale

AEGUMATUD ROIMAD

järgi jääma
pärast jöulut

vaini ülikoolis Belgias ja 1949.a. Delroitis poliitilise teaduse ja teoloogia
alal. 1953. a. lõpetas ta St. John's se
minari preestrina, kust teda määrati

ÕIGE:

ruse läti katoliku missiooni juhiks

sheff
sai südameataki
kellelegi, millelegi
kumbagi
kõike seda

Oma õpingule ja töö kõrval leidis
ta aega ajalehtede artiklile ja juht
kirjade kirjutamiseks. Ta sulest on

napsi võtma
võtta enesele e. endale
järele jääma

tööle kesklääne koguduste juurde.
19(12. a. saadik oli la New Yorgi ümb
kus ta elutee ka lõppes.

paindlik

pärast jöulu e. jõule

'Vello Koger
tagasi Rootsi

H;E;

eile. Leht kirjutab:

femateateid

tagasi asus elama USA-sse.

Seekord tuleb ta tagasi Chicago
suurfirma Brady Company ülesan
del, kes on otsustanud Rootsis asuta
da oma vabriku mitmesuguste kleep-

vahelesegamiseta.

Minu kirjavahetus kõigis ÜEP-i

puutuvais küsimusis on sündinud pi
devalt EKK juhatust ja Rootsi komi
teed informeerides. Nii on eeeelpool

"võidelda” selle organisatsiooni ja ta
juhatuse eest, kuhu ma kuulun”. Ei,

pr. Hallap ei kuulu Eesti Kultuuri

EKK esindaja ÜEP Rootsi komi
tees

*
Toimetuselt: Loeme käesolevaga
diskussiooni selles küsimuses lõpeta

dets. kl. 15!

Meil on seekord kasutada suured
mugavad peoruumid KFUM hoones,
Kriebsensgatan 13. Eriti head võima
lused tantsuhuvilistele. Hamba alla
saame verivorsti ja muudki. Loterii
paljude võitudega. Meeleolu- ja tantusmuusika eest hoolitsevad inime
Karupää 18. novembril,”
2. dets. võtsin ühenduse hr. Leo sed ja masinad, .
Nagu ennegi, palume teatada tel.
Karupääga, kes mulle kinnitas, et
ÜEP Rootsi Komitee ei võtnud muu 13 91 51 vöi 12 30 23.
Kõik olevased ja tulevased pensio
sikaprogrammide suhtes üldse mingit
seisukohta, vaid leiti, et need peaks närid ja kõik teised teretulnud!
nud.

29. nov. kirjutab pr. Hallap:

”Moskva ei tunnusta soja ajal N.
"Ülemaailmsete Eesti Päevade
Vene inimeste vastu toime pandud Rootsi Komitee lükkas tagasi A. Ole
tegude suhtes ka aegumist, nagu see ma poolt "näidatud" — muusikapro
on kehtiv maailma kultuurrahvaste grammi — nagu mulle tõendas Leo

Sydneys suri 23. okt. Astra Pass, kriminaalkoodeksites. Nii mõnigi pa
gulane, kes II maailmasõja aegsete
sündmuste aegumist uskudes on läi
Sydneys suri 2. nov. Evald Kalju nud huvireisile N. Venesse, on oma
reisi lõpetanud nõukogude vanglas
ste, sünd. 22. okt. 1909 Vaimstveres.
Sydneys suri 6. nov. Eduard Liiva vöi sunnitöölaagris.
N. Vene ja suurel määral ka lääne
mäe, sünd. 19. okt. 1910 Tallinnas.
Sydneys suri 3. nov. Rein Lau maade avaliku arvamuse survel on
ka Läüne-Saksamaa mitu korda pi
mets, sünd. 6. dets. 1912 Võrumaal.
Neweastles, Austraalias, suri 6. kendanud natside sõjakuritegude ae
nov. Emma Enilane, sünd. 9. juunil gumise tähtaega. Kuigi mitte enam

Kaotsi saabus tagasi endine

jutab pr. Hallap jätkuvasti, et tal
on, "moraalne ja juriidiline õigus

tajaid, kes kõike täpselt "mäleta Otemaga — tõendada, et see nii pol

vad”, nii nagu oleks köilc sündinud

linnas.

Stockholmi noortetegelane, näitle
ja, laulja, sportlane ja rahvatantsija Vello Koger, kes mõned aastad

tunud keelupiirkondadeks.

Koondise juhatusse ega ole tal ming
Asja Pihkvas toimunud protsessla- it õigust kõnelda juhatuse nimel. tuks.
vastuse puhul, kus surma möistati Seda saab ainult juhatus ise teha.
ka üks eesti "kodanlik natsionalist”,
Pr Hallap kirjutab edasi, et ta *otuletab New Yorgi Vaba Eesti Sõna hib "kõnelda pagulaskonna nimel
meelde, et sellised protsessid on suu toe ja õiguse kaitseks”. Kuidas sel
natud eeskätt "kardetavate vähemus list volitust saab - - ma hangiks siis
te” liigete vastu ja on mõeldud nen endale ka! "Tõe ja õigusega" on
de vähemusrahvaste vaos hoidmiseks lugu halvem. Olen pr. Hallapi väited
hirmutamise teel. Leht juhib tähele üksteise järele ümber lükanud. S.
ESKILSTUNA
panu, et Kremlile sõjaaegsed sünd nov. väitis pr. Hallap, et ma olevat
Vana-aasta pidu
mused ei aegu kunagi ja kuigi kolm pr. A. Olemast ÜEP muusikapro
aastakümmet on möödas, ei ole seal grammide esitamisel mööda läinud,
Tulge Eskilstuna Eesti pensionäri
sel prokuratuuril raske leida tunnis 25. nov. võisin — peale kõnelust pr. de vana-aasta peole laupäeval, 30.

n-na Vorones, sünd. 25. apr. 1921 Tal

Vello Koger

on N. Liidu okupatsiooni järele muu

tähendatud kava, kui ka kõik muu
Et ma oleks teinud midagi EKK ju kirjavahetus EKK valduses.
hatuse vastu, seda pole pr. Hallap
ADA OTEMA

VÄÄR:

pole ludu enam.

Mis praegu toimub Ruhnus, seda
ruhnulased ei tea. Läänemere saared

29. nov. ”Eesti Päevalehe" veergu juhataja hr. Riiski ja pr. S, Keersodel väidab pr. Hallap, et minu "põ ni vahel Kanadas ilma minupoolse

KEELE
VEERG

sageli ka oma kasinatest resursSidcst. la õhutas kui pettumused nör

mus sajaneid.

Vaidluse
lõpetuseks

vaiiii võitlus N. Vene imperialismi mi vastu. Ta tee läppes vara, kuid
edu saladuseks ongi nendest juhtnöö
ridest rangelt kinni pidamine.

Käesolevaks näituseks on vennad
Steffensonid Ruhnolt abikaasadega
kogunud vanu pärimusi — rahvarii
deid, pilte, esemeid ja 70-aastane
Abraham Hollman kirjeldab pastelljoonistustes ruhnulaste igapäevast
elu ja kalastamist, nii nagu see toi

1891 Eestis.
massiliselt ,aga natsidest söjakuritegiMelbournes suri 13. nov. Helene Jo jate jälitamine ja nende üle kohtu
hanna Tatrik, sünd. 20. märtsil 1901 mõistmine Lüäne-Saksamaa kohtuvõi
Sömerus.
mude poolt jätkub ka praegugi.
Niiplaju kui läänemaailma avalik-,
Aucklandis Uus-Meremaal suri 18.
kus on tegelnud sõjakuritegude küsi
nov. Emmi Aleksandra Uehendrik.
Poughkeepsies, New Yorgi osariigis musega kohtusaalist kuni kirikuUSA-s, suri 16. nov. Karoline Lääts, kantslini, ajaleheveergudelt kuni
n-na Päiv, sünd. 6. novembril 1876 UN-i Inimõiguste Komisjonini, on
lcöne all olnud ainult antside ja mit
Valgamaal.
Willimanlieus, Connecticuti osarii te kommunistide kurteod. Kui Amee
gis suri haiglas 14. novembril Oskar rika üks katoliku kiriku kõrgeid vai
Luik, sünd. 8. jaan. 1891 Laatres. Elu mulikke, kardinal Krol Philadelp
hiast hiljuti käis ametlikul kü.astkäikutselt oli ta maamõõtja.
Eckvilles, Kanada Alberta provint gul Poolas, pidas ta Auschwitzis mä
sis, suri 12. novembril Herman Lii- lestusjumalateenistuse natside ohvri

minema edasi Kanadasse.

Nii ka toimus. Eesti Kultuuri

GÖTEBORG

Kogu Kanadas muusikatoimkonna ju

hataja Stella Kerson sai kavad ja
need osutusid vastuvõetavaks.

Pr. Hallap leiab, et ma käin ”asja
tuumast mööda". Minu jaoks oli asja
tuum hankida uusi soololaule K. Ris
tikivi õhtuks juubilari sõnadele, mis
mul- tänu heliloojate vastutulekule
— ka õnnestus. Pr. Hallapi jaoks on
asja tuum ilmsesti "protestid”. Küsi
sin 25 .nov, EPL veergudel "kes esi
tasid proteste, kellele ja millal”. Sel
lele pr. Hallap ei vasta.

Peakoosolek

Göteborgi Eesti Seltsi aasta peakoo

solek peetakse pühapäeval, 2i. jaa

nuaril kl 16 Eesti Majas seltsi ruu

mes. Päevakord tehakse teatavaks
hiljem.

GÖTEBORG
EM klubi suletud

Göteborgi Eesti maja Klubi juha
tus tetab, et klubi on suletud ajava
hemikul 21. dets. kuni 6. jaan.

HARRI KIISK

AB asjaajajaks direktoriks. Selles

' --!=
STOCKHOLM
OLTI nimi; ei
Taiiiiuvaldus
FIGUREERINUD
Palun sellega vastu võtta siiraim
Kuna minu nimi on korduvalt esi
tänu
mulle
mu
60. -aasta sünnipäeva
tele, Kes peab aga Poolas pidema rnä- nenud pr .Hallapi ja hr. Kiisk! artik
leis — olen sunnitud omalt poolt as puhul mitme) kujul osaks saanud

Kogeri perekond tuleb lähemal ajal

metsas?

toodete n.n. isekleepuvad artiklid)

valmistamiseks ja on nimetanud Vel
lo Kogeri rootsi sösarettevötte Brady ver. sünd. 29. sept. 1901 Märjamaal.
Torontos suri 26. novembril Rudolf lestusjumalateeriilüse 15.000 poola oh jaolu selgitama.
ülesandes tuleb tal organiseerida uus
Kuusik, sünd. 21. augustil 1902 Alat vitserile, kes N. Vene valitsuse' amet
vabrik ja see käiku lasta. Ka Vello skivi],
Sellel kaval rootsipoolseteks esine
like timukate poolt tapeti Katöni

järele.

| Ilusaim kink

l Eesli raamat
: Eesti Kuiliiuri
s Koondisest!

meelespidamiste je õnnitluste eest.
Aastad ärgu meid jahendagu!

misteks Eesti Päevadel, mille esitas

ILMAR ARENS.

se Kanadasse vastavale ÜEP toim
konnale läbivaatamiseks ja seisuko
ühendriikides suri Villem Sander. ha võtmiseks. Saabunud vastuse järe
Emmastes, Hiiumaal, suri 15. no le, milles leiti kava olevat mitmekesi

kl, 15 Uppsala Eesti Kodu ruumes,

Auslraaliassuri 13. novembril Hele
Ka kommunistide sõjakuriteod ei hr. Kiisk minule ja mida Eesti Kul
ne Tatrik.
UPPSALA
tuuri Koondise eséindajana iuvustaAustraalias suri 3. novembril Rein aegu kunagi. Ainult tundub, nagu sin ÜEP Rootsi Komitees ei figureeri
•lüimuihUi
jahvataksid Jumala veskid kommu
Laumets, sünd. 6. dets. 1912 Otepääl.
helilooja-'!!. Olti, nime. Üldiselt
Traditsiooniline perekondlik jõu
Montrealis,Kanadas, suri 8. no nistidest kuritegijate suhtes siiski nud
leiti aga paremaks, et kava saadetak luõhtu toimub pühapäeval, 17,. dets,
vembril Lyda Roht.
Los Angeleses suri 5. novembril Al-

viine Johanna. Hiir, h-na Kangro,

sünd. 9. septembril 1888 Tartumaal.

liig pikkamisi.. ■
1923 Vändras.

Geijersgatan 12. Laste registreerimi
ne jõuluvanale,: paki. pärast vajalik.

Eesti Seltsi juhatus palub, et sellest
1'alcrsonis, New Jersey osariigis, vembril Juuli Vähi sünd. 1, oktoo ne ja huvitav, järgnes otsene kirjava teatatakse mõnele juhatuse liikmele
suri iü. novembrit Albert Lind, sünd. bril 1886 Emmastes.
hetus juba, EKK Muusika toimkonna. hiljemalt 15. dets.
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Ida§aksa ATAKK
Balti IVn-k liii» irfo
nimede muutmiseks
BERLIIN (EPL) — Idasaksa PEN-klubi püüdis 13.-lS.Bovembrini Lääne-Berliinis toimunud Rahvusvaheli
sel PEN-klubi eksekutiivkoosolekul läbi viia resolutsiooni Eesti ja Läti Fen-klubide nimede muutmiseks, nõu
des, et nende nimed täiendatakse sõnaga ”eksiil”. Ilmselt oli Idasaksamaa Moskva soovide väljendajaks, kuna
N. Liit ise ei kuulu PEN-i, kuid on juba varem pahameelt avaldanud, et sinna kuuluvad iseseisvate klubide

na Eesti ja Läti. Eestlaste esindaja Gert Helbemäe ja Läti esindaja dr. Margarite Ausaia astusid sellele

nõudmisele vastu ja kuna neid toel iid arvukalt lääneriikide esindajad, .otsid idaskaslased hääletugkaotuse
vältimiseks oma ettepaneku tagasi.

Eestit esindas peale Gert Helbemäe

nes tunnustuste jagamine Heinrich
BölFile Nobeli auhinna saamise pu

veel Erik Thomson Saksamaalt. Läti
teiseks delegaadiks oli A. Plenners.
Idasaksa ettepanekus nõuti, et Ees

hul.

Heinrich Böll oma vastuses tsitee
ris, muide Trotsky kirja, mille see oli
kirjutanud pagulusse tulles ja milles

ti ja Läti Pen-klubide nimedes oleles
selgelt väljendatud, et tegemisi on
paguluses viibivate organisatsioonide

ta ütles, et kuigi ta on kodumaast
lahutatud, jääb ta sellega seotuks,

ga.

Muide on N. Liit oma entsüklo
peedias ära märkinud, et N. Liit
Eesti ja Läti klubide tõttu Rahvus
vahelises PEN-klubls ei taha selle

kuna kirjutab edasi oma emakeeles.

Böll rõhutas, et pole tähtis mis
nutul kirjanik elab: tähtis on mis
maa keeles la kirjutab — see otsus

liikmeks astuda.

tab tema rahvuslikku kuuluvuse.
See oli nagu poolchciu-avaldus Ees

Praeguse PEN-i rahvusvaheliseks

ti ja Läti PEN-ile, keda Ida-Saksa

esimeheks on äsjane Nobeli laureaat
ja saksa sotsiaaldemokraatliku liidu

maa Moskva soor idele vastavalt oli
tahtnud eksiil -PEN-klubiks teha.

kantsleri Brändil aktiivne toetaja

Heinrich Böll.

Ida-Saksa resolutsiooni arutleti
eksekutiivkoosolekul ümmarguselt
tund aega. Eesti PEN-klubi esinda

ja G. Helbemäe ja Läti PEN-klubi
esindaja dr. M. Ausaia olid oma sõ
navõttudes kategoorilisel seisuko
hal, et 1928 a. asutatud klubid, mis
1948 a. Londoni eksekutiivkoosole
kul paguluses taastatud klubidena
vastu võeti, peaksid samade nime
de all edasi töötama, kuna okup.
Eestis ja Lätis ei ole võimalik prae
guse rezhiimi all luua mingit PENklubi.

Kirjanik Gert Helbemäe kait
ses edukalt Eesti PEN-klubi
vana nime.

komitees nõudsid, eriti just IdaSaksamaa, otsustati laiendatud ko
mitee kasuks ja see koosneb nüüd
Hollandi, Lääne-Saksamaa, Sweiisi,

Austria, Ida-Saksamaa, Ungari,
Rootsi, USA ja Eltsiilkirjanike klu

bi esindajaist. Komitee esimeheks
on Rahvusvahelise PEN peasekre
tär David Carver.
P. Tabori Inglise PEN-ist informee
ris koosolekut PEN poolt väljaandmi

Baltlaste kaitseks astusid välja pa sele tulevast raamatute seeriast täna
ljud Lääneriikide delegaadid ja enne

Ida-Saksamaa PEN-klubi delegat
sioon aga boikoteeris täies koosseisus

riigipresidendi vastuvõttu põhjusel,
et Bonn pole Ida-Saksamaad veel

tunnustanud. Veel toimus Berliini

linnapea vastuvõtt raekojas, teaduse

ja kunsti senaatori Sleini vastuvõtt
Charlottenburgi lossis, külaskäik ja
vastuvõtt kaugenägeniise saatjasse
”Sender Freies Berlin”, teatrite küla
stused. ja ringsõit Laäne-Beriiir.is —
ka müüri juurde, mis jättis masenda
va mulje. Ida-Berliini delegatsiooni
poolt jagati lahkelt passe neile, kes
soovisid Ida-Berliini külastada. Iga
delegaat sai veel kingituseks suurekaustalise, 500 Ihk. raamatu ”Kunst
in Berlin” rohkete ka värvitrükis pil

Boräsi Eesti Seltsi Naisring korraldas Koonduserakonna
ruumides sügispeo rohkearvulisele publikule, kes kiiresti
”ostsid ära’’' loterii, mille võidud kossnesid naisringi kodu
käsitöödest. Pildil Eveld Tüli ja Joosep Tull loterii onne
proovimas. Laua taga naisringi daamid prouad Helmi Veer-

vald ja Ellen Tüli. (EPL-foto KösterJ

RAAMA T VMM MUL
GERT HELBEMÄE

nik J. Nõmmiku ta sünnipäeva pu
hul, R. Kiviranna kirjutab eesti usu
ta omaste ajaloolised isikud, nagu lisest kirjandusest ja selle mõjust

tud moodsa laVa tehnikas. Selle tege
lastena esinevad peale Liivi enda ja

omaaegne ”Virulase” toimetaja Jaak

toimetaja nende ridade kirjutajat
informeeris.

Kokku on kavatsetud selles sarjas
ca 80 raamatut. Ida-Saksamaa esinda

ja prof. Kamnitzer tahtis saada kipi
tust, et seeria oleks laiahaardeline ja

selles võib väljendada igasuguseid
poliitilisi tõekspidamisi. Talle vasta
alustatud lasteraamatute (klassika ja tes rõhutasid P. Tabori ja D. Carver,
moodsate) raamatute tõlkimist igasse kes kuuluvad toimetuse kolleegiumi,
keelde.
et kriteeriumiks on esseede kirjan

VANGISTATU DKIRJAN1KUD

duslik väärtus ja ei ole kavatsust

Erilist rõhutamist leidis pressibülle- sarja mingiks propagandaks kasuta

täänis Vangistatud Kirjanike Komi
tee tegevus (president Böll rõhutas

da.

Nn. ümmarguse laua konverentsist

koosolekul, et selle komitee tegevus võttis osa ligi 200 kirjanikku ja es
on. kõige olulisem). Märgiti, et Inter seisti (Inglise PEN-delegatsioon oli
natsionaalne PEN on eriti häiritud näiteks 12-liikmeline, Ida-Saksamaalt
kuulda saades, et vene orjalaagris on koguni 14!). Arutusel oli PE N50 a.

surnud N. Vene kirjanik Juri Galan- vana põhikirja parandamine, õieti
skov, 31 a. vana, vangistatud 1968 a.

Tema surmateade jõudis konve
rentsile muide A. Kannil) kaudu
USA-st, kes ekspresskirjaga informeeris meie esindajat ja Pagulus

täpsustamine, agaramateks parandaja

teks olid Soome ja Hollandi klubid.
Oli ägedaid vaidlusi kolme seisukoha
ga: põhikiri endiseks jätta, võtta sis
se vähemaid või suuremaid parandu

Kremlil oma
kandidaat

eestlaste vaimse palge kujundamisel.

Järv, Eduard Vilde. Hugo Treffner, V. Uibopuu vaatleb keeleteadusli

kust seisukohast võrdlussõna "nagu”
ku” omanik Ado Grenzstein, G. E. esinemist. Kaks artiklit on pühenda

"Sakala” toimetaja Jüri Peet, "Olevi

resolutsiooni hääletusele minekut tea päeva kirjanike ja kirjanduse prob
leemidest eri maades, mille kirjasta- tidega kirjandusest, teatrist, ooperist, Luiga, K. E. Sööt, P. Grüngeldt, H.
tas Ida-Saksamaa delegaat 'prof. misdks on kokkulepe saavutatud hol maalist, skulptuurist, arhitektuurist Prants jt. Näeme ka Liivi aramastaKamnitzer, et nad völavad oma reso
landi kirjastaja MoutorFiga,
ja fotokunstist. Raamat kaalus üle tut Liisa Goldingit. Tegevus toimub
lutsiooni tagasi, kuna oli ilmne, et
aastatel 1885-94. Raamat on ilmunud
Ka eesti kirjandusest on selles kahe kilo!
nad hääletusel oleks jäänud kaota
Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastu
G.H.
kogus esseede kogu võimalik, nn-n
jaks.

Eksekutiivkoosolek oli kinnine aja
kirjandusele. Ajakirjandusele antud
pressibülletäänis rõhutati, et Inter
natsionaalne PEN oma 80-ne klubiga
on vanim rahvusvaheline organisat
sioon, mis ei allu valitsuste mõjutus
tele. Ta on konsultatiivses staatuses
UNESCO-go, kes toetab PEN poolt

riajaltirja "Tulimuld'’ järjekordne

”ÜLELIIGNE INIMENE”
number. Sisuks seekord luuletusi A.
Londonis elav Gert Helbemäe on Vihalemmalt, R. Kolgalt, H. Ojalt,
avaldanud kolmevaatuslise näidendi B. Kangrolt. Artiklite osas käsitleb
"Üleliigne inimene”. Näidend käsit A. Mägi Ristikivi ajalooliste romaani
leb Juhan Liivi saatust ja on esita de tsüklit, A. Tuulse vaatleb kunst

tud teatrile — A. Willmann avaldab
huvitava artikli "Teater täna ja hom
me”, E. Reining vaatleb põhjalikult
teatrietendusi ÜEP-del käesoleval su
vel Torontos. Uue autorina esineb

sel, trükitud Londonis, illustreeritud esmakordselt Saksamaal töötav eesti
v.Juse joonistustega condé-pliiatsi arst Eha Ignats, käsitledes C. G.
tehnikas. Hind köites kr. 17:80, Jungi psühholoogilisi tüüpe. Peals
selle lisandub arvustusi ja variat,
brosh. kr. 12:80.
Ajakirja järgmine number on trükis
B. KANGRO UUS
ja ilmub enne käesoleva aasta lõppu.
LUULETUSKOGU ILMUNUD

Tänavusele jõululauale ilmus Eesli
Kirjanike Kooperatiivilt peale K. Ris
tikivi "Inimese teekonna" Bernard
NEW YORK SVLb) — moskva Kangrolt uus. järjekordselt neljateist
on asunud otsima jüreifniijaji 88- kümnes luuletuskogu "Allikad silla
aastasch: 'litole, kes tõenäoliselt juures”. See sisaldab 80 leheküljel
enam kauaks ci jää Jugoslaavia rii üle 60 üksikluuletuse. Raamat jagu
gi- j!) kompartei juhiks. Venelaste neb kolme tsüklisse: "Uni ja tolm",
kandidaadiks on omaaegne Tito "Csddiopris” ja "Eikuskimaa, melamaailm". Viimane neist, mis kannab
kaastööline Aleksander Kaukuvic.
alapealkirja "Kolmas reisikiri”, viite
Tito vallandas Rankovici 1966. a. ga Kangro varasemates kogudes Il
asepresidendi ja julgeolekupolitsei munud sarjadele, on kirjutatud soneUDbA juhi kohalt, kui ilmnesid tipärja kuju), kuigi ei ole kasutatud
tema sajalased sidemed Moskvaga. ruumi. See on tänapäevasem ning
Rankovic jäi siiski vabadusse ja on konkreetsem kui Kangro senised reijätkanud suhteid Moskvaga. Ka Tito sikirjad-sarjad. Tundeintensiivsus ja
otsib endale järeltulijat, kuid seni välismaailma muljed on selles suru
pole ta leinud kedagi, kes vöiks Ju- tud rangesse vormiskeemi. "Cassio-

Tilo kohale

K. RISTIKIVI ”SELLID"
LASTELE JÕULUKS

Teatavasti ihnus L dets. K. Ristiki
vi huvitava, ammu käibelt kadunud
laste- ja noorsooraarnatu "Sellid”
uus trükk. See on kujunenud tagaot
sitavaks raamatuks meie üsnagi põua
sel noorsooraamatute turul. Kirjastus

(Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Fack 1,
220 03 Lund) teatab, et tellimisi võe

takse vastu ka telefoni- teel: 046/
12 17 19 (töö ajal) ja 046/11 96 90 (õh
tuti). Hind kr. 14:80.

AIN KALMUSE MÄLESTUSc
TEOS "KADUNUD SAAR"

Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirja

stusel ilmus lisaks H. Mäelo "Homse
le päevale” A-seerias jõuluraamatu
na Ain Kalmuse (Evald Männa) oo
si. Küsimus jäigi otsustamata, igalt goslaaviaat sama tugevalt oma käpa
PEN esindajat, kes teate edasi and klubilt küsitakse selles suhtes arva
peia”-tsükkel on samuti uus laad datud mälestusteos ”Kadunud saar”.
all hoida.
Kangro luules. Liikmehind kr. 17:80, Selles käsitleb autor oma kodusaart
sid Vangistatud kirjanike komitee mist ldrja teel.
esimehele D. Carverile.
kaanehind kr. 21:-.
Hiiumaad, kus möödusid ta lapse
Järgmine eksekutiivkoosolek
Tshehhoslovakltia kohtuministrit koos ümmarguse laua konverentsi
põlv ja noorukiaastad, samuti oma
ILMUS TULIMULD" nr. 3
meremeheaastaid ja tööd vabakogupaluti vabastada 15 tsehhi kirjanik ga toimub Stockholmis 1973 a. mai
Lundis ilmus kirjanduse ja kulluuku ja teadlast, kes kannavad kuni 6 kuus, PEN suur aastakonverents
duse vaimulikuna ja ajakirja toimeta
surn*
edu
idas
ja poole aastast vanglakaristust. Pro aga otsustati pidada Iisraelis 1973.a.
jana. Väliste olude asjaliku kirjeldu
PRAHA (EITA — Tschhoslovakse kõrval ei unusta ta ka oma isiksu
testeeriti ka ühe Brasiilia kirjastaja novembris, kuigi kommunistlikud
kias IJstinadlzibenii-niuioliscs lin
söjakohtu alla andmise pärast, kes PEN-klubid ei tahtnud ”sõdivale
se kujunemise probleeme. Tellimisi
WASHINGTON (EPL) Lüli Va täidetakse ka mitteliikmeile, kaane
nas toimusid hiljuti Nõukogude Lii
kirjastas poliitilise esseede kogu, In maale” minna.
bariigi aastapäeva puhul toimunud
du
Tshehlioslovakkia,
Saksa
De
hind köit. kr. 30:-.
doneesia kirjanike vangistamise pii
Lääne-Berliini PEN-klubi oli hoo
vastuvõtu) l.iili saatkonnas Wash
Aadress: Faek 1. 220 03 Lund 3.
rast, samuti tunti muret olukorra pä litsenud suurepäraselt ka vastuvõttu mokraatliku vsibariig i ja Ungari
ingtonis esindas Eeslil konsul Ak
rast Kreekas, kus paljud kirjanikud, de eest delegatsioonidele. Uhkeim va noorte pianistide võistlused, kus
EESTI KIRJANDUSLUGU
sel Linkhorsl abikaasaga. Kobal oli
teadlase‘d ja kirjastajad olevat vangi stuvõtt toimus L.-Saksamaa Lüdupre- konkursi üldvõitjaks omas klassis
TRÜKIS
ka USA välisministri esindaja.
statud, kuigi H. BölFile tema hiljuti sidendi dr. Heinemanni poolt tema tuli Tallinna Muusikakeskkooli IX
Joulu eel läks Lundis trükki
sel külaskäigul Ateenasse siseminis kodus Bellevue lossis. Enne üldvastu- klassi õpilane Hein Meis.
New Yorgis lätlaste ülemaailmse
kauaoodatud
teos "Eesti kirjandus
ter olevat kinnitanud, et keegi pole vötiu paluti igast delegatsioonist peaViimane oli Tshehhoslovakkiasse organisatsiooni poolt korraldatud ak
vangistatud.
delegaat, Eesti PEN puhul G. Helbe saadetud omas vanuseklassis Nõuko tusest võttis osa E.V. esindaja pea paguluses". Selle on koostanud ,£.
Mägi,
K.
Ristikivi
ja B. Kangro ja
Pagulas-PE Nesindaja R. Tigrid pa mäe, lossi salongi, kus igaüht eraldi gude Liidu esindajaks. Andeka noo konsul Ernst Jnnkson.
see annab ülevaate pagulaskirjandu
lus laiendada Vangistatud Kirjanike esitleti maad ja nime nimetades pea re klaverimängija õpetajaks on Vir
sest
ajavahemikul
3944-1972,
Raamat
Komitee tegevust permanentse komi sekretär Carveri poolt liidupresiden- ve Lippus. Rein Metsa tervitasid 15.
on illustreeritud 180 fologa, trükitud
tee asutamisega Londonis, kes ka dile ja tema abikaasale. Siis samrnu- nov. Tallinna Balti jaamas muusika
kunsttrükkpaberil,
lastakse
välja
köi
avalikkuse poole pöörduks üleskutse ti vastuvõtu saali, kus enne lauda kooli õpetajad ja õpilased ta suure,
tes ka brosh. kujul, hind vastavalt
ga raha annetamiseks. (Böll on mui istumist dr. G. Heinemann tervitas rahvusvahelise edu puhul.
de lubanud annetada osa oma Nobeli kõike delegaate, avaldades headkr. 32:80 ja 25:80. Tellida saab juba
auhinnast komiteele!)
nüüd (Eesti Kirjanike Kooperatiivi
nieelt, et Berliini! on au vastu võtta ■ Nackas sündis Sirje (n-na Priin)
^ WALLING. 34“I Fack 1. 220 03 Lund .3) raamat saade
Piirast arutlusi, milles ka Icla-or- PEN-i peret, millise konverents vii ja Bo Nordqüistile tütar Anne Kristi
takse välja jaanuaris.
biidi Pcn-JUubid endile esindust mati Berliinis oli 1926. aastal. 4Järg- ina.

Noore pianisti

Läli vabaduspäev

m EESTIMAJA

Laupäeval, 16. dets. 1972
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Vaadates Estonia balletti SOLZHENITSÖNI

EPL o«s juba edasi annud, mida ütles Rootsi arvustus Estonia-bajleti esinemiste kohta Kuninglikus Draama
teatris. Tantsutrupp, kes esines mSrksa vähemas koosseisus kui ta tegelikult on, esines veel Uppsalas ja Sö
dertäljes — mujale reis ei ulatunud. Estoonlased, kes saabusid üle Moskva 3. detsembril, lahkusid Stockhol
mist 9. detsembril. Allpool annab ettekantule omapoolse hinnangu EPL-teatriarvustaja Eduard Keining.

Oli omamoodi põnev ja ootusteärev istuda Stockholmis Kuningliku
Draamateatri saalis ja oodata eesrii
de avamist kohtamiseks ”Estonia"
balletiga, keda viimati nägin ligema

piraatkirjastajatega

le kolmkümmend aastat tagasi Tallin
nas. Rahel Olbrei elutöö, ta silmate

LONDON — Fritz Keeb on shveitei advokaat, kes korraga oa tõusnud
kirjandusmaailmas esiplaanile. Nimelt on Heeb Solzhenitsöni kirjan

ra ja murelaps (aga ka suur röö-

duslik agent kogu läänemaailmas. Fritz. Heeb ise mainib, et piirast seda
kui ta võttis oma kaitsta maailma esimese kirjaniku huvid, on tema elu
väga palju muutunud. ”Solzheiütsöni raamat "üks päev Ivan Denisovislti elust" on raamat, kus ühe päeva sisse mahtus nii palju. Ka minu
päevad on nüüd niisugused, ainult seal puudub Denlsovltshi elu masen
dus. Ei ole kerge esindada ja kaitsta Nõukogude Liidus elava kirjaniku
huvisid, kes kirjastab oma raamatud väljaspool Nõukogude Liitu,

muailikas talle endale ja balletisõpradele) on edasi arenenud, on saanud
täisealiseks. Saanud uue näo: esines
uus generatsioon andekaid, hästikooliiatud, teojöulisi iantsukunstnikke.
Esimesena ette kantud miniatuur-

ballett ''Luigelaul'' on loodud Veljo
Tormise muusikale, selle libretto, ko

Mul on sellega ühenduses mitmeid da kirjanikku lääne maailmas ning
ja mitmeid kohtuprotsesse käimas ja pidada läbirääkimisi ja kirjutada
publitsiteet nende ümber on võib alla Solzhenitsöni nimel kirjastusleolla minu töö raskeim osa. Mina pingutele...
olen advokaat ja Solzhenitsöni huvi
Kuid see. pole kaugeltki veel kõik,

reograafia ja lavaseade on Mai Murd

maalt, dekoratsioon ja kostüümid
Agu Püümanilt. Lavatehnilist korral
damist juhtis Peeter Puus. kellel la

de kaitsja, kuid mina ei ole Solzhe- rais mahub kirjeldusse "üte päev
nitsön ise. Väga tihti juhtub, et ini Frits Heebi elust".

sina 1 need ülesanded ka kahe järgne

va balleti esitamisel. "Luigeiennu"
muusika anti helilindilt, mille oli sis
se mänginud Eesti Ringhäälingu or
kester ja Teaduste Akadeemia Nais
koor Ivan Schpilleri juhatusel. Veljo
Tonnise tugevalt isikupärase profiili
ga muusikale ülesehitatud koreograa

fia ja teostus ei esitanud taset, mis
oleks meid jäägitult haaranud.

El ettekanne tundus ebakindlana,
võis põhjustada peale loomuliku esineini-ärevuse võibolla ka asjaolu, et
enne eesriide tõusu heideti rõdult
teatrisaali lendlehti ja pöörduti kõne
ga publiku poole. Lavalolijad võisid

JURIST SÕDIB

mesed meie identsuse sassi ajavad ja

”Tiiu Randviir ei ole ainult andekas tantsija, vaid ka tundeehtne näitleja“ (Ballett "Carmenis” koos Janis Granci-

segaj.

Saksamaal käisid omakorda kohtu

minult nõuavad ja küsivad asju, protsessid Luchterhandi kirjastuse ja
mida ainult Solzhenitson vastata ühe teise saksa kirjastuse vahel, kes
saaks,.. kui ta saaks,” ütleb Fritz oli tundmata allikatest trükkinud
Heeb Londoni pressikonverentsil.

100.000 eksemplari saksakeelset "Au

Fritz Heeb saabus Londonisse gust 1914". Need 100.000 eksemplari

ühenduses kirjaniku uue raamatu aga ei jõudnud keerukate kohtuprot

dakov ja Alexander Basihio. Tähe- toorne, kanoniseeritud jutt ja ma või
leapnu äratas eriti Janis Garaucis sin vastata, et meie võiksime samu
José osas oma jõulise mehisusega, vii etteheiteid teha nende kirjutuste
mistletud tehnikaga ja tugeva emot kohta pagulasist ning et pagulaste
sionaalsusega.
hinnanguid teatritööst okupeeritud

"August 1914” ilmumisega. See on Al sesside tagajärjel raamatukauplustes

exander Solzhenitsöni mahukas aja
looline romaan, mille kirjutamisest
kirjanik on unistanud kümneid aas
taid ja mille kallal ta töötanud pide

se.

valt kogu aeg, ka siis kui ilmusid

üldmuljena võib konstateerida, et Eestis võib ta soovi korral leida muu läänes ta teised romaanid "Vähjaeesti ballett tänapäeval baseerub põ seas ka minu kirjutustest ”Tulimul
hiliselt vene balleti klassikalisel pä las", Nõukogude korra esindajaile on haigla” ja "Esimene ring". "August
n 1 lirade vastu. Tegelikult oli akt- randil. Eesti balletitantsijad saavad tüüpiline tahta, et läänemaailm koht 14” kirjastamine Nõukogude Liidus
> i i suunatud nõukogu võimude oma • lõpliku lihvi Leningradi ja leks nende eluavaldusi koodeksi jär on keelustatud ning kirjanik on NORRKÖPING
shveitsi advokaadi vahendusel mit
e ii imilikkuse \ astu ühes teises seo- Moskva balletikoolides (mis iseen
Pensionäride jõulupuu
gi, mida nad ise oma sihtide saayutadast on väga kõrge kvalifikatsiooni mise huvides ei pea endale, siduvaks. meta maade kirjastustega lepingud
Norrköping! eesti pensionäride
alla kirjutanud.
■’ met vaheaegu c.-linti teine lühi- ga õppeasutused), kuid läänemaail
Nende poliitiline eesmärk õilistab
ühing korraldab 5. jaanuaril kell 13

seda ekslikult pidada demonstratsioo-

Kuid Solzhenitsöni nõudeks oli ja
ma balletikunstis esineb kaasajal kõik vahendid. Muide ei saadetud
et raamatu esitrükk peab ilmu
püüdlusi koreograafilise keele uuen eesti pressile balletiansambli küllasöi- jäi,
ma vene keeles.
damiseks. taotlusi vabaneda klassika du puhu] kombekohaseid pääsmeid
Selle
lepinguosa täidab Pariisi
listest raamidest. Kontaktid selles esietenduseks. Kelle käsi oli sel pu
suunas on nõukogude kunstnikele hul mängus, et tea meie ütelda, või YMCA kirjastus.
Inglismaa
kirjastusöigused sai The
utud Estonia sümfooniaorkester Eri aga piiratud.
me konstateerida vaid fakti.
Bodiey Head kirjastus, Saksamaal
Kiasi juhatusel.
Külalisetendused läksid väljamüü
Eestlasil läänemaailmas on põhjust kirjastus Luchterhand. • Kuid Flegon
ItuÜLti tl gi haist (ute nais- ja viis dud majadele publiku kestvate kii tunda rõõmu ja uhkustki edu üle,
meestantsijal) köitsid meie huvi duavalduste saatel. Tegelasile anti tä- mida lavakunst ja helilooming kodu Press Inglismaal valmistas Pariisi kir
enim kaks — tänavatüdruk, keda ka nulilli. Siiras tänu väärtusliku küla maal on saavutanud. Eesti noored he jastuse korrektuuripoognate fotostaatide põhjal oma ingliskeelde tõlgitud
sutatakse ahvntiussöödana ja salapä kosti eest!
liloojad ja interpreedid on N, Liidus väljaande. Flegon Press kaitseb en
rane mandariin. Tänavatüdrukut
ED. REINING
üleliidulistel võistlustel sageli tulnud nast sellega, et venekeelsel esmatrü
tantsis Juta Lehiste, mandariini osa
esikohale ning teatrikülastajate arvu kil puudus autoriõigus, kuna see raa
Tiit Härm. Kaks täisverelist, kõrge
Seoses "Estonia” balietiansambii poolest on Eesti esikohal Nõukogude mat oli Nõukogude Liidu poolt kee
kvalifikatsiooniga tantsukunstnikku.
esinemisega korraldas Dramateni Liidus, Aastas on Eestis teatrikülasta

iieiieLi Volumandarim '. Muusika
it : Banokilt. koreograafia ja lava- M il Murdmaa, dekoratsioonid
1 i 1 ,,uu,md Mari-I.as Küla. Muu^i iu liimdih. mille oli sisse mang

Eesti kodus, Vattengränd 7 jõuluõh
tu koosviibimise. Jöuiulaud verisoratidega ja muu selle juurde kuuluva
ga ja kovh. Jõuluvana toob nii nime
lisi kui ka nimetuid vastastikkuseid
kingitusi. Jõuluõhtu osavõtumaks
10:- isikult. Osavõtjaid palutakse re
gistreeruda aegsasti tel, 18 46 43 või
16 44 81.

Kõik pensionärid ja nende külas-

lied teretulnud.

STOCKHOLM
Tänuavaldus

Tüdruku heitlevnid tundeid esitas
lustatud ning et Solzhenitson on
Kõiki organisatsioone ja kaasmaala
sama palju kui seal on elanik murdnud Nõukogude Liidu seadusi
Juta Lehiste suure ilmekusega — informatsiooni kurni,sius rootsi pressi jaid
si, kes mind õnnitlesid minu 88-da
ke.
Pariisi
esitrükiga, samuti polevat sünnipäeva puhul, palun vastu võtta
mehe tähelepanu püüdmiseks tippis le vastuvõtu ansambliga tutvumi
See on tähelepanuvääriv saavutus

ta puhuti laval puusi ööritades nagu seks. Sõnavõttudega esinesid "Esto
paabulind, puhuti jälestusest eemale nia” teatri direktor René Hamn»
tõmbudes. Unustamatu mulje jättis eesti keeles ja Dramateni direktor
Tiit Härma mask ja maskuliinne Ernst Josefsson rootsi keeles. Nende
rüht.
tervitussönad, mis rõhutasid eestlas
Miniatuur-ballett "Carmen” oma te ja rootslale ajaloolisi ja kultuurikoreograafilise paraadilikkusega so tc ja rootslaste ajaloolisi ja kultuuri
bis hästi külakosti lõppakordiks. Et lisi kokkupuuteid minevikus ja lootu
tekannet jälgides meenus mulle Els si elavamaks vaheluskülaslusteks tu
Vaarmann, kelle Carmeni kirglikult levikus, tõlkis rootsi resp. eesti keel
temperamentsele ooperikuju tõlgen de Harry Olt.
dusele Tiiu Randviir andis priimabalTema koostatud oli ka rootsikeelne
leriini kongeniaalse tantsulise teostu kavaleht, mis teatripublikule andis
se. Balleti "Carmeni” muusika on kokkuvõtliku ülevaate "Estonia" bal
nõukogude helilooja Rodin Shtshed- letitrupi ajaloost, samuti on illustree
rin kirjutanud Georges Bizet samani ritud kavalehel tähtsamate solistide
melise ooperimuusika motiividel, lib kohta ära toodud eluloolisi andmeid
reto, koreograafia ja lvastus Enn Su ja osade loetelu. "Estonia" teatrima
velt, dekoratsioonid ja kostüümid EL ja pildi allkirjas on Tallinn venepä
dor Renter. Muusika helilindilt, mil raselt kirjutatud Tallin, muus tekstis
le oli sisse mänginud Estonia sümfoo on õnneks kasutatud eestipäraselt
niaorkester Eri Klas juhatusel,
Tallinn. Respektist kaaseestlaste va
"Carmeni" teostus balletina on ter stu, kes moodustasid enamiku publi
viklik, tantsuliselt dramaturgialt kust, oleks kavaleht võinud olla ka
pingeline, probleem üldinimlik. His hekeelne! Ja veel torkab kavalehte
paanialik koloriit ja rangelt uhke lugedes silma, et selle koostaja on Es
stiil oli tabatud kujundusliku väljen tonia balleti ajaloo kirjutamise) ette
dusrikkusega, samuti äratas tähelepa vaatlikult üle hüpanud iseseisvusaja
nu lavastuse dekoratiivne külg, val lõpuosast, kus Estonia ballett oli ka
guse ja värvide oskuslik kasutamine, svanud juba seniseks, et oldi vöimakostüümide stiilipuhtus. Nimiosa ke iised esitama suuri klassikalisi ballethastaja Tiiu Randviiru osateostuses te. Nüüd aga minnakse iseseisvusaja
on tugevat isikupära, ta ei ole ainult algusest, kus ballett loodi, otse üle
andekas tantsija vaid ka lundcehtnc nõukogude teise okupatsiooni.
näitleja.
Pressi-vastu võtul viibis ka Nõuko
Tõenäoliselt päritud anne — ta isa gude Liidu saatkonna tegelasi, teiste
oli ; silmapaistev karakternäitleja hulgas sekretär Paul Toom, kelle üle
Aleksander Randviir. Ma istusin teat sandeks on kon taktide pidamine eest

risaalis eesreas ja võisin Carmeni

ka rahvusvahelises ulatuses. Oleme
võinud tunda siirast rõõmu vanade
tuntud lavajõudude küpsemisest täis
verelisteks kunstnikeks ja noorte ta
lentide rikkalikust pealekasvust. Rii
givõim nõukogude korra juures hoo
litseb teatrite ja teatriinimeste ma
jandusliku heaolu eest enam kui ta
valise kodaniku eest, sest riik vajab
teatrit oma poliitiliste sihtide taotle

ilmekus ja täpsus. Suure sisemise meid ehist praeguses okup. Eestis

Kristi Küti, kes idutab USA lennu

liini BOAC juures.

gistus.

REIN KLEITUMAN

misel. Teatril kodumaal puudub ai
nult vabadus kasutada oma talenti
oma tõekspidamiste kohaselt. Teater
okupeeritud kodumaal on eesti tea

ter ainult keelelt — ta vaimse pale
ja ideoloogilise sisu määrab tluur
Vend Moskvas.
Nõukogude rezhiimi karmide reali
teetide tingimustes on teatri- ja vilje

lemine ja selle hoidmine kõrgel ja
silmapaistval kunstilisel tasemel ku
junenud üheks meie rahva passiivse

vastupanu avaldumisvormiks. See on

vaistlik oma kultuuritaseme ja kun
stiliste suutmiste demonstreerimine
aruvliselt ja võimutäiuselt üleoleva
okupandi suhtes.

Hingeeluliselt on see kõige tervisli

kum suund ja hoiak ühe rõhutud
väikerahva selgroole ja iseteadvuse
le, üks rahvusliku omapära säilitami

se võimalusi ja aluseid. Kultuuri-

püüdlused on minevikus olnud eest
laste vöitlusvahendeid ja on seda ka
tänapäeval. Idast sissevalguvale mas
sile on kodumaal vastu panna ainull
kvaliteet. Muus omajoone taotlejaile

on hoiatavaks eeskujuks Ungari ja

lasist pagulasiga. Muu jutu hulgas
meeleolu ja tundepuhangeuid lugeda tegi la etteheiteid pagulasajalehtede- Tshehhoslovakkia saatus.
E». ie.
kui lahtisest raamatust — nii ilme le, et need ei olevat objektiivselt as
kas ja väljendusrikas oli Juta Rand jalikud, vaid lansseerivad oma luge
viiru miimika, ta tantsu kujunduslik jaile kõverpeeglis tendentslikke sõnu • Tornides avali maalikunstniku
pingestatusega artist.

Heebil mingit juriidilist õigust esida- minu südamlik tänu. Skautidele, gai
didele ja nende juhtidele tervituste
s> kw yorgis viibis Londonis prl. ja Ullaiusle eesl lugev vasaku kae pi

Evald Voitki ja tuntud karikatu

ning U loodab, et Estonia balleti kü risti ning 1‘uiitzeri-auliinua lau
Ta partneriteks masuliinsel poolel laskäiguni "ainult tõtt kirjutatakse".
reaadi Edmund Valtmani ühine
olid Janis Garancis, Alexander BulSee on säärastel puhkudel obliga ! näitus.

Eesti Arstide Selts Rootsis pidas Stockholmis oma peakoo
solekut. Pildil seltsi juhatus: ees vasakult Malle Veltman
ja esimees Jaan Novek, tagareas Endel Kumma, Ants Sõber,

Heino Vadi ja Ado Kuljus (EPL-foto Lepper).

1!

Laupäeval, 16. dets. 1972

Sergeil turul

£einateateid
Torontos suri 22, novembril Maria
Roosipuu, sünd. 20. juulil 1899 Nar
vas.

Armast abikaasat, isa ja

Kon rad Aaslepp’a
* 30.08.1907 Altsi saarel
t 11,12.1972' Stockholmis

mälestavad leinas

rl(UUS lk. I
EEL KIRIK

mulaud, laululehed.

LEIBA PEREKONNAGA
MAIE PEREKONNAGA
KÄLKE PEREKONNAGA

Kod rael Aaslepp
lahkus Issanda kuisel.

Teda leinab

EELK STOCKHOLMI

Mina olen ülestõusmine ja elu,
kes usub minusse, see elab, ehk
ta küll sureb.
Joh. 11,25

Matusetalitus toimub teisipäeval,

19. detsembril kell 13 Lidingö

PEAPIISKOPUK
KOGUDUS ja ÕPETAJA
"Need on, kes tulevad suurest
viletsusest ja on oma rüüd pes
nud ja oma rüüd valgeks teinud
Talle veres.”
Ilm. 7.14

kirikus.

24/12 kl. 14. piiskop Danell, Naiskoor

berasg. 10 jumalat. 17/12 kl. 11, O.

aasta jumalat.' Kristiines 31/12 Jd. 14.

GÖTEBORG: Parkgatan 1 jumalat.

il. Truusi Juliat., laululehed. Vana- Lcosna.

LUND: Jöulujumalat, 24/12 kl. 17
Kloostri kirikus, öp. Rebane, laulule

Aiislepp’a

FEAPHSKOPL1KU

KOGUDUSE NÕUKOGU
”Sest teie, vennad, olete kutsu

leinavad

tud vabaduseks, aga mitte li
hale ajet andvates vabaduseks,

HARALD-ARNOLD AKSBEKG
VERNER AKSBEKG
ENDEL AKSBEKG
HELMUT AKSBEKG
ELLEN PAHN

vaid teenige üksteist armastu
ses.”
Ga. 5,13

nud liiände.

— Usklike võitlus N. Liidu speab
saama rohkem tuge kristliku ühis
konna poolt vabas läänes, märtrita

SAN ANTIONIO (EPL) — Paul

Keres jäi YSA-s San Antonios toi

hed.

daks, olles küll algupoolel olnud

veri on kiriku seemneviljaks — seda
tõde näitavad veelkord ilmekalt taga

kiusamised Leedus, ütles Michael
Bordeaux, (EPL/TARMO SEPP).

te-turniiril kokkuvõttes neljan

JÖNKÖPING: Sofia kirikus jöuluju- turniiri juhiks. Esikohta 10,5 punk
malat. 17/12 kl. 15, öp. Täkkel, laulu tiga jagavad Karpov, Pelrosjan ja
lehed. Pärast kohvilaud FH Stjärnsa- Portisch, kellele järgneb Paul Ke
lenis, Talviku film E. Päevadest.
res 9,5 puntiga, Gligoric, Horl ja
NORRKÖPING: Matteuses jöuluju- Uttles 9, Mecking ja Larsen 8,5
malat. 24/12 kl, 14.30, öp. Kool, orelil ning Byrnes 7 punktiga.
H, Piirimets, kog. segakoor J. Äro jnNendest Glilbricii oli partii pooleli,
hat., laululehed. Vana-aasta jumalat. mille võitmisel ta võib Keresesl ette
31/12 kl, 14.30 Malleuses, öp. Kool, minna. Kerese "komistuskiviks” ku
laululehed.
junes ameerika maleajakirjanik Larry Evans, kes millalgi sinnani silma
SAKSA- HOLLAND

e Alings&s.i linnaraamatukogus toi
munud kuu aega kestnud näitusest

võttis osa kohalik eesti kunstnik
Uno Ong.

Ain Kalmus

KADUNUD

ei olnud' paistnud (1 võit 02 partii
HAMBURG: Jöulujumalat. 24 12 kohta!), ent nüüd äkki 35 käiguga
Id. 14.30, öp. Kagi.
võitis kuulse eestlase. Jäi mulje, ei

KÖLN: Jöulujumalat. 17/12 kl. 16. suurmeister võttis ameeriklast liiga
öp. Riigi.
kergelt. Täpselt see punkt lahutas
LÜBECK: Jöulujumalat. 25/12 kl. teda lõppresultaadis võitjatest.

■SAAR

kl. 14, öp. Kägi.

SPRINGE: Jöulujumalat. 23/12 kl.
15.30, öp. Kägi.

vaim!

EESTI AP. ÜIG. KIRIK

Oma armast

STOCKHOLM: Püha Nikolai peaki

Kon rad Aas.Iepp’a

Reruard Kangro

TOIDUAINETE
KAUPLUS
lõuna linnaosas, Mosebacke
Torg 6 müüa. Tel. 431650.

rik, 17/12 kl. Illil orgia ja hingepalve
ülempr. Georg Karmis, mälestuseks,

ALLIKAD SILLA
JUURES
Luuletuskogu. Hind kr, 21:EKSTl KIRJANIKE
KOOPERATIIV
ITii k 1, 830 9S Lund 8
pgirn 43 37 71-3

teenih ülempr. Nael.

leinab

EELK STOCKHOLMI
KOGUDUSE PIIBLIRING
JA ÕPETAJA
"Argu siis teie vöidnaiuli teilt,
riisugu ükski."
Kt. 2,lg

Armas vend ja onu

Hind köit. kr. 30:—,

CSS Tl

KK7ANIKS.

XO0f’SHA'l'llV

OLDENBURG: Jöulujumalat, 24/12

Ligemal Jumal Sul ihkab mu

Jaan Poobus

GÖTEBORG: Guldhedeni ortodokskirik. Jõuluõhtul 24/12 kl. 16 teenib
preester Poska, juti. piiskop Danell.

SOOME ORTODOKSKIRIK

j JÕULUPÜHADEKS SAADAVAL:
S vorivmstid, siiunasuitsu sink, silmud, eosti kilud, hapukoor,

STOCKHOLM: 17/32 kl. :H liiturgia
« halvaa ja muud pühade kaubad.
Matteus Lillkyrkas, Vanadisvägen 35, • Suures valikus kõrgeväärtuslikud soome vorstid.
ülempr. Juhkam.
* täiesti värske kauba!
BORAS: 25/12 kl. 10 jõululiturgia
Caroit kog. majas ortodokskabelis,
ülempr. Juhkam,
GÖTEBORG: 26/12 kl. 13 jöululituriga Si. Johannese kirikus Sligberg; Itütorgsbalien, tel. 20 56 98

! R.KAAG

lidenil eesti ja soome keeles,

ülempr. Juhkam.

25.07 .1893 Saaremaal, Kihel

konnal

VABAKIRIKUD

’l 5.12.1972 Torontos

STOCKHOLM: Ansgarii, Kungs-

Mälestavad leinas

Soovitama pühadeks:
verivorste, värskeid kanamune, kohupiima, hapukoort, hapukapsaid,

01)15 JUUI.A

Puhka lahus võõramaa mullas!

tas lugematuid arreteerimisi KGBpoolt. Vastavad kinnitused on jõud

munud rahvusvahelisel suurmeistri-

kl. 19.30, öp. Kagi.

Ainult üks laul mul suus:

ÖHE MARIE

litatud teisitimõtlejaid. 17.000 allkirja
kogumine UNO-le saatmiseks põhjus

MEHES
NELJAS
ESA-s

MALMÖ: Saksa kirikus jöulujumalat. 23/23 kl, 17 õp. Rebane, laulule

ROTTERDAM: Jöulujumalat. 16 12

tütrega Saaremaal

milles elavad N. Liidu kristlased.
Londonist saabunud vene kink ",ti

Liidus. Võitluse tsentrumiks sel aas
tal oli Leedu, kus eriti rangelt on jä

15, öp. Kagi.

perekondadega

lastega Rootsis

organisatsioonides, kus on korralda

tud veel koosolekuid ja etlel an
deid olukordade valgustamiseks,

12 ja 25/12 jöulujumalat. kl. 15. Püha
lev aasta võib kujuneda eriti ras
GÖTEBORG: JEv. lut. Gbg kog., päevakool pidu koos kog. ja lasteva keks inimõiguste ja usuvõitlejale! N.
nematega 30/12 kl, 15.

hed.

EELK STOCKHOLMI

'te sarja, mis viimasel nädalal on
ilmnenud Stockholmis kiriklikes

7/1 ki. 14, öp. Kool. laululehed.

jõuluõhtu jumalat. St. Paulis kl. M,
öp. Wilund, solist J. Peetso, laulule
hed. Vana-aasta õhtul jumalat, kl.
14, öp. Wilund ja F, Kello, solisi, ar

HELSINGBORG: St. Marias jöulu-

mälestab tänulik

tudu ere

i. ergi .i- im ii meelcavamcelcaval
dus kuulus nende opiniooniavn/dtis-

olukorra uurimisinstituudi esind.ijj
öp. Rebane, armulaud, laululehed. 16 T2 kl. 18,30 palve- ja piiblit. 17/12 Micbael Bordeaux avaldas oma ette
Skautlike noorte jumalat. Kristiines kk 14 jumalat, ja pühapäevakool. 24/ kandes Brödralõrsamlingenis, et eelo

jumalat. 23/12 kl. 13,30, öp. Rebane,
orelil Eha Pohl, laululehed.

Konrad Aaslepp’a

13. könes-Inulus Lauri noored

GÖTEBORG: Gbg-Läuno-Rootf i ruumes 16-T2 kl. Ki jumalat.O. Loogkop. jõuluõhtu jumalat. Kristiines r.a. Bla ilandet) saalis, Erik Dahl-

HALMSTAD: Olaus Petris juma

Oma ustavat liiget

delfia, Smedjeg. 23, jumalal, 26/12 kl. vanglates ja \ .-ngilaagrites ei -uudu

se kiriku Koosolekuruumcs 24/2 kl. A. jöulujumalat. 17/12 kl, 16, T. Va15. Palvus öp. Täkkel, kohvilaud. lo
GÖTEBORG; . Parkg. 9-11 KFUM
terii, ühislaul.

lat. 6/1 kl. 14, öp. Kool, laululehed.

Konrad Edmund

les kõneleja.

Meeleavaldusest osavõtjad võtsid
vastu resolutsiooni, milles nõutakse
vabadust nendele vangidele, kes talu
vad oma südametunnistuse pärast ja
inimõigusi vene rahvale. Nenditakse,
BORÅS: Blåbandi saalis, Stjärn- ci vabas maailmas on protest ülekoh

malat. 23/12 kl. 15, öp. Täkke!. Sthlmist.
HELSINGI: Pohj. Rautatioliatu 15
EV aastap. koosviibimine Tooma

mulaud, laululehed.

Armast venda

riiet ühineks ja toetaks nende

sangarlikku võitlust, siis oleks see
just see tugi, mida nad vajavad, üt

GRISSLEHAMN: Jöuiujurnalat. ka sköldsg. 5 jumalat. 17/12 kl. 10.
tu \nstu raudco=nide taga aita \<d’eESKILSTUNA: Nelipühi kirik Fila- maks muutunud. Peks ja piin \ene

belis 17/12 kl. 10, kog. öp. Veeni, lau
lulehed.

Kiri ku vanem

GÄVLE: Toomase kirikus ju

VEERA

holmsg. 23, jumalat. 17/12 kl. 16, Is

ALINGSAS: Linnakirikus jumalat. sanda surma malest.

STOCKHOLM; Eesti Nelipühi Ki
Torontos suri 26. novembril Rudolf 17/12 kl. 15, öp. Rebane, orelil PG
Kuusik, sünd. 21. augusti] 1902 Alat Strömberg, laululehed. Maakirikus rik, Brävallag. 11, 16/12 kl. 14 jöulujumalat. 1/1 kl. 15, öp. Rebane, orelil koosv. pensionäridele, film, kohvi
skivi],
PG Strömberg, armulaud, laulule laud, louluettelc. 17/12 kl. J1 jumalat,
ja pühap.-kooli jõulupuu, serveerimi
hed.
BORÅS: Carolis jõuluõhtu jumalat. ne, ettekanded. 19/12 kl. 18 palve- ja
24,112 kl. 15, laululehed. Vana-aasta piiblit. 24/12 kl. 11 jöululaud ja
jumalat. 31/12 kl. 15, öp. Kodres, ar evangeelium.

aga senini oleme vabas maailmas
vähe nende heaks teinud. Kui
kõik usklikud väljaspool raudees

Harri Kurba’t
malest avad sügavas leinas

«ITTA ja HARALD

Siidamlil; tiinu kõigile, kes

hapukurki), eesti kilusid, rootsi ja välismaa vorste, saunasuilsa

minu isa

sinki, mitmesuguseid juuste, halvaad, orient kaupe j.m.

Enist Arras’e

Suures äris müügil pagaritootad

surma puhul minule kaastunnet

avaldasid ja tema hauda lille

HÖBELA1DS LITS

dega kaunistasid.

Ärid: llütorgsltullen Stockholmis

MHIKELSON

Tel. 21 $8 62, 211102

JUIIO ARRAS
■ssooraoiotmmiii

m

Valm eestlaskonna

EESTI PÄEVALEHT

iiifoiiualsiootiiieht

Ilmub kohnajmeviti
ja laupäeviti

Rool Sl
10.25 Kllmcalco Finlandialalossa.

21.00 Musik 1 landskapet Östergöt 21.35 Tesliiäueniet, forts. Akt 2 och 3.
Klimeitko i Fiiilaiuiiahuset, Sång- land. Färg.
22.45—22.50 TV-nytt, väder.
och inusikunclerhållning med den 21.30 På bio söder om Sahara. Färg,
TELEVISION 2
ryskfödde sångaren Viktor Kli- Att filma för Afrikas frihet.

Tnenko. Textat på svenska.

9.00 Benny. Färg. 12. Benny träffar 11.00—12.15 Högmässa. Dansk hög
skrikande Filip.
mässa i advent från Söndre Kong9,20 Kommun med klang- Ljudbilder erslev på Jylland. Sognepraest Poul
från Gislaved,

Henning JÖrgensen.

9.33 Start 3. Färg. Engelsk fortsätt 15.10 Julkalendern. Färg. Repris.

ningskurs för vuxna.
Textat.
Suomenldeliset ohjeimat:
15.30 Agit — pop eller säg det I to
Finskspråkiga program:
10.00 40-vuotias mies. 40-vuotiaitten ner! Färg.
asema yhteiskunnassa, niin maaseu- 16.00 FHmtiimnen. Färg. Manegens
konung. Rysk film om cirkusbjordulla kuin kaupungissa.
En man på 49. 40-åringarnas ställ nen Gosjas anpassning till friheten.
ning i samhället — på landsbygden 17.00 Gruvorna vid Ratnapura. Färg.
och i staden. Textat på svenska.
Erik Fagevholm berättar om ädels
10.23 Nirskun narskun. Musiikkileik- tenar pä Oylon.
kikoulun viisivuotiaat oppilaat esit- 17.15 Jerusalem — fridens stad?
tävät joululauluja ja modernis lans- Fiirg. Jerusalem är en helig plats

sia harrastavat, nuoret esiintyvät
vanhojen joulusävelraien uusissa
muunnoksissa.

för tre religioner, men anda pågår
där en ständig strid. Detta danska
reportage visar oliklietarna mellan

Sånger inför julen. Färg. Gamla judar, kristna och muhammedaner.
jubnelodier i ny version framförs 17.55 Meddelanden.
av barn från Musiklekskolan. Tex 18.00 TV-nytt, väder.
tat pä svenska.

10.40—14.00 Viimeiset lautturit. Re-

portaasi Tornionjoen viimeisestä
tukkilautasta.

Be sista timmerflottarna. Textat på
svenska.

11,88—11.45 Nationalekonomi II. 18.
Gu!d oeh världsvaiutor.

15.25 .Julkalendern. Färg. Repris.
15.15 Helgmålsringning från Östra
Eds kyrka. Färg.'

33.30 Tipsextra. Färg. Fredrik Bel-

18.05 En man för Mot. Färg. Den 1

22.10—22.13 TV-nytt, väder.

18.00 Spela gitarr med Uffe och

TV

Måndag

lan. Färg. Om en man i sökandet
efter ett förlorat ögonblick. Stillfilm
av Per Gunnar Evander och Bengt
Åke Kimbré.

39.03 Wilheim Stenhammar: Ur
Cliitra, sats 2. Färg. SR:S Symfo
niork. Dir. Leif Segerstam.

39.10 Morokul. Färg. Svensk-norsk
hörna med Lennart Hyland.

20.00 Millioner fåglar ska räddas.
Färg, Öm den unika fågelsjön Lake

Nakuru som hotas av föroreningar
från omgivningarna i Rift Valley i

Kenya.
20.30 Brödbärerskan. Färg.

I rollerna: Martine Sarcey, Sim,
Phjlippe.

operachefen Göran Gentele chefska

16.30 Andres och sjöjungfrun. Färg. 13.30 Ärftlighetens g&ta. Färg. 1
Tecknad engelsk folksaga.
denna amerikanska film berättas
16.45—17.05 Julkalendern. Färg. Re hur genetiken, livets vetenskap, ut
pris. Textat.
manar livet självt.
17.35 Meddelanden.

18.90 TV-nytt, väder.
18.05 Kidliiger — - sommarreportage
hland barn och hästar. Färg.

18.30 Julkalendern; Barnen i Höjden,
Färg.

till Genteles TV-uppsättning av Janaceks Testamentet.

18.80 Julkalendern: Barnen i Höjden.

12. Sträck och tänj!
18.30 Ilen målande holländaren. Färg.

20.80 I skuggan av.., en veckoaktuell händelse eller person. Färg.
21.00 Boinbsäkert — amerikansk film
från 1063. Regi: Sidney Lumet.

OTlerlihy, Walter Matthau.

TV

der.

21.80 ca Sportspegeln.

19.10 lluellen. Färg. Västtysk aven-

17:s landning i Stilla havet. Gunnar 22.35—22.10 TV-nyll, väder.
Hambraeus.

tyrssorie från Napoleon-liden av 21.00 ea Japans dilemma. Färg.
Joseph Conrad. I rollurna: Heinz 213» ea Jliek Cavett intervjuar. Färg.
Bennént och Hans-Helmut Dielcow,

Giisi: Danny Kaye.

3. Hans Ostelius berättar för Lasse

Jäuomenkieliset: ohjelmat;

Finskspräkiga program:
10.00 Ifulisviikko.
Nyhtilsvcckan.

TV

T orsdag

Britt Norrman, Birgitta Palme m fl.

kiska filmer samt en historia av

17.55 Meddelanden.

Beppe Wolgers ritad av Fam Ekman 18.00 TV-n.vtt, väder,
och med Sven Lindberg som berät 18.05 Ventilen. Färg.
21.30 Väder.
tare.
21.35 Panorama. Färg. Om Uruguay,
17.0017.20 Julkalendern. Färg. Re 18.30 Julkalendern; Barnen i Höjden.
mönsterstaten som blev ett forlorat
Färg.
pris. Textat.
paradis. Reportage av Henry Chris- 17.35
18.50 Med Hans i vida världen. Färg.
Meddelanden.
tensson och Ilgars Linde.
21.00 Aktuellt med TV-n.vtt.

18.00 TV-nytt, väder.
18.05 Fan Tau. Färg. 4. På cirkus.

4. Folkpensionären Hans Ostelius
berättar för Lasse Holmqvist,

tyska.

20-talets Chicago.

liav. Färg.

Gäst: Peter Ustinov,

10.00. Bröderna Malm. Färg. Del 3, 22.50— 22.55 TV-nytt, väder.
Fågeln. Repris.

13.30 Jag talar om Jerusalem. Den

tredje och sista delen i den sk
Weskertrilogin.

.17.25 TV-n.vtt, vader.

Annamaria oeh Kay Pollak. Färg.

j TV | Tisdag

TELEVISION 2
17.25 TV-nyll, väder.
17.30 ISeppes godnattstuml. Färg.

18.00 Deep River Bnys pä Chat Noir i
Oslo.

18.39 Svindlande affärer - serie med
Giadys Gooper, David Niven, Char-

De 13. Resan till ordningslandct.
ström.

oeh allvar med Eva ,Pugh och Figge
oeh Nationalteatern från Göteborg.

20,10. Biideiburken. Färg. Carl-Uno
Sjöblom visar filmer tagna av sven
ska folket.
20.35 Se dig omkring. Annorlunda vi

sor och visioner i färg med Siv-

norskt program oin ett märkligt: liv
söde.
19.20—19.80 Sydnytt. Västnytt.
19.20 Rikidilanduing.
19.30 Rapport.

20.00 Titta pä tvåan. Färg. Glimtar
ur julhelgens program i TV 2.
20.10 Onedin-linjen. Färg. 12. Falska

20.15 Testamentet — opera i tre akter

av Leos Janacek. Regi: Göran Gen

förespeglingar.

tele. Akt 1.

reta Bergström. Repris från 1B6T.

Skämt och allvar i skön blandning.
Jullovsniiitim'; prcscnlernd nv Anita
och Televinken:
15.00— 16.10 eu Tinlins äventyr: Krab
ban med guldklorna. Fiirg.

18.55 Anna på Hnugsetvolden —

och Hans-Helmut Dielcow.

Höglund, Heana 'Peterson, Marga

yngsta.

10.25—10.50 ea Ögonblick. Färg.

Mathias Henrikson, Roll: Kmitssou.
17.25 TV-nytt, väder.
17.39 Beppcs godnattstuml. Färg.
18.00 insändaren. Textat,
18.39 Slollar med stålar. Färg.

ber -72.

Inger och Conny Larsson. Sångtex 21.00 Aktuellt med TV-nytt.
ter: Ake Arenhill.
21.30 Väder.

10.10 Kojan — program för de

mer, Ake Lindström, Lars Edström,

19.10 lluellen. Färg. Västtysk ävantyrsseric. I rollerna: Heinz Bennenl:

Jacobsson, Arne Tyrén, Kolbjörn
Höiseth, Anna-Lisa Fröberg, Paul

- Färg, 1, Den listiga tigern.

De svenska rösterna: Tomas Bol-

18.00 TV-nyll, väder.
18.03 Luftens väghalsar. Belgisk film
om avancerad flygning inför publik.
18.30 Julkalenderil: Barnen i Höjden.
Färg.
18.50 Landslagets glada låtar. Färg.

X rollerna: Elisabeth Söderström,
Ragnar Ulfung, Olle Sivall, Birgit
Nordin, Anders Näslund, John-Erik

Jullovsvepriser presenterade av An
ita och Televinken:

1.0.00 Farfar pä jakt — dnekserie.

Fredrik Ohlsson, Fort-Aivo Varg,

I rollerna: Claes Elefalk, Hans-Erik 19.30 Röster frän värt land, novem

Stanborg, Pia Arnell, Bertil Mor

21.35 Under Mim ma tak. Färg. 12. Arehie som blodgivare.

1 rollerna: Carroli O Connor, Jean
program av filmaren Jan Eriksson 21.30 Väder.
som i fem månader umgåtts med 21.35 Stora stygga fåglar oeh små Stapleton, Sally Struthers, Rob RatHarry Svensson och med honom snälla — italiensk film från 1965.
återvänt till statarmiljöerna.
Regi: Pier Paolo Pasolini. I rollerna; 22.00— 22.05 TV-nytt. väder.
20.35 Teddybjörn-ligan. Färg. Kom Toto samt Ninetto Davoli.
TELEVISION 2
ediserie med handlingen förlagd till 23.00— 28.05 TV-nytt, väder.

9.10 Spela gitarr med tllfe och 21.45 Dick ('avett intervjuar. Färg.

Tabbe. Färg. ®

20.35 Herrarna i hagen med Sune 21.30 Väder.

19.30 Rapport ined TV-nyll, väder.
Mangs oeh Jarl Borasen. Färg.
20.00 Harry Svensson, f d statare. Ett 21.00 Aktuellt med TV-nytt.

9.30 Bitte 1. Färg. Nybörjarkurs i 21.00 Bland säl oeh valross i llcrings

19.30 Rapport.

Söndag

det gick till när man flyttade en
koloni havsuttrar frän Aleuterna
sydväst om Alaska till tryggare v»t -

läglönare. möter Caroline Gyllenk
18.50 Sommarviken. Färg. Livet Andera Gernandt.
kring en insjövik i Dalaina däri 20.20 Extra Rapport: Apollo landar. rok, friherrinna.
bönderna blivit sågverksarbetare Färg. Direktsändning frän Apollo 21.40 Dick GavelI intervjuar. Färg.
Gäst: Bette Davis.
oeh stadsborna köpt stränderna.

21.00 Aktuellt med TV-nytt och vä 19.20 Riksbianduing.

I rollerna: Henry Fonda. Dan 18.80 Driimfabrikcn AB. Färg. Lek
22.13—22,50 TV-nyil, väder.

Oio£ Ek, Brigitte Qrnstein.
20.45 Operation havsutter. Färg. Hur

18.J0 Julkalendern: Barnen I Höjden. 19.30 Allsköns musik. Färg.
Färg.
20.2» ljuger Glislav Jnlianssmi»
19.30 Dra en lått Färg. Final med de 17.25 TV-n.vtt, väller.
18.50 BeUmanslotterlet. Färg. Direkt Färg. Svea Kanal presenterar en
fyra bästa musikvetarna i program
thriller i dataåldern — 35-ävingen
sändning av dragningen.
serien. Programledare: Johan Sand 1.7.30 Beppes godnattstuml. Färg.
ström.
18.00 Stora Sjöfallet l>ar tystnat. 19.10 Duellen. Del 3. Färg. I rollerna: som blev 67 pä bråkdelen av en se
kund.
Färg.
Ett
program
om
människans
Heinz
Bennent
och
Hans-Helmut
20.20 Röda rummet av Strindberg.
Medverk. Lars Amble. Christer
intrång i en högfjällsnatur, som Dickow.
Färg. Del 9.
man egentligen ville bevara.
Banck , Hans Bendrik, Jan Berg19.30
Men-folket.
Färg.
En
folkgrupp
I rollerna: Per Ragnar, Mathias
Skrattkanunuren. 10. Del kvinn i norra Laos som värvas som solda quist, Svante Foerster, Ulla Mag
Henrikson, Ernst Günther, Alian 18.30
ter av båda sidorna i Xndokinakri- nusson, Lis Nilheim .Liselotte Nils
Edwall, Arne Kullenmark, Jan liga släktet.
oeh kanske därför är på väg att son, Anders Nyström, Tord Peter
Blomberg, Åke Lindström, Carl 18.50 Ställ upp. Färg. TV 2:s .talang get,
utplånas.
son, Helge Skoog, Meta Velander,
jakt
landet
runt.
Ikval!:
Lappland
Billqmst, Jan Koldenius, Mats
Wahlström, Bengt Wittström
Dahlbäck. Margareta Sjödin. Chri från Vilhelmina. Programledare: 20.20 Att göra sin röst hörd. Färg. Chris
m fl.
Roger
Jonsson.
Jugoslavisk
film
om
radioamatörer
i
stian Eerling, Ülf Palme.
21.00 Aktuellt med TV-nytt.
19.29—19.30 Sydnytt. Västny tt.
Kroatien.

19.30 Knpport med TV-n.vtt, väder, 17.3U Pennan ocli radc.rgunimit. Karg.
sport.
Tecknad film frän Ungern.
20.CO Bytturlävlingar i London, färg. 17.45 Vem skall trösta knyttet! Bir
Horse of the Year Show — The gitta Ulfsson läser ur Tove Janssons
Ronson Troptiy, finalhoppning mel berättelse.
lan Tysklands och Englands top- 18.00 Ilen hemliga verkligheten nv
prvlinre. Anders Gernnndt.

son, Jörgen Barwe, Per-Axel Arose

Rune Jansson, Olof Hudden, Curl-

20.00 Cadre Soir. Färg. Uppvisningar ten,
av den berömda franska ridskolan i
21.00 Mötet. Färg. Signe Ingebrittaen,
samband med ett besök i London.

Medverk. Per Ragnar, Pia itydvall,
Sif Ruud, Lennart Lundh, Åke 16.30 llerr Itarlnilander funderar.
Under fem månader vistades Mai Wästersjö, Curt Ericsson, Curt Mas- Fiirg.
Zetterling och ett filmteam i Pro reliez, Åke Lindström, Jim Steffe, 16.50— 17.10 Julkalendern. Färg. Re
vence för att göra ett program om Marianne Nielsen, Gerd Hagman.
pris. Textat.
Vincent van Gogh. Michael Gough 17.00 Bland vilda djur. Färg.
17.55 Meddelanden.
gestaltar den tragiske kpnstnären.

Jobs, Gunnar Ekvall, Rune Tures-

nius, Arne Strand, Urban Eldli,

TELEVISION 2

23.00 ca TV-nytt, väder.'
TELEVISION 2
23.05—23.55 en Norsk-svensk hörna,
9.25 Sliiin gitarren. Färg.
forts. Färg.

18.00 Ursäkta! — engelsk serie. Färg.

Andersson och Göran Holmberg.

Regi: Jaekie Söderman.
Medverk. Sören Söderberg, Liskulla

TV

Apollo 17.

.15.35 Direkt onsdag. Färg. Textat.
16.10 Oncdin-linjen. Färg. 11. Myteri.
17.00 Levande Larsson. Textat:.
17.23 TV-nytt, väder.
17.30 Bilbur den lilla elefanten. Färg.
1.7.35 Ilen glada fjärilen. Färg.

19.2O-rl9.80 Sydnytt. Västnytt.
19.29 Kiksblandning.
19.30 Rapport med TV-nytt, väder.

19.30 Rapport med TV-nytt, väder.

20.00 Rävspel. Färg. Serie av Bosse

pet för Metropolitanoperan i New Holmqvist.
16.30 Sagor från Italien. Färg.
York. Några veckor senare omkom 20.00 Dela HUa — sista delen av Ca
16.50—17.10 Julkalendern. Färg. Re
Onsdag
han i en bilolycka. Kring valet av rin Mannheimers serie.
pris. Textat.
Gentele gjorde BBC ett program, I rollerna: Margita Ahlin, Lena
som här visas i en redigerad ver Brogren, Pia Baeckström, Inger 16.30 Barnens halvtimme. Färg. Tjec 17.30—17.55 Regionalt: öslöläck.
sion. Det sänds som en introduktion Hayman, Maria Hörnelius, Ulla-

21.30 Norsk-svensk hörna. Färg. Mo 22.30—22.33 TV-nytt. väder.
rokul med Lennart Hyland.

TELEVISION 2

18.20 Anslagstavlan. Färg.

juli i år tillträdde regissören och 19.30 Med Hans i vida världen. Färg. 22.20 eu TV-nytt, väder.

21.00 Aktuellt med TV-nytt. sport, 22.00 Extra aktuellt med rapport från
väder.

Tabbe. Färg.

38.30 Skrattkammaren. Godbitar från
den gyllene stumfilmstiden.

Färg.
fvage och Leif Larsson.
18.39 Snillen spekulerar. Färg, Några
18.00 TV-nytt, väder.
av
årets nobelpristagare i fysik,
18.03 Aktuellt i verkan. Färg. Textat.
kemi och medicin samtalar om ve
18.80 Julkalendern: Barnen i Höjden. tenskapens utveckling. Värd: Bengt 22.05—22.10 TV-nyll, viider.
Färg.
Feldreieh.

18.50 Till Josef med ömhet och ängs

11.25 TV-nytt, väder.
17.30 Bepprs godnattstund. Färg.

les Boyer, Gig Young oeh Robert

Coote.
19.20—19.30 Sydnytt. Västnytt.
19.20 Riksbianduing.

X rollerna: Pel er Gilmore, Anne
— Ja, vi liar alla våra små egen

heter.

— Inle jag.

— Jaså, ror ni om i kaffekop

pen med höger hand?

— Ja, naturligtvis.
—- Ja, där kan man se — det är
en liten egenhet. Vi andra rör om
med skeden.

Stallybrnss, Howard Lang, Pamela
Salem, Michael Billington, Jessiea
Benlon in fl.
21.00 Brtkmn rubrikerna. Vem ska ha
makten-pA Sveriges Radio?

21.40 Dick Uavetl; intervjuar. Färg.
Gäster: Harry Bclatonte oeh Sidney
Poitior.
22.45—22.50 TV-nytt, viider.

