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Venelaste huvi

SALAPÄRASE
käsikirja vastu

Salapärasest käsikirjast, mida omistatakse kindral Laidonerile, jutustab New Yorgis ilmuv Vaba Eesti Sõna
oma S. veebruari numbris. Ajalehele jutustatakse Stockholmist, et siin oh umbes neli aastat tagasi pakutud
müüa Prantsusmaal elava umbes 55-aasta vanuse Hillar Lehari poolt mingit käsikirja, mida viimane nimetas
"Kindral Laidoneri päevikuks”.

Lehari olevat tutvustanud ennast
kui iseseisvusaegset Centum-klubi as-

jajajät, kus Laidoner oli liige ja kel

le käest ta a. 1940 saanud hoiule saa

nud käsikirja, kuna kindral aimanud
oma vangistamist. VES teatel olevat

alles hiljuti suina isik pakkunud

sama käsikirja müüa vabas maailmas
asuvatele eestlastele.

Kui temalt küsiti, kas ta sellest
päevikust mõned fotolcoopialised
tõendid vöiks saata, siis tulid va
stuseks ainult ärakirjad üksikutest
lehekülgedest, kus tähelepandava

kirja müüa pakkunud ka ühele ees
ti kirjastusele. Ka selle pakkumise
puhul olevat müüja läbirääkimised
niipea katkestanud, kui kirjastus
nõudnud fotokoopiaid mõnedest le

sa kohta osytunud mittepaikapida-

hekülgedest teose ehtsuse selgitami

mingit päevikut pidanud — seda kin

seks.

test, ei ole Johan Laidoner kunagi

nitavad nagu ühest suust tema

kui sellist käsikirja üldse olemas
on. ning küsimuses pele mingi fan
taasia sünnitus, kinnitab ka teade
mida Lehari enda poolt levitatavat,
et ”päeviku” käsikiri on nüüd ühe
ainult umbkaudselt identifitseerita
va vahemehe kaudu maha müüdud
Pariisi N. Liidu saatkonnale.
Nagu juba tähendatud on eemal
seisjad võimata öelda kui palju sel
lest jutust võib tõsioludele vastata.
Täiesti võimuta see muidugi pole, St
nõukogude propaganda aparaat Ott

J. Tõnissoni mustamine.

Vaba Eesti Sõna kuulmist mööda
ei ole asjatundjad, kes kindral. Laido
neri lähemalt tundsid, päevikut eht
saks ja seadsid küsimuse alla, kas
ülemjuhataja üldse päevikut pidas.
Tai olid korrektsed, ja head vahekorr
rad mõlema nimetatud riigitegelase

ühe "päeviku” valmis vabrltseeri-

ga.

maal Strasbourgis ühe kohaliku ki
riku majavalitsejana töötav Hillar
Lehari kõnesoleva ”päeviku" käsi-

Niipalju kui on selgunud ülemjuha
tajale lähedal seisnud iskute seletus

Ka olevat Lehari poolt esitatud se kauaaegsed kaastöölised kui ka sugu
letused käsikirja tema katte aattirnl- lased ja sõbrad.
Et tegemist on võltsinguga, juhul

maks asjaoluks olnud K. Pätsi ja

Nagu Eesti Päevaleht kuutleb
täiendavalt, on praegu Prantsus

vaiks.

nud, mille eesmärgiks ilmselt on Pät

Prantsusmaal elunev Hillar
Lehari olevat salapärase käsikiria maha müünud N. Lii

si ja Tönisom mustamine. On sea
nii, siis ei ole muidugi võimata, et

du saatkonnale Pariisis.

omakorda Laidoneri mustataksa.

varsti päevavalgele ilmuvad ka Pätsi

ja TönisonI "päevikud”, milledes

LEEDU PÕGENIK
KREEKAST USA-s
TEINE TULEMAS

NEW YORK (VEIS) — Möödunud aasta kipul äratas ajakirjanduse tähelepanu Vene kalalaeva põgenemine
ja asüüli palumine Kreekas, kusjuures teatati, et laeva meeskonnas olnud äliikmest üks on lecdulaue ja et
põgenemine vabadusse sündis kalapaadi kapteni algatusel. Ainult üks mees laevu meeskonnast siirdus tagasi
Venemaale. 19. jaanuaril saabus põgenenud meeskond Kreekast, kus nad olid saanud esialgselt asüüli, reisiaurik ”Christoforo Colombo” pardal Kirikute Maailmanõukogu põgenike ümberasumist korraldava organi toetu
sel New Yorki. Leedulasest põgenikuks oli laeva raadiotelegrafist Vytautas tiudiiauskas, sünd. 1.9,98.a.

BATUN (Balti pöördumine UNO poole) on osutunud ener
giliseks organisatsiooniks, kus tegevad on eeskätt noored
balti akadeemilised inimesed. Pildil üks eestipoolseid aga
raid tegelasi ja külastusdelegatsiooni liikmeid dr. Heino
Ainso esinemas ühel BATUN-i koosolekul.

BATIJIV külastas

V. Gadliauskus seletas oma loost
järgmist: Ta teeninud rnadiotelegrafistina väikesel vene kalalaeval ”Vishera”, mille meeskond koosnenud ai
nult 8 mehest. 10. augustil m.a. ol
nud nad oma laevakest parandamas
Mustamere Kershi sadamas. Et seal
kõiki parandustöid ei saadud teha,

14. augustil merele saadetuna kutsu
nud ühel päeval laeva kapten mee
skonna kokku ja teinud neile ettepa
neku kogu grupiga põgenemiseks va
basse maailma, siirdudes selleks paa

7 liikme kava. Neist 7-mest olid
kuus venelased.

Algul kavatsetud paadiga siirduda
mõnda Türgi sadamasse, kuhu tee lü

hem ja seetõttu kergem jälitajate

diga mõne lääneriigi sadamasse. Mee käest pääseda.
skonnast nõustunud põgenema kobe
lühemal kaalumisel aga muude
7 meest, üks teatanud vastuseisust tud kava, kuna Türgi võimude käi

ja sellest, et ta siirdub tagasi N. Ve
Sealt pärast parandustööde lõppu nemaale. See ei muutnud meeskonna

saadetud paat edasi Odessasse.

tumine Iecdulasist leiuiukikaaperJärg, Ihk. 1.

U ^©-delegaate:
$ii ii r ettevaatus
NEW YORK — Balti rahvaste vQitslusorganisatsiocmi BATUN’i esinda
jad on viimaste nädalate kestel teinud New Yorgis suure töö Euroopa
julgeolekukonverentsi ettevalmistustöödest osavõtvate riikide informee
rimiseks Eesti, Läti ja Leedu probleemidest. BATUN’i esindajad külasta
sid Liitunud Rahvaste Organisatsioonis nende riikide esindusi, kes on
saatnud oma delegaadid Helsingis toimuvale Euroopa julgcolckukonvcrentsi erinõupidamisele. UN-i esindustele anti üle Ülemaailmsete Eesti
Päevade ajal Torontos Rahvus kongressil vastu võetud resolutsioonid,
samuti Eesti ja Liiti noorte maailmakongresside seisukohad.

Külastamisel jöufsid BATUN'i esin idee ja informatsiooni vabaks liiku
dajad veendumusele, et lääneriigid miseks ida ja lääne vahel.
Lääneriikide ettepanekute kohaselt
ei kavatse anda de jure tunnustust

N. Liidu praegustele piiridele.

tuleks konverentsi eeltööde tegemine

Ühendriikide esindaja Liitunud Rah jagada, kolme komisjoni ja kümnevaste Organisatsioonis William E. alamkomisjoni vahel, kes arutaks
Schaufele võttis Balti delegatsiooni läbi-kõik probleemid. enne kui need
vastu .24. jaanuaril .ning Jupnitas, ■ et esitatakse üldkoosolekule

Kommunistlikud riigid ei ole ilmBalti probleemide käsitamisel ei ole
‘Ühendriikide'poliitikas oodata ming- . selt huvitatud lääneriikide ettepa
nekutest ning nende kava kohaselt
' isuguseiet muudatusi. ’ : i
. Balti delegatsioonid konstateerisid, peaks konverents käsitama ainult
et lääneriigid teevad Helsingis toimu Euroopa julgcolckuküsimusi, kau

vatel eeluöupidamistel suuremaid

banduse ja tehniliste teadmiste

pingutusi raudeesriidest läMÜvunäõiiseks ning esitatavad koimmuhistlikkudele riikidele ettepanekuid iniuiesrev

loomist ning Euroopa julgeoleku
Järg, Ihk. T,

* UofcfM

laiendamist, kultuuriliste sidemete

Klaipeda Leedus on vene traallaevastiku baas. Pildil üks emalaevadest abiiraaleritega.
Ühelt selliselt abitraalerilt põgenes Kreekas meeskond*
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Poliitiline võitlus tänapäeva soovitate. Võin kinnitada, et sel ju
maailmas on muutunud üha vägi
valdsemaks. Käimas on terve rida
sissiliikmnisi n.n. vabastamistüübist sisuliselt ja vormiliselt vaha
des riikides, millised arendavad ter

rorit nii elanikkonna kui ka ametvöimude vastu ning sageli segades
ka teisi rahvaid asjadesse diplomaa
tide, firmade esindajate jne. äraröö-

hul vähemalt teie ei istu enam juh
tivas positsioonis”.

Baltlased on teatavasti valinud
mittevägivaldse tee, kuigi see vähe
malt praeguste mõõtude järele kau

geltki ei ole nii efektiivne poliitili
ses võitluses. Baltlased on jäänud
soliidsete demokraatias välja kuju

nenud meetodite juurde ja on

vimise kaudu, et sellega sundida
valitsusi vange vabastama ning lu

kindel, et nad pikemas perspektii
vis on teinud õieti, kui nad moevä-

narahasid maksma.

givalla kiusatustele pole järginud.

Kasvõi sellepärast, et demokraa
Sellesse terroritegevusse kuulu tiad on üha suureneval määral asu
vad ka lennukikaaperdamised, po nud end terrori vastu kaitsma ja
liitilised mõrvad teistes maades ja aegapidi teevad terroristlikele polii
koguni komandoaktsioonid sellest tilistele võitlejatele nende tegevuse
tüübist," nagu see esines ■ äsjaste!’

võimatuks, olgu siis nonde ees

Müncheni olümpiamängudel, mis märk nii õilis ja kiiluslväariv kui
araablaste pooli uputati verre.

tahes. Rootsi osas viitab sellele
arengule eeltähendatud vägivalkuidagiviisi kõrval ja kaugel, kuigi lauurimise-komisjoni enhfe jöülõ
ka siin on viimastel aastatel vasa valitsusele esitatud raport, mis soo
käärmuslased ja fanaatikud saanud vitab seadusandlust terrorismi või
Rootsi seisis nendest sündmustest

rohkem mänguruumi ja on julge
nud isegi luua avalikult esinevaid

maluste pidurdamiseks.

Min. .Lidbomil on nüüd vastav
erakondi, milliste programmides on seaduseelnõu valmis ja selles on
vägivald ja riigipööre.

ette nähtud võimalused teatud välismaalastegruppide ja isikute sisse-

Ei saa unustada ka tekkinud reisi takistamiseks, kui neid või
"rahvaliikumisi”, millised on pü dakse kahtlustada terroristlikesse
hendunud demonstratsioonidele ja organisatsioonidesse kuulumises, sa

agitatsioonile mitte ainult teiste muti tugevdatakse kontrolli seda
maade ”vabastuslükumiste” toeta laadi poliitiliste põgenikena vastu
miseks, vaid sageli ka rootsi riigi võetud isikute üle, m.h. andes pokaitse ja politseivöimu õõnestami

seks, välissaatkondade ründamiseks
jne.

litselvöimule suuremaid volitusi.

See kõik osutub vajalikuks, kui

sama seaduse restriktsioone ei ha
kata kasutama ka demokraatlikke
võitlusmeetodeid tarvitavate pagu
lasorganisatsioonide vastu ja kes
ilmselt vajavad õiguskaitse garantii
sid, et see nii ei toimu — uus sea
perdamiseks saadikutapjate vabas dus ei tohi lõppu teha üldiselt hu
tamiseks. Möödunud septembris maansele selle maa pögenikepoliitiseadis valitsus ametisse erikomisjo kale, mida ka riigiprokurör Koman
ni poliitilise vägivalla vältimiseks dör oma kriitikas esile tõstis samal
ettepanekute tegemiseks min. Lid- ajal seaduse vajalikkust rõhutades.
bomi juhtimisel.
Muide haaras Romanderi kriiti

Traditsiooniline hoiak, et ”seda
ei juhtu Rootsis”, muutus järsult
paari vapustusega, mis seisnesid
ühelt poolt Jugoslaavia suursaadi
ku tapmises ja hiljem lennukikaa

Rootsi oli asunud seisukohale, et
demokraatlik maa peab asuma kait
seseisundisse vägivallaaktide vastu.

kast kinni äärmine vasaklus ja
hakkas võitlema seaduse vastu,
nagu see oleks neile mingi eluküsi

Loomulik ja hädavajalik järeldus mus. Siin tuleb esile uus prob
ja seda eriti tekkinud olukorras, leem: kui seadus puudutab väljast
kus siin maalgi on tihti aplodeeri tulevaid ja välismaalasist terroris
tud teatud vägivallale mujal ja ise te, siis võib neid sama hästi tekki
gi asutud terroriliikumisi toetama.
Baltlastelega on mõnigi kord mee

da ka rootsi kiiresti arenevas vasakekstremistide endi flooras, kes esi-

nutatud, et nad ei võitle oma lagul vägivalla ümber ainult küll
asja eest '”kaasaegselt” s.t. teoretiseerivad, kuld kellest ei tea,
nad ei tarvita vägivalda ja kasuta
vad oma relvana vaid sõna ja selgi
tust. Ei ole kaua tagasi kui Arbeta-

miila nad seda praktiseerima hak
kavad.

Ideeliselt peavad nad ja vajali
renis Johan von Bonsdorff rootsi kuks Rootsi ”vabastamist" praegu
sest,
nende arvates ikka veel viha
terrori arengust kirjutades juhtis
tähelepanu, et terroritaktika nii va tavast ja ”rahvavaenulisest” kapita
sak-, kui paremäärmusluses on ku listlikust riigikorrast. Ka selles
junenud samaseks ja hoiatas, et oras vajab rootsi demokraatia "kait
kui kõik ekstremistide taktikat ka
set. KLA
sutama hakkavad, siis võivad selle
le olla saatuslikud tagajärjed ühis
konnas.

Bonsdorff tuletas ekstremistidele

meelde, et Skandinaavias leidub
gruppe, kel on ülim õigus oma hu
visid kaitsta, näit. baltlased ja kar
jalased (kellest pool miljonit kihu
tati oma kodudest, kui Hitler Stalinile vabad käed andis Soome rün
damiseks Talvesõjas).

Mis juhtuks, kui need eksiilid võ
taksid omaks Palestiina-terroristide

ja kroaatia natsionalistide püstolkuulipilduja-taktika. Bonsdorff kir

jutas: ,
"Mõtelge järele rootsi ekstremis
tid igasugustest kaliibritest, milli

seks kujuneksid tagajärjed, kui
baltlased ja karjalased ühel päeval

ärkaksid sama sorti "poliitilisele
teadvusele”, mida teie nii soojalt

Eesti

li ii ui ii

raadios
Dirigent Sten Frykberg, rootsi

muusikaraadia soovikontserti! toi
metaja, on lubanud laupäeval, 24.

veebruaril JU. 10—12 vältel pro
grammis nr. I toimuva kontserdi
programmi paigutada ka ”Mu isa
maa mu iinn ja rõõmu” heliplaadi
eesti segakoori ettekandes orkestril

ja oreli saatel Ilarri Kiiski juhatu-:

sel.

S Vastava soovi eestlaste nimel an: dis Frykhergile üle Johannes Undj vere Uppsalast.

UUE AJASTU OOTEL
Möödunud kauuvahetusel pidas reopa julgeoleku ja koostöö küsimu kõige tähtsamaks nende hulgas on
rahvusvaheline organisatsioon Inter- ses.
parlamentaarne Unioon, lühendatult
Tähelepanu juhtimisel viimasele
IPU, nädalapäevi kestnud istungi olid eriti agarad delagaadid Ida-EuHelsingis rööbiti seal toimuvate mit roopa riikidest, Nõukogude Liiduga
mepoolsete ettevalmistavate läbirääki eesotsas. Nad rõhutasid kordkorralt,
mistega Euroopa julgeoleku- ja koo et ettevalmistavad läbirääkimised
stöökonverentsi korraldamiseks. IPU Helsingis omavat suurt kaalu ja pida
loodi juba 1889. aastal ja peab sest vat peatselt viima suure Euroopa-

saadik kokkutulekuid läbisegi üks konverentsi teostamiseni.

Helsingis toimuvad ettevalmistavad
kõnelused Euroopa julgeoleku ja koo
stöö asjus, nagu sellele juhiti tähele
panu ka IPU äsjasel kokkutulekut
Aga ettevalmistavate läbirääkimis
te õnnestumine on suurel määral sõl
tuv kahe erikonverentsi tulemustest

mujal. Üheks oh Genfis peetavad
SALT-läbirääkimised "USA jä N. Lii

või kaks korda aastas.
Nõukogude esindaja rõhutas enna du vahel nn, ofensiivsete strateegilis
Organisatsioon koosneb parlamendi- kult, et seda lootust tulevat IPU-tea- te tuumrelvade piiramiseks, mis onliikmetest erimaadest, millede arv on daandest tugevasti alla kriipsutada. väga komplitseeritud ja seetõttu ka
aegamööda kasvanud. Noist ei oio Tagamõte seisis nähtavasti selles, et rasked..

aga kõik alati konverentsidel esinda kuigi IPU-konverentsil pole kuigi
Teiseks on jaanuari lõpul Viinis
tud, olgu ühel või teisel põhjusel. suurt kaalu, siis laseb rahvusvaheli alanud NATO ja Varssavipakti vahe
Nüüd Helsingis toimunud konverent ne parlamendiliikmete kokkutulek line konverents relvastatud jõudude
sil oli osavõtjaid 32 euroopa maalt ennast poliitiliselt siiski ära-kasuta vähendamiseks Kesk-Euroopas vas
ning ühendriikidest ja Kanadast.

da meeleolu loomiseks Euroopas vii

, IPU ei ,ole,;mingi otsustav asutis, sil, mis on kopskölas pingelangetamivaid võib ainult arutada küsimusi, sega Ida ja Lääne vahel.
Kas Euroopa seisab tõesti uue ajas
ha sooviavaldusi ja ettepanekuid.
Organisatsiooni konverents Helsingis tu lävel, sellele küsimusele võivad
oli peamiselt pühendatud küsimuse tegelikult anda vastuse mitte parla
le, kuidas arendada koostööd Euroo mentide esindajad, vaid valitsuste de
pas. Huvitaval kombel olid erimaade legaatide amedlikud läbirääkimised
parlamendiliikmete deklaratsioonid kolmel erikonverentsil. Poliitiliselt
sedakorda üsna üksmeelsed.

Rõhutati üldiselt, et nüüd on õige
aeg vähendada vastuolusid Euroopas
ja tugevdada niiviisi koostööd. Seda
rõhutas eriti vene peadelegaat Shitikov väitega, et Euroopa seisvat nüüd
uue ajastu lävel. Ameerika senaator
Stafford oli mõnevõrra tagasihoidli
kum arvamisega, et ollakse jõudnud
läbirääkimiste perioodi.

tastikku tasakaalustatud viisiL

SALT-läbirääkimiste esimene voor
vns möödunud aastel teatavasti kok
kuleppeni nn. defensiivsete tuumrelvade piiramisel. Läbirääkimiste teine .
käimasolev voor ofensiivsete relvade
küsimuses on seevastu palju problee-

mirikkam ja' hõlmab rohkeid küsi
musi, mida NATO-riigid peavad üli
malt tähtsaks oma julgeolekule.

Vabariigi
aktus
Stockholmis

IPU-konverentsi kõik delegaadid
oma sõnavõttudes juhtisid nii või tei
siti tähelepanu Helsingis samal ajal
käinud läbirääkimistele teise tõelise
konverentsi ettevalmistamiseks Eu-

Lugu pole parem ka vastaspoolte
sõjajõudude kärpimisega Kesk-Euroo
pas, mis seisab Viini konverentsi päe
vakorras. On silmatorkav, et just sel
le konverentsi vastu on N. Liit üsna

vähe huvi tundnud. Ja kui N. Liit r
pärast aastaid kestnud vaikimist lõ
puks NATO ettepanekule vastu tuli ,
ja konverents tänavu jaanuari viima
sel päeval võis alata, siis ei saa sel
lest veel optimistlikke järeldusi teha.
Pigem vihjavad kõik tundemärgid r

sellele, et kuna idabloki riigid on
Kesk-Euroopas tunduvas ülekaalus
oma konventsionaalsete sõjajõudude
poolest, siis saavad lääneriigid seda '

tasakaalustada oma tuumrelvade
abil. See aga tähendab, et konve

9 9-''

Ürituste
kalender

rents Viinis on väga lähedalt, seotud
SALT-läbirääkimistega Genfis.

Mõlemad kokku on omakorda eel
tingimuseks Euroopa julgeoleku- ja
koostöökonverentsi toimetulekule.
Palju jääb veel teha enne kui võib

Eesti Kultuuri Koondises regist
reeritud üritused Stockholmis:
Laup., 24. veebr. kl. 18.00, Met-

ütelda, et Euroopa seisab uue ajastu
lävel.

sakodu Taliharjapidu Södertäljes

A. K.

Rosenbergi koolimaja sammassaa

lis, metsakodu ja Laskespordi

Klubi korraldusel.
Pühap., 25. veebr. kl. 13.00, Ees
ti Vabariigi 55. aastapäeva aktus
Kontserdimaja suures saalis.
Pühap., II. märts. kl. 14.30 SET

Stipendiume
kunsti alal

(Tennisklubi) 20 a. juubeli koos
viibimine Operaterxasseni pidu
saalis.

Pühap., 18. märts. kl. 14.00, Ees

ti Algkooli kevadpidu, Skanstull!
Gümnaasiumi aulas, Bohusgatan.
24—26.

Laup., 24. märts. St. Eesti Mee

skoori kontsert Kontserdimaja
suures saalis.

Keedel, 30. märts. Eesti Arstide

Selts Rootsis — koosviibimine
koos külalistega Eesti Majas.

Laup., 31. märts. kl. 17.00,
EKK, ja V. E. Kirj. liidu korral
dusel Marie Underi 90 a. sünni

päeva tähistamise aktus medbor
garhuset’i suures saalis.

I^itip., 14. apr. kl. 17.00, EKK
ja E. Komitee korraldusel Helmi
Mäelo 75 a. sünnipäeva koosviibi
mine Eesti Majas.

Laup., 14. apr. ja pühap., 15.
apr. SL Eesti Teatri etendused, I.
Talve ”Juhansoni reisid Soomes”,
ABF-i teatrisaalis.

Neljap., 31. mail ja reedel 1.
juunil, Üleriigiline Eesti Noorte
ja Noortejuhtide Laskespordi ja
Spordi Laager Södertälje metsalaskerajal, E. Noortetöö, E. Skaut
like Noorte Maleva ja Södertälje
E. Laskespordi Klubi koostöös.

EV aastapäeva aktusel Stock
holmis esineb ooperibariton
Björn Asker.
On kujunenud kauniks kombeks
Eesti Vabariigi aastapäevade aktu
sel täita aktusesaalid viimse koha
ni. Teeme seda ka tänavu, vabarii
gi 55-ndal aastapäevalt Nagu ikka
loodame eriti rohkearvuliselt näha
nooremat põlvkonda!

Stockholmis toimub aktus pühapäe
val, 25. veebruaril kell 13 päeval. Ak
tus algab täpselt ja see toimub meile
vanas tuntud ja armastatud kohas —

esindusliku Kontserthoone suures
saalis. Kava on huvitavalt mitmekesi

ne, kõnedele järgneb rikkalik kont
sertosa. Aktuse külalistele avaneb
ühtlasi hea võimalus tutvuda ümbe
rehitustega ja renoveeriraistega, mis
kontserthoones paari viimase aasta
jooksul on teostatud.

Tunduvalt • on muide paranenud
suure saali akustika,. mis aitab esile
tõsta aktuse kontserdiosa muusikalisi

Teisip., 29. mail ja pühap., 3.

Väärtusi. Esinevad Käbi Laretei,
Björa Asker ja Stockholmi Eesti

juunil, Piuna Stuudio etendused,
Rae Piir’i laulumäng "Piiga ran-

Neil, kellel ei ole olnud võimalusi

natcel'.

Keedel, I. junn. — pühap. 3.
juuni, Laulupeo pidustused.

Piihap., 28. okt. "Triinu” aasta
päeva koosviibimine Eesti Majas.

Meeskoor.

hankida aktuse pääsemd eelmüügilt,
saavad jiäüsemdi osta ka aktuse päe
val Kontserhoone fuajees, alates pool
teist tundi enne aktuse algust. Aktus
algab täpselt kell 13. Pühapäeval, 25.
veebruaril.

Riiklike, kunstialaste stipendiumi
de jagamisel sai 15.000 kroonise
suure stipendiumi Göteborgi Stora
Teatri eesti päritoluga lauljatar El
len Felmas. Fotokunsti alal sai 5000
kroonise reiststipendiumi fotograaf
Rein Väline Stockholmist.

EESTI PÄEVALEHT •
Estniska Dagbladet

Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastutav väljaandja
(ansv. utg.)

Arvi Moor
Toimetus ja talitus:

EESTI MAJAS Stockholmis:
Wnllingaton 32, 1 tr.
Postiaadress: Box 667
101 29 Stockholm 1
Telefon 2184 46

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus
Andr. Eesti Päevaleht, Box 120,

33102 Eskilstuna, tel. 016/14 77 72
Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
Kuulutusarvete postgiro 60 59 00-0,

Eesti Päevaleht Förlags AB,
Stockholm

Tellimishinnad:

Aasta hr. 158:Kuu kr. 16:-

Termin (4 kuud) kr. 57:Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGS AB
Triikkija: Eskilstuna-Kurirens
Tryckeri AB Eskilstuna 1973

Kolmapäeval, 21. veebr. 1973

N.Liidus enneaegne
loomade tapmine
söödapuuduse tõttu
Ameerika nisutransportides N,
Liitu esineb hilinemisi ja osalt ka
puudulikku planeerimist, seda ee
skätt väijaveosadamates Texases.
Seevastu on aga Kanada transpor
did N. Liitu kulgenud täpselt.
Vastavalt lepingule müüvad amee

riklased N. Liidule kokku kümme
miljonit tonni nisu, kusjuures trans

Läänemere või Musta Mere kallastel.

Kui ameeriklastel on Texase trans
pordid kokku kuhjunud, siis võib N.
Liidu osas öelda sedasama.

Lossimine on aeglane ja raskusi
esineb ka transportidega sadamalin
nadest vene sisemaale.

Teatud märgid viitavad asjaolule,
et läänest saabuv vili saabub liiga

pordid peavad olema lõpetatud juuni hilja, et täielikult päästa söodaprobleeme karjakasvatauses. Nähtavasti
lõpuks. Pool terviljast viiakse kohale
on juba nüüd esinenud loomade en
USA kaubalaevadel, pool vene laeva

del, või N. Liidu poolt üüritud alus
tel.

neaegset suunamist tapamajadesse.

Moskvas näiteks ilmus müügile era

kordselt palju liha, peamiselt sorti
Kanada müüb N, Liidule alguses dest, mida tavaliselt on vähe saada
3,5 miljonit tonni teravilja, hiljem val. NÄiteks vasikaliha,, mis annab

Toronto Eesti Majas on hoiduvalt toimunud laudkonna vest lüsi ivruishoidlilte probleemide

üle, kus ettekandjaiks ja küsimustele vastajaiks on kohalikud eesti arstid. Muu hulgas

on Toronto eesti arstid, äorraldftnuä omavahel ka nädalalõpu valveteenistuse kaasmaalaste
teenimiseks, Pildil eesti arstide laudkond äsjasel vestlusöhtul Peetri koguduse saalis, Vascckult: dr. Pahapill, dr. P Paas, dr. E. Arro ja dr. ff. Meindock.

Miliza Karjusest Eestis
ja meist endist paguluses
Mõni number tagasi ilmus "Eesti
Päevalehes” lühisõnum New Yorgis
ilmuvast "Vaba Eesti Sõnast” võetu
na lauljatar Miliza Korjuse rahvuse
Kohta, kusjuures VES ridadest pais
tis, nagu tuntaks pahameelt sellepä
rast, et M.K. peab rahvuselt poolata
riks, See kutsub esile mõnesuguseid
assotsiatsioone, mis vääriksid jaga
mist EPL lugejaskonnaga.

riigid ja ta jäi nende tõttu ”Esto das eestlastest vanemad kõnelevad
niast” eemale.

endi lastega rootsi keelt, kuidas ühe

iseseisva kontserdiga ja Miiizast kõ nematest sündinud pro-rektor koos
neldi kui ”lootustäratavast lauljast". oma eestlannast naisega ja lastega
Olles küllaltki küps omal alal, siir on loobunud oma rahvusest, astunud
dus Miliza Korjus lcolmekümnendi välja eesti üliõpilasorganisatsioonist
algul Saksamaale avaramaid esine ja katkestanud oma sidemed kooli
misvõimalusi otsima. Seal saavutas vendadega, Selliseid näiteid vöiks
ta selle, mida ta pürgis — maailma tuua jätkuvalt.

Kui Miliza Korjus oli saavutanud kuulsuse.

JÜRI REMMELGAS

Hiina tahab■

lonel, kes oli olnud pärast Vene ja teenijaskonnaga.

osta inglise

mist mõnda aega EV Sõjakooli saksa perenaise praktikandina äsja Tuvi tä
keele lektoriks ja seda oli olnud ka nava naiskutsekooli majapidamishatsaarivalitsuse ajal Varssavi sõjakoo ru lõpetanud sarmikas ja noorusli

lennukeid

väga sõbralikult vastu, jutustas tütre Gerda Murre, kellest hiljem sai ”Es

poole küsimusega, kas oleks võima

Muide — ühel suvel teenis Kosel

li 'juures Poolas, võttis lehemehe kult kaunis Gerda Valentin, hilisem

Miliza lapsepõlvest ja kunstilisest tonia” opereti- ja hiljem ka ooperi
! arengust.

1 Korjuste perekonnas harrastati pal-

ju muusikat, vana kolonel mängis
[ise hästi viiulit ja minu sealolekul
oli tal puldil lahti Paganini üks eapriciodest. Viiulile ja viiulipoognale
osutades ütles kolonel Korjus:

Igal juhul pole N. Liidu massmee-

primadonna.

Miliza Korjuse ema oli poolatar ja

suurtes muusikaleksikonides on Miliza rahvuseks märgitud poolatar. Kui
ta end sellesse rahvusse kuuluvaks
peab, siis ei tohiks see meid väga rii
vata ega meis pahameelt äratada. ,

Hiina on pöördunud Inglismaa

lik säält osta 299 atakklennukit
tüübist Hawker Siddeley Harrier.
Tegemist on läänes ainsana esine
va vertikaalselt tõusva ja maandu
va atakklenmikiga, mis tegelikult
ei vaja üldse lennuvälju.

Autoteede maksud

Euroopa riikides
Et katta suurte autoteede ehita
mise ja korrashoiu kulusid,, kavat
seb püüd ka Lääne-Säksa valitsus
uue maksuna kehtestada Autobahnide kasutamise maksu. Tegemist
oa teedemaksuga, mis lisandub öli-

mäksule ja teisi autoomanikke
koormavaUe maksudele.

ma piiril teede kasutamsie eest kau
guse järele. Kuni 200 km viis D-marka, kuni 500 km 25 D-marka.

Ka enamik prantsuse autoteedest
alluvad maksusüsteemile. Sea kehtib,

oma: õnnistuse andma.

vaba. See on riiklik autotee osa. Sõit

Pariisist Lyoni maksab näiteks 32
franki. Lyonist edasi kuni Marseille-

ka. Säält edasi kuni' Sitsiiliasse oh

sõit vaba. Aastakaart Strada del Sõle
kasutamiseks maksab 20 000 liiri.

Alles 30 aasta pärast lähevad nime
Korjuste koduseks keeleks oli sak
Jätame Milizale tema poola'rahvu
Tegelikult on Hiina juba varem
sa keel ja Miliza oli esimeses abielus se, sellega austab 1a enda ema, ja ostnud inglaste käest lennukeid, kui tatud teed riigi omaduseks ja arvata
.eesti-sakslase von Foelschiga. Olles vaadelgem lähemalt, milliseid rahvus gi on tegemist olnud reisilennukite vasti muutuvad maksuvabaks.
Austrias nõutakse teemaksu Bren11930 Tallinn-Kosel asetseva Eesti Aja te muutumised teostuvad meie endi
ganeri autoteel alates Innsbrnckist.
kirjanike Liidu puhkekodu majava ümber. Taunigem parem seda, kuinemaks ja elades suveti seal, mäle

Narva pidu
Göteborgis

tan et samal aastal elas Ajakirja
nike Kodus ka Miliza Korjus enda
mehega ja ootas esimest last.

Milizat ja tema abikaasat käisid sa
geli külastamas ta isa, vend ja hõim
lased ja nad moodustasid väga lõbu
sa ja eleva seltskonna Kose kodu nii
rahvusvahelises seltskonnas.

nuaril Hilda Sanglepp, sünd. 24. mail

Üle hulga aja on Narva Spordi
klubi juhatus leidnud, et peaks

1908 Keavas.

korraldama peo kõikidele eestlaste

Londonis, Inglismaal, suri 28. jaa

Miliza Korjuse vend teenis Eesti
Tartus suri 7. jaanuaril Salme Kün
sõjaväes kaptenina, oli EV Sõjakooli
napuu, sünd. 25. juulil 1838 Voldis.
suurtükiväe klassi ohvitseriks, asus
Tallinnas suri 11. jaanuaril Alma
1939 Saksamaale ümber ning hiljem,
vjiekümnendi algul ühendriikidesse, 'Uueloa, sünd. 22. septembril 1895 Jär
vamaal. ,
kus töötas Washingtonis Kongressi
Kalifornias suri 31. jaanuaril Gus
raamatukogus venekeelsete trükiste
tav
Klaas,
sünd. 12. novembril 1882
osakonnas. Ta suri Washingtonis
mõni aasta tagasi ja kapten Korjuse .Peterburis; •
New
Glasgows,
Nõva Scotia provint
surm leidis märkimist ka eesli ajakir
sis Kanadas, suri 29. jaanuaril Olaf
janduses.
,Soosaar,
süüd.
9.
aprillil 1906 Tallin
Miliza Korjus üritas kahekiimnen-

nas. ......
di lõpul "Estonia" ooperilavale püäseBradfordis, Inglismaal, suri 1. vee
jsolisliossa la ei pääsenud. "Estonias” bruaril kapten Voldemar Tepper,

ta ja Timmlsjochi nimelised maan
teed, samuti läbisõit Felbertauern

tunnelist. ' 'v

auto suurusele.

Hispaanias kehtib maksukohustus
40 peseetat autoteedel Gerona-Bareelona ja Sevilla-Cadiz.

Need turistid, kes sõidavad autoga

kuna teed ehitati erakapitaliga. Ai N. Liitu, peavad tasuma piiril ”Sovtransautole” viis rubla, kusjuures
nult 140 autoteede võrgust on maksu

da ja kolmanda teaduskonna lõpetas ,Nato reeglite kohaselt ei tohi -kom-; eest Milaanost Naapolini 52 D-mar

kult olen ma sakslane.”

Maks ühe sõiduauto eest on 75 shillingit, edasi-tagasi pilet maksab 110
shillingit. Maksukohustusele alluvad
ka.Gerlose, Grossglockneri, Silveret-

Shveitsis puudub üldine teedeEuroopas on leedemaks olemas pa maks, kuid selle eest tuleb tasuda
suurest Sankt Bernardi tunnelist lä
ljudes riikides. Näiteks peavad auto
ga DDR-i sõitvad välismaalased tasu bisõidu eest 10-25 franki, vastavalt

Varem on hiinlased alati ostnud ni 21 franki.
Kreekas tuleb tasuda suurte mitmeoma söjaväelennukid N, Liidust, sa-:
muti ehitanud neid litsentsi alusel rajalista teede kasutamise eest Kate-

”Seda ma éitea, mis-rahvusse ktiü- !ta Pariisis Sorbonneä ülikoolis. Al munistlikele riikidele müüa söjalisIuvaks Miliza end peab, kuid seda bert Schweijzer vastas:
Strateegilist varustust. Eventuaalseks
tean ma kindlasti, et Karjuste me
”Ma mõtlen saksa keeles, järeli müügiks peab seega Nato peakorter
hed on alati olnud eestlased.”

nud hädatapmlsi.

Vene eksperdid märgivad, et tera
vilja sisseveo hilinemine ei tähenda
hiigeltehinguga, mis peab katma veel seda, et N. Liidus tekivad kuhjumöödunudaastast puudujääki, mida mised suuremas skaalas. Kevadel
põhjustas ikaldus, põud ja ka valesti oleks asi hullem, sest siis on raud
teed üle koormatud kunst väetisega,
planeerimine üldiselt.
Seevastu on aga Leningradi ajale mida suunatakse põllumajandusse.
hed kritiseerinud laevade pikaldast
Arvestuste kohaselt peaks aga suu
lossimist, kusjuures selgelt vihjatak rem osa teraviljatranspordist olema
se terviljalaevadele. Probleeme on lõpetatud just sdlleks ajaks, märgi
tekkinud ka sadamates, ais saavad
vad venelased.

”Näete — ne nende abil panin ma
Albert Schweitzeriit küsiti kord,
Miliza laulma! Kui ta vahel vastu missugusse rahvussse kuuluvaks ta kohapeal. Inglastele tähendaks ärite rmi-Ateena vahel 75 drahmi. Kõik
hakkas, andsin talle viiulipoognaga. end' peab. Ta konverseeris oma ema hing umbes 150 miljonit naela, mis: teised teed on maksuvabad.
Ka itaalia suured autostraadad fi
Miliza silmad olid tihti vett täis — ga ja pidas temaga kirjavahetust oleks kasulik nende suhteliselt vilet
nantseeriti eraettevõtete poolt ja see
: aga ta laulis..
prantsuse keeles. Ta oli lõpetanud sale majandusele.
ga on sõit nendel maksuline. Strada
Kui küsisin, mis rahvusse Miliza Strasbourgi ülikooli kaks teaduskon
Probleem seisneb aga selles, et del Sõlel tuleb näiteks tasuda söteu
kuulub, vastas kolonel!

oletada, et söödapuudusel on toimu

diad seniajani nünetatnud teraviljaostu ühegi sõnaga. Ometi on tegemist

Esines paaril korral Tallinnas ka rootsi kõrgema õppeasutuse eesti va

Kosel elades oli mul võimalus
maailmakuulsuse ja menu koloratuur-sõpramna ja filmi ”Suur valss” veenduda, et Miliza kõneles korralik
ülie peaosalisena, sain ülesandeks ku, eesti keelt. Kõneleski temaga sel
usuileda tema isa kolonel Korjust les, keeles paaril korral ja seda keelt
■ ajaleht ”Vaba Maa” jaoks. Vana ko kõneles Miliza ka kodu perenaisega
maalt öptandina kodumaale saabu

veel 1,5 miljonit tonni.

bussid maksavad 30 rubla ja enamgi.

(LTE). ’ ' '

Bridzhiklubid
keelati
N. Liidus keelati bridzhiklubidc
tegevus, kuna seda Moskvas loetak
se ”sotsiaalselt kahjulikuks”. ■

Nõukogude Spordikomitee, kes ot

suse partei käsul on teinud, ütleb
teadaandes, et olevat raske mõista,
miks üldse selliseid klubisid, asuta
takse: ”Kuid sellised klubid teguse-

vad Vilniuses, Tallinnas, Kiievis,
Lvovis, Tbilissis, Moskvas, Leningra
dis j.t. linnades. Veel enam, bridzhiliidud Eestis ja Leedus on korralda
nud omavahelisi ja vabariiklikke tur
niire juba aastaid,”

STOCKHOLM
Teadaande järele on tulevikus lu
Tennisklubi kella-viie-tee
batud bridzhi mängida vaid eraviisil
Stockholmi Eesti Tennisklubi kor eraseltskondades. Spordikomitee : ön
le Göteborgis. Pidu leiab asel ree
del, 23. veebr, algusega kl. 20 Eesti • raldab pühapäeval, 11. märtsil alguse keelanud ka naiste jalgpalli, kuna

ga kell 14.30 Ooperikeldri peoruumi
Majas, Drottninggat. 27.
Nagu tavaliselt on odava sissepää des kella -viie-tee. Kava kohta ilmub
su sisse 10:- arvestatud suupisteid ja teade hiljem.
mõistagi jalakeerutus moodsa diskoleekmuusika saatel. Disk-jockey üle
sanded on enda peale võtnud Siim • Vietnamis kommunistide käes ol

Rroberg. Kõik eestlased teretulnud,
koos tuttavate ja sõpradega.

• Svartviki kirikus kuulutati

jmist. Ta laulis ka ooperikooris, kuid

abiellujatena maha Luule Tainleht
ja UU Geijev. Laulatus toimub sa

tekkisid Miliza püüdluste vastu int sünd. 17. jaanuaril 1981 Viljandis.

mas 2. märtsil.

nud sõjavangide vangisoleku aeg

loetakse valitsuse otsusega tegevtee
nistuseks ja nendele makstakse väl

ja täispalk ning ülendatakse vasta
valt teenistusvamiseie. Mõni sõja
vang saab vabanemisel korraga kät
te 190.999 dollarit.

see olevat naiste tervisele kahjulik.
Venelased peavad seega lugu vaid

malest kui ajuspordist. Bridzh on

kurjast.. ■ ■

Külastage
EESTI MATA
WAKUN&M*
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Eesti professorid
kanadalastega UNO-s
NEW YORK (VES) — New Yorgis viibis möödunud nädalal Kana
dast, Waterloosi, sealses luterlikus, üliõpilaste 11-liikmeUne grupp prof.

Toivo Miljani juhatusel, ülikooli poolt oli nundega kaasas veel teine
sealse ülikooli eestlasest õppejõud prof. dr. Karl Aun, kes õpetab rah
vusvahelist õigust ja võrdlevat rii giöigust. Ülikooli palvel oli grupile
korraldatud Kanada UN-i puutuvais küsimustes. Lektoriks olid kutsu
tud saatkondade esindajad Egiptuse, Briti, Lääne-Saksa, Prantsuse, Ju
goslaavia, N. Vene ja Hootsi saatkondadest.
Iga saatkonna esindaja esines loen
guga, millele järgnesid küsimused ja

poliitikat, Euroopa integratsiooni kü
simusi jne.

diskussiooni. N. Liidu saatkonna

Viibides siin, külastasid prof, T.
Miljan ja prof. Karl Aun teatreid,
na 1. sekretär Vladimir Fedorov. käisid lõunatamas E. Majas ja T. Mil
Lektoreid tutvustas üliõpilastele jan kohtus ka siinsete nooremate
poolt oli lektorite saadetud saatkon

prof. T. Miljan.
Nagu kuuleme, on üliõpilased esita
nud huvitavaid küsimusi, eriti N. Lii
du saatkonna mehele. Näiteks päri
tud ka 1968.a. saadik N. Venemaa,
poolt okupeeritud. Tshehhoslovakkia
üle aru. Saatkonna esindaja jäänud
päris kimpu. Osa esitatud küsimusi
Vene poliitika kohta jäänud tal üld

Energia ületarvitamine
on inimkonnale ohtlik
Maakeral kindlustavad meile nor
maalse elu organismide ja nende
keskkonna suhteid korraldavad nn.
ökoloogilised seadused (ökoloogia

— teadus organismide ja nende
keskkonna suhetest), milledele li
sandub veel energia normaalne tar
bimine. Nende seaduste rikkumine

ja energia ületarbimine võib põ
hjustada elu hävitava katastroofi.
Näiteks esineb inimese kohta kesk
mise vajaliku energianormina päe
vas 2500 kalorit. See on nn. bioloo
giline energia, mille üle- ja ala tar

Ületarbimine ja — tootmine ja oie' neb siiski õhu, vea, mulla ja elavate
enam heaolu, sest normaalne heaolu

me ka tehnilist energiat. Selle tarvi
tus on praegu iga maakera elaniku
kohta keskmiselt 34 000 kalorit. See
oma endise üliõpilasega Jamaikält,
Bioloogilise energia tootmiseks on ga umbes 14 korda suurem kui bio
kes nüüd on New Yorgis oma maa
praegu inimkonna kasutada 4 miljar loogilise energia tarbimine. Lisaks éi
saatkonna L sekretär.
dit hektarit kultuur- ja karjamaad. esine ka tehnilise energia tarbimine
Teadlased väidavad, et see maa-ala ühtlaselt.'
• Harrise ringkiisimisel lugesid vas
Näiteks kasutab USA, mille elanik
tiudab rahuldada inimkonna bioloo
tajad president Richard Nixoni gilise energia normaalse vajaduse; kond moodustab ainult 5,4, prots.
se vastamata. Märgiti, et hoopis huvi kuuest viimasest presidendist kõi veel ainult 50 aasta jooksul, seät siisi maakera elanikest, 34 prots. kogue
nergiast, Selle vastu aga arenevad
tavam olnud Jugoslaavia esindaja,
ge paremaks USA välispoliitika ületab maakeral inimeste arv 10 mil maad,
kellega jäädud väga rahule.
kus elab 70 prots. maakera ela
jardi piiri (juurdekasv aastas praegu
Prof. Toivo Miljan , tõotas mõnda, juhtimisel. Siseasjades aga paiguta 2 prots. ehk 70 miljonit)., ,
nikest, kasutavad ainult ühe seits
aega tagasi Waterloo luterlikus üli ti Richard Nixon kolmandale koha
Märkasvav elukeskkonna saastami- mendiku koguenergiast.
koolis ka oma teaduskonna dekaani le John-F. Kennedy ja Franklin D. ne sest mida rohkem tarbijaid, seda
Üldse on energi atabimine maake
na. Ta loeb ülikoolis rahvusvahelist Roosevelti järele.
ral piirkonniti väga erinev. Näiteks
rohkem jäätmeid.
tarbitakse Indias praegu päevas iga
elaniku kohta 3700 kalorit tehnilist
akadeemiliste ringkondadega. Dr. K.

Aunil oli huvitav kohtamine ühe

vitamine põhjustab surma.

It. 1 ./.1,-liV vestleb:

Rooli taga ja kõrval
Kuidas teie end tunnete, kui
autot juhite? Kas olete närvili

ära alles järgmisel tänavanurgal,

tema vihkab seda tegevust. Miski

oli õigus.
Valgusfoore pidas see proua ka

ne? üks mu tuttav ütleb, et

hinna eest. ei istuks rooli taha,
kui saaks teisiti. Aga ei saa ju.
Tänapäeva elu on nii seatud, et
lase aga ringi ratastel.

Üks teine tuttav ütleb, et tema
le on autojuhtimine heaks meele

lahutuseks. Kui töökohas hing
täis aetakse või kodus pahandus
juhtub, siis ta jookseb uksest väl
ja ja autosse Läheb sõitma. Tiiru
tab niisama ringi, kosutab närve,

ütleb, . et autojuhtimine pakub
talle siis suurt rahu.

Jah, mõjub rahustavalt. Kui
tunni aja pärast tagasi läheb, on

närvipingest lahti, nii vabane
nud, et võib sellele naeratada,
kes südame täis tegi. Tähendab,
vihastas teda.

Ma tunnen üht abielupaari,
seal on naine igasuguse närveeri

mise sõidu ajal enda peale võt
nud. Tema autot ei juhi, ta juhib
Johannest, oma meest, kes istub

rooli taga. Ei lase teda kunagi
üksi sõitma, alati peab ise kaasas

olema. Istub juhi kõrval, kaart
või plaan, ma ei kuidas seda ni- -

metada, on tal põlvedele laiali
laotatud. Uurib seda ja ütleb, et
nüüd tuleb see ja see tänav, siis

sa pead vasakule pöörama. Ta
loeb neid õpetussõnu Johannese
le ka siis, kui nad sõidavad oma
kodu lähedal olevasse toidukauphisse, mille vahet nad on käinud,

tähendab sõitnud juba kümme
kond aastat.

Ühel sõidul ma olin kaasas, siis
ma vaatasin nende koostööd pä

ris suure vaimustusega. Proua
muudkui seadis prille ette ja võt

tis neid nina pealt ära ja mina
käis kogu aeg üles ja alla, kord
kaardi kohal, siis jälle püsti, et
lugeda tänavate nimesid. Ega ta
ninaga lugenud, aga nöpsik tõu
seb ju ka püsti kui pea püsti ae
takse, ■ et paremini silmitseda,
kael õieli.

Ütles, et järgmine tänav on
Hillgata, seal sa pead vasakule
pöörama. Kui Johannes ei keera< * nud, siis hakkas naine hüsteerili
selt karjuma, et oled sa pime või

oled sa kurt, Johannes ei vasta
nud midagi, sõitis edasi ja pööras

keeras hoopis paremale. Ja tal

hel ta minestas. Toimetas rahuli
kult endaette, kui ootamatu hoog

tuli peale ja ta oti siis pikali

maas, meelemõistuseta. Millisest

kogu aeg silmas, kuigi minu tea

terviserikkest see tingitud oli,

da Johannese silmaseletus oli
väga hea. Vahel küsis ta naine,

kord juhtus. Ja see tuli mulle

suure häälega, et oled sa hulluks
läinud või, hakkad punase tulega
sõitma! Johannes ei vastanud ka

sel korral midagi, sest tuli oti
siis juba roheline ja andis närvi
lisele prouale vastuse, et mee
mees ei ole hulluks läinud.

Kord ma küsisin Johanneselt,
kui me olime nelja silma all, et
kuidas su närvid vastu peavad,
kui kõrvalt kogu aeg Õpetatakse,
näägutatakse, hurjutatakse ja ise

gi sõimatakse. Mind see segaks
nii, et ma . kaotaksin tasakaalu,
mille tagajärjel võib kergesti õn
netus juhtuda. Sina aga oled nii
rahulik nagu kalju meres: las lai
ne tormata nii, et pritsmeid len
dab. See ei ole sinu asi. Kuidas
sa saad nii rahulik olla?

Johannes ütles, et asi on väga
lihtne. Neil on niisugune tööjao
tus. Naine võtab kogu ärevuse,
mis on seotud sõiduga, enda pea

le. Ta teeb seda nii põhjalikult,
et mehele ei jää- kübetki pine
vust ega; põnevust. Sellepärast
saab tema, Johannes, olla täiesti
rahulik.

Ega ma selle proua üle naera.
Ma saan temast väga hästi aru.
Ta kardab, et sõidu ajal võib mi
dagi juhtuda ja tahab seda ära
hoida.

Ma ise olen suurema hirmu
läbi elanud. Kartsin ka, et sõidu

ajal võib saatuslikku juhtuda.
Ma räägin, kuidas see oli. Üks
mu hea tuttav võttis mu kord
pikemale teekonnale kaasa. Lah
ke inimesena tahtis muljet jätta,
et temal on sellest kasu, kui ta
mu kaasa võtab. Minu kasust ta
ei tahtnud midagi kuulda. Ütles,
et seltsis parem sõita, ajame jut

tu, aeg läheb kiiresti ja ei ole

seda ma ei tea, aga nii see mõni
nüüd meelde.
Kahetsesin oma südames, miks

see mul kohe meeles ci olnud,
ma oleksin siis tänades ta lahke
pakkumise tagasi lükanud. Äraüt
lemiseks saab ju igasuguseid ette
käändeid välja mõtelda ja ka väl

ja ütelda. Kahju küll, aga ma ei

Nüüd oli hilja, nüüd ma olin saa
tuslikul teekonnal. Kartsin kogu
aeg, et see võib temaga juhtuda.

Ei teadnud ka, kuidas seda ära
hoida. Võibolla, et ta seda töötab

siis paremini, kui teda vihasta
da? Rohkem ehk hoogu sees?
Või tuleb hoida ta rahu? Vaata,
et sa mõne ettevaatamatu sõnaga
teda ei häiri.

Mõtlesin, et kui palju on õieti
selliseid liiklusõnnetusi olnud,
kus autojuhtidega juhtub äkki

midagi niisugust, mis röövib

neilt mõneks hetkeks .teadvuse.
Silme ees läheb mustaks... Jah,
mõneks hetkeks, aga kui järgmi
sel hetkel lennatakse vastu puud,

siis ei olegi enam hetki selleks,
et meelemõistusele tagasi tulla.
Kõik eluhetked on läbi.

iga aasta 10 000 tonni õli. Aatomjöu-

jaamad levitavad radioaktiivsust.
Praegu, töötab juba ligikaudu 300 aatomjöujaama.

Neile lisanduvad veel rohked ruumäkafsed, mida Puhä-Hiiha jä Prant

susmaa korraldavad atmosfääris,
USA ja Nõukogude Liit maa all. Ra
dioaktiivsus põhjustab mitte ainult
somaatilisi, vaid ka geneetilisi häi

reid. r~

Tehnilised pölemisprotsessid paiska
vad iga aasta atmosfääri 15 miljardit

tonni süsinikdioksüüdi. Kõige selle
tulemusena tõusid viimase 100 aasta

jooksul atmosfääris esineva süsinik
dioksüüdi kogus 10 prots. võrra, ja
arvestused näitavad, et kuni aastani
2000 ta tõuseb veel 17 prots. võrra.

Süsinikdioksüüd absorbeerib soojuskiiri. Seega muutub ka atmosfääri
temperatuur. Samuti põhjustab suuri
Tehnilisest energiast annavad hüd muutusi veekeskkonnas sinna sattuv
roelektrijaamad 2,2 protsenti, maaöli soojus ja väetisainete ning mürkide
40,6 protsenti, süsi ja turvas 36,8 prot kogus. Shveitsi teadlane — ökoloogia
senti ja maagaas 20,3 protsenti. Kui professorp, A„ Tschumi .ennustab,
tehnilise energia kasutamine jääb pü et siis, kui atmosfääri temperatuur
sima praegusele tasemele, siis jätkub tõuseb umbes 3 kraadi võrra, sulab

raaaöli varusid veel 200 aastaks jä kogu polaarpiirkondade jää ja kõigi
söevarusid 20Q-r-300 aastaks, kuid merede veetase iöuseb 120 meetri
uraan 235 varusid? siiski ainult 30 aas võrra, kusjuures muutused kliimas
taks! Kuid probleemiks on ka hap on juba praegu nähtavad.
Lisaks valmistab kohati juba rasku
nik, mille tootmine pidevalt väheneb
ja tarbimine suureneb. Näiteks kasu si ka puhta joogivee saamine. Selle
tavad tehnilised pölemäsprotsessid põhjustab üldine vete saastumine
iga aasta keskmiselt 15 miljardit ton ning asjaolu, et vee tarvitamine üle
tab isegi juba 1950. aasta koguse 100ni hapnikku.
Kaasaja suurima probleemina esi kordselt. (LTE).

Masinad päevauudiste
levitajad tänapäeval
Kiti Teine maailmasõda lõppes
oti USA-s kasutusel kõigest viis tu
hat eraisikuile kuuluvat televiiso
rit. ISM kui toimus Kennedy matu
se translatsioon, oti neid juba 54
miljonit. See on näide, kui kiiresti
arenes kahe aastakümne jooksul
informatsioonivahendus.

siis nüüd võimaldavad toimetuse-ra*-

pool Põhja-Amecrikat, 1964 olid need
arvud juba vastavalt 5100 ja 4100.

must televiisoris juba 1,3 sekundit

asi.

Seega võiski maailm näha ja jälgi
da kuidas mõne aasta eest inimene

Ja juhtuski. Ma minestasin ära.

Tuttav jutustas pärast, et tema

räägib ja räägib, mina vaikin

nagu nui. Tu küsib minult mida
gi, ma ci vastu. Vaadanud. Mina
olen ta kõrval nagu laip, näost
valge. Ta oti tõmmanud siis tee
servale ja pidanud auto kinni.
Seal ma olin tulnud teadvusele.
Olin väga imestanud, et oleme
tcekörval, aga auto ja meie ihu

minestus. Kuna aga mina olin sel
le enda peale võtnud, siis seega
ma paästsin oma hea täitava elu.
Enda oma ka muidugi, aga see ei
ole nii tähtis.

sin laduda minutis 1800 rida ja üks
CB S -Mergcnthaler linötron 15 000
rida minutis.
Kui Gutenberg vajas piibli trükki
miseks neli aastat, siis nüüd toimub
see 77 minuti jcoksul. Kui ajalehe
toimetusele seni võimaldas teleprinter minutis 45 sõna vastuvõtmise,

1955 oli maailmas 677 televisiooni
lid juba 86 000 sõna ülekandmise mi
saatejaama, neist ainult 146 väljas nutis. '

kujutlesin väga värvikalt, kuidas
see meiega juhtub. See hirmus

Ajasime juttu ja kõik oli päris
jääb taskusse. Aga siis äkki tuli
mulle midagi meelde. Selle mu
hea tuttavaga olid lood nii, et va

tub iga aasta 5—10 miljonil tonni öIL

Kuid ka mujale: järvedesse ja jõge
desse. Ainuüksi Rheini vette satub

mine.

Ma hakkasin kartma. Mul on
ka kaunis elav fantaasia, nii et

et saatuse poolt oli see nii ette
määratud, et sellel sõidul tuleb

et prii sõit, iile kümne dollari

kalorit (27-kordne bioloogilise ener
gia tarve) ja USA-s 206000 kalorit
(82-kordne bioloogilise energia tar
ve). Seega:mida kõrgem elatustase,
seda suurem tehnilise energia tarbi

Lisaks võimaldavad kiiret informat
siooni sünkroon-tehiskaaslased mis
võimaldavad näha üht teatavat sünd

liikmed on kõik terved.
Ma olen mitu korda mõtelnud,

kena, minul tore tuju teadmisest,

energiat (1,5-kordne bioloogilise ener
gia keskmine tarve), Euroopas 67 000

iga aasta 1000 tonni. Ookeanidesse sa

saa sel päeval süüa, sest,.,

karta, et üksluine sõit ajab une
silma.

organismide saastamine. Näiteks pais

saab esineda ainult siis, kui loodus kub praegu iga aasta atmosfääri
suudab kasutada kõik toodetavad keskmiselt 150 miljonit tonni mürgist
jäätmed (muuta ehk uuendada need vääveldioksiiüdi, 230 miljonit tonni
taaskasutatavaks energiaks). See tä toksilist süsinik-monoksüüdi ja 20
hendagi kui püsib nn. häireteta öko miljonit tonni tahkeid šuitsuosakesi
loogiline ringe ehk tsirkulatsioon. Et koos vähjahaigust põhjustavate sub
seda säilitada, et tohi ka inimeste stantsidega.
arv tõusta üle ökoloogilisele ringele
Lisaks paiskavad autod õhku tohu
vastava normi.
Bioloogilise energia kõrval kasuta tul määral tina. Näiteks Shveitsis

pärast selle tegelikku esinemist.

astus Kuule.
Ülvaaate masin-informatsioonist ja

selle tulevikust esitab USA ajakirja
nik .Bagdikian oma raamatus "The
Information Machines" kus ta nen
dib, et pärast trükikunsti leiutamist
oli esimeseks kiireks informtisooni

Oü loomulik, et see soodustab ka
ajakirjandusliku informatsooni levati-

mist. 1750 ilmus USA-s ainult kümme teaduslikku ajakirja, tänapäeval
kaugelt üle saja tuhande.

Et kõike vajalikku ja toodetavat
säilitada, loodi ka nn. mikrovorm

tööstus. See areneb niivõrd edukalt,
et varsti võidakse vestitaskus reisil#

kaasa võtta kuni tuhat raamatut.

Iseasi on muidugi, kas keegi seda
raamatukogu viitsib või jaksab läbi
lugeda.

Praegu vajatakse ühe keskmise
USA päevalehe ,maht kuni 600 QGO sõ

na, koostamiseks umbes seitse tun
vahendajaks rotatsioonimasin (1814).
di. Aastal 1990 valmistab aga elekt
Hiljem lisandus sellele telegraaf, ronarvuti sama mahuga lehe viie mi

siis televisioon, mis võimaldab nuti jooksul. Sama aja jooksul an
üheaegselt kõigile maakera elanikele
toimuvate sündmuste esitamise.

Silmapaistvat oma etendab tegeli
kult, ka transistor-raadio. 1954 müüs
USA neid 198 000 tükki, kümme aas
tat hiljem aga juba 550 miljonit. Sa

nab ta selle lugejale edasi vastavate
aparaatide kaudu. (LTE)

• USA-s tegutseb umbes IM-liik-

meline neegritest koosnev terroiismal ajal tõusis raadio saatejaaamade i tido grupp, kes ead nimetab Mus
arv maailmas 6500-lt 16 l!00-le.
taks Vabadusarmecks ja oma peaRööbiti masina-informatsiooniga . iniseks ülesandeks on teinud polit

areneb ka trükikunsti tehnika. Näi
teks võimaldab nüüd üks RCA ma

seinike mörvferaise, teatasid Nctf
Yorgis politsei juhid.
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Kes on terve, kes haige?
Simulandid vaimuhaiglas
Kas on arstiteaduslikult võimalik vaimuhaiglas eraldada terveid "hulludest”? See küsimus oa väga kaua
aega paljude arstide, teadlaste, kohtunikkude ja kirjanikkude päid vaevanud. Eriti viimased aastad; -kus üle
kogu maailma on teatavaks saanud, mida tehakse Nõukogude Liidus nendega, kes tülikaks muutuvad. Nad
saadetakse hullumajja ja kuidas ja kas nad sealt kunagi välja pääsevad, on küsitav. Ja kui pääsevadki, siis
jääb hullu stigam neile nagunii elulõpuni külge.
Küsimust, kas terveid on võimalik glas olid, loobusid nad kõnelemast ühe ”katsejänestest" koridoris jaluta

haigetest eraldada kui nad kord oma ”sümptoomidest”. Esialgu olid mas leidis, ütles ta: "Olete täna rahu
juba vaimuhaiglatesse sattunud, nad oma ütlust mööda närvilised tu ja närviline?”
püüdsid kaheksa isikut Kalifornias neid üllatas kui kergesti võib vaimu

lahendada. Kõik kaheksa simuleeri haiglasse sisse saada... Kuid varsti
sid sümptoome vaimsest tasakaalutu harjusid nad haigla igapäevase rutii
sest ja nad kirjutati arsti poolt sisse niga ja nende ainuke mure oli, kui
vastavatesse ravilatesse. Arstid ei das siit nüüd välja pääseda.
osanud valehaigeid oma mitmete kat

Toronto eestlaste peoõhtutel Ja kossviibimistel on viimasel
ajal väga sageli kavalist osa täitnud populaarne õde-venm

muusikute paar Katrin ja Enn Kuuskne, Enn Kuuskne on
silmapaistev saksofonimängija, kuna öde Katrin on Torontos

üks eesti noorema generatsiooni paremaid pianiste.

Koeksistens — külma

sete põhjal avastada ja vaimuhaiglais pidasid neid terveiks ainult tei
sed patsiendid. Arstid olid kaheksa;
isikut vaimuhaiglasse ravile saatnud
kui skisofreenikud.

Ja selleks nad jäid kogu haiglas
veedetud aja kestel — hoolimata, et
need kaheksa püüdsid arstidele selgi
tada, et nad on terved.

Kogu selle katse algatajaks oli dr.
David L. Rosenhan, Stanfordi ülikoo
li psühholoogia õigusteaduse profes
sor. Katse kattis kolme-aastase ajape
rioodi. Katset analüüsib dr. jRosenhan viimases "Science” mibmris, mil

sõja kaasaegne vorm
NEW YORK (ME) — Ameerika konservatiivide nädalalehe ”kuman
Events” Euroopa korrespondent intervjueeris Hollandi väljapaistvat po

liitikut ja ajakirjanikku Frans J. GoedharFi, kes on Lääne-Euroopas
kästi tuntud parlamenditegelasena kelle artiklitele rahvusvahelise polii
tika alal omistatakse suurt tähelepanu. Kaua aega teenis ta NATO par

lamentaarses komisjonis Hollandi esindajana, korduvalt osa võtnud
Strassburgi konverentsidest ja suure tsirkulatsiooniga ajalehe ”Het Pa
rool” — asutajana.

Kõigepealt: Goedhart on tugeva Euroopa on pettunud USAest, Näib
NATO toetaja. Intervjuus tähendas et USA lähenemine Moskvale toi-,
ta, et on äärmiselt tähelepanuvääriv
seik, et venelased ei taha midagi tea
da Nõukogude Liidu vägede konting
endi vähendamisest väljaspool Vene
piire.

list ajakirja annab välja Ameerika
teaduslik ühing Advance of Science.

Katsejänesteks olid dr. Rosenhan
ise, siis kolm psühholoogi, üks las
tearst, üks kunstnik ja üks kodupere
naine. Artiklis pole nendest ühtegi
— väljaarvatud kirjutise autor — ni
meliselt nimetatud.

Dr. Rosenhan ütleb, et on tavali
ne nähe kohtu-psühholoogiäs, et
arstid ei jõua omavahel kokkulep
pele, kas mõrvas süüdistatu kaebea
lune on vaimuhaige vöi mitte.

Iga hea ja aus psühhiaater peaks

mub kaubandusliku läbikäimise huvi teadma, et meil on võimatu eraldada
des ja NAT Ohuvid jäävad tahaplaa vaimselt terveid inimesi vaimselt hainile.
gestest. See kõlab küll väga lootuse
Euroopa peab arendama NATO raa-, tult ja heidab väga halbu varju selle
mistikus palju tihedamat poliitilist ala eriarstidele, kuid see on kahjuks

koostööd — eriti Euroopa suurvõi

. Küll räägivad venelased palju kul-t mud; -Vaike Holland ja-teised väike
lüürilistest läbikäimistest, kaubavahed

tõde.

Otsekohe tekib küsimus kui palju

riigid - üksikult ei oma suurt möjuvöi-' inimesi on vaimselt täiesti terved,

tusest. TEgelikult ballerimide ja viiu
mu, küll aga siis kui töötavad poliiti kuid veedavad oma elu ometigi hul
limängijate vahetamine ei too ming
liselt koos. Praegune nähe, et Euroo lumaja seinte . vahel? Kui paljud
isugust. Kremli ohu vähendamist Lääpa riigid üksikult ruttavad Kremliga meie hulgast on kaotanud kõik oma
ne-Euroopale, Eeltingimuseks, Euroo
koostööle, on kasuks ainult Brezhene- kodanikuõigused seetõttu? Kui pa

pa julgeoleku töstmieks on vene vä
vile ja tema poliitbüroole.
gede viimine Nõukogude Liidi piiri
Euroopa poliitilise juhtkonna koh
de taha.
ta Goedhart ütleb, et Euroopas pole
Ei Poola, Ungari ega teiste riikide puudu selgelt ja kainelt hindavaid
sõjaväed ei ole, ohtilikud Lääne Eu mehi, kuid massidesse on imbunud
roopale. Nad on ohtlikud ainult siis, arusaamine: tuleb läheneda Nõukogu
kui venelased on nende keskel — de Liidule, et säästa rahu. Viimane
seepärast ei ole mingit tarvidust nõu olikord ei ole kasuks Euroopale.
da nn. satelliitide vägede vähenda
”On ülimalt õnnetu olukord”, ütleb
mist.
Goedhart, e ajal kus Kreml kardab
Ida-Euroopale oleks suureks abiks oma rahast, tal näib õnnestuvat Eu

kui nenne esindajad konverentsi roopa ”soomestamine", mis on Euroo

laual nõuaksid et vene üksused lah pa Kremli sateliidiks muutmise esi
kusid nende territoorimilt.
mene etapp. Mitte Euroopa oi pea te
Praegusel ajal ei ole pinevus ja gema kontsessioone, vaid seda peab
oht Euroopale sugugi vähenenud, ol- tegema Moskva — mitte Euroopa ei
gügi et püütakse väita, et külm süda tõmmanud üles raudset eesriiet.
on likvideeritud, ja asemele on astu
Kuri Moskva tõesti hindab rahu ja
nud lcoeksistenta. Tegelikult koeksis- julgeolekut, siis peab ta maha rebi-i
tents on ainult uueks nimeks külma ma raudse eesriide. Nii tolle tubli

le sõjale. .

Séik, et mitmed lääneriigid kavat

hollandlase sõnad.

ljud hoiavad kohtulikust karistusest

Neile sai paari päeva pärast sel
geks, et väljasaamine siit ei lähe
kaugeltki nii libedalt kui sisse saa

kuid orja olukord ei muutugi pärmuoma võimu suuruses.

USA ja Euroopa peaksid jääma lä
hedasiks: on tõsi, et USA on mönckgi asjas pettunud Euroopat, kui ka

Patsientidel ja haiglateenistujail
oli väga vähe kokkupuuteid. Haiglapersonal oli peamiselt selleks, et pat

tunnevad, ütlesid nad, et hästi, kõik must oleks tõsiselt võtnud.
haigusesümptoomid on kadunud.
Üks patsientidest pekseti teiste ees
Kuna pseudopatsientidei oli palju sanitari poolt läbi, kuna ta läks nae
aega, hakkasid nad endale märkmeid ratades sanitari juurde ja ütles ”Sa

tegema kõigest, mis juhtus nende meeldid mulle”.
ümbruses. Esialgu varjasid nad oma
kirjutamist, kuid nad nägid, et keegi

selle vastu nagunii mingit huvi ei
tunne, tegid nad seda valikult.'

Patsientidel ei olnud kunagi õi
gus, neil ei olnud mingit võimalust
ennast vägivalla vastu kaitsta.

Pseudopatsientide haiglasolek kes
Mitmed patsiendid hakkasid neile
nüüd tähelepanu osutama ja ütlesid: tis 19 päevast kuni 52 päevani — ole
nedes
haiglaruumist. Kõik lasti hai
”Teie ei ole vaimuhaige. Olete ajakir
janik vöi ülikooli professor. Uurite glatest välja diagnoosiga; ”skisofree
nik — haigus korduv”.
vaimuhaiglate olukorda”.
Dr. Rosenhan leiab, et kogu selle
Kuid haigla teenistujatest ei pööra
nud ükski nende märkmete tegemise loo juures on kõige kurvem see, et
le vöi kirjutamisele vähimatki tähele see diagnoos jääb inimesele kui silt
panu. Üks haiglaõde oli seda siiski igaveseks külge. "Näiteks kui kedagi
märganud ja oma patsiendikaardile peetakse vähjahaigeks ja testid näita
märkuse: juurde lisanud: ”Patsient vad, et åiétfenoos ekslik oli, on see ta
ott haiguseknlu kestel‘harjumuslikku valiselt suur rõõmupäev,” ütleb ta. I
"Kuid ma ei ole kunagi kuulnud
kirjutamise maaniasse langenud.”
Haigla teenistuajad tõlgendasid pe- ühestki psühhiaatrilisest»«diagnoosist,
sudopatsientide käitumist tihti vales mis oleks ekslikuks tunnustatud. Seo
ti. Kui üks sõbralik haiglaõde õhtul jääb püsima ja inimene kannab seda
elulõpuni endaga."

kõrvale sildi all, et nad on haiged
ega ole võimalused oma tegude eest
vastutust kandma?

Traditsiooniline psühholoogia on
klassifitseerinud terve rea sümptoo
me, mis on otsustavaks teguriks pat
St. Catharines’is, Kanadas, suri 2.
siendi vaimse tervise määramisel ja veebruaril Johannes Sildoja, sünd.
mis asetavad piirjoone terve ja haige 14. juunil 1906 Karksis.
vahele.
Chicagos, Ühendriikides, suri 3.
Teiseks arvab dr. Rosenhan, et veebruaril Endel Tults, sünd. 14. jaa
ümbrus avaldab inimestele palju nuaril 1915 Tõrvas. ” " '
enam mõju ja määrab omalt poolt
Baltimores, USA-s, suri 4. veebrua
väga palju ühe vöi teise asja kasuks ril Bernhard Deklau, sünd. 15. ok
vöi kahjuks. Ei tähenda, et tegemist toobril 1930 Tallinnas.
on õpetatud meestega nagu seda on
Bridgetonis, New Jersey osariigis,
arstid.
suri 24. jaanuaril Martin Truumees,
Kui nad inimest kohtavad haigla- sünd. 17. detsembril 18Ü8 Saaremaal.
miljöös —■ eriti kui tegemist on vai
Chicagos suri 26. jaanuaril Salme
muhaiglaga — siis on iga psühhiaatri Kaaver, n-na õkva, sünd. 7. jaanua
mõtted pandud jooksma teatud rada, ril 1889 Võrumaal.

Tartus suri 20. jaanuaril Artur Kal
patsient muutub nende silmis abiva- jot, end. Tartu kommertsgümnaasiu
javaks vaimuhaigeks.
mi õpetaja.
Et seda viimast punkti tõestada,
Red Bankis, New Jersey osariigis
lasid eelmainitud kaheksa pseudosuri 31. jaanuaril Beatrice Jaansonpatsienti ennast vale nimede all ja
Kudi, sünd. 6. novembril 1912 Tar
vale elukutsete all vaimuhaiglasse tus.

gl, kül laga orjaperemees võidab

vid, mis teile rahu ei anna.”

sientide kehaliste vajaduste eest
mine.
kanda. Nad ei olnud patsientiNad kõnetasid patsiente ja haigla hoolt
dést kui inimestest üldse huvitatud
personali nii nagu nad seda tavali
ja„
hoidsid,
nendest eemale nagu
selt, väljaspool, haiglamüüri, teeksid.
Nad võtsid vastu kõik rohud, mis oleks tegu nakkushaigustega.
Üks
pseudopatsientidest
peatas
neile anti, kuid lasid need hiljem
käimlast veega alla, olles selle rohtu kord. teda "raviva” arsti jalutusruu
mis
ja
küsis:
"Doktor,
millal
arvate,
dest lahtisaamise mooduse õppinud
et ma võiksin koju minna?” Millele
haigla patsientidelt.
arst vastas: "Tere hommikut, Dave.
Iga pseudopatsient ütles, et nad Kuidas te ennast täna tunnete?” J
olid umbes 2100 igasugust pilli saa jalutas kiiresti edasi — teda ei hüvi
mid, peamiselt rahusta vaid rohte. tanud patsiendi vastus üldse, rääki
Kui neilt küsiti, kuidas nad ennast mata sellest, et ta patsiendi küsi

■ EL lg; mis otseselt tingitud ümbrusest. Igo

sevad tunnustada Ida-Saksamnad, on
Goodharti arvates olukord, kus vaba
mees tunnustab orja omavääriliseks,

Ja kui pseudopatsient vastas, et
ei, mul on ainult igav, vastas öde:
”Ma tean, ma tean, need on när

saata.

Et arstid terveid faaigestest eral
dada ei oska, tuleb dr. Rosenhani
arvatest sellest, et arstid on treeni
tud otsima inimeste juures haigusi

ja mitte tervist. On parem eksida
sellega, et nimetad abiotsija hai
geks, kui et ütled haigele, et ta on
terve.

Psühhiaatria puhul on see lähenemispunkt aga väga hädaohtlik, kuna

vaimuhaige musta stigmat ei võta
inimese küljest enam ükski asi hil
jem ära.

Et oma punkti tugevamini tõesta
da, tegi dr. Rosenhan teise kriise,
üks üppehaigla oli kuulnud ta eelmi
se katse tulemusist ega võtnud ngid
tõsiselt. Sealsed arstid vaidlesid äge
dalt niisuguse võimaluse vastu, et
vaimuhaiglasse võetakse vastu inime
si, kas on täie vaimse tervise juures.

Dr. Rosenhan teatas sellele üppehaiglalc, et järgneva kuu kestel saa
detakse sinna viis kuni kuus pseudopatsienti. Selle aja kestel võttis haig
la vastu 193 paisienti.

Haighmrstidc arvates olid nen

Lakewoodis, New Jersey osariigis,
Nad kõik rääkisid ühesugust juttu.
Nad kaebasid arstidele, et kuulevad suri 2. veebruaril Arthur Winkel,
sünd. 1, aprillil 1905 Jõhvis.
"hääli”.
Washingtonis, USA-s, suri Minna
Väljaarvatud nimi, elukutse ja

des! 41 terved ja neid peeti dr. Ro
senhani poolt saadetuiks. Kuid dr.

Tallinn-Nömmel suri 29. jaanuaril
vastused. Samuti asjade kohta, mis
neid elus häirivad vöi vastupidi — Gustav Abjram, sünd. 1886 Eestis.
Ühendriikides suri Ludmilla Kirsi
rõõmustavad,
mägi. •
Kolm "katsejänestest” elasid ena
Tallinnas suri 3, jaanuaril Anna
mas kui ühes haiglas — kokku 13

patsidendi puhul, langetatakse 41 va-

Rosenhan ei olnud haiglasse ühtegi
patsienti saatnud. Jääb vist igaves
ti vastamata küsimus, kas need 41
olid terved vöi haiged inimesed.
”Seda ei saa me kunagi teada,” üt

"hääled” aga rääkisid nad oma isi Leetsmann, n-na Nerjuson,
Augsburgis, Saksamaal, suri 16. jaa
kusse puutuvaist asjust tõtt. Küsi
mustele oma perekonna, abielu ja nuaril Martin Puusep, sünd. 6. jaa les dr. Rosenhan. "Kuid mida me
nuaril 1895 Eestis.
sõprade kohta andsid nad õigeid
kindlasti teame, on see, et kui .193
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lediagnoosi-, siis peab kuskil midagi

viltu olema. Kahtlusevari langeb
kogu meie vaimsete häirete dingnöo-

sisüsteemile. Seda lihtsalt ei saa

haiglas, mis asusid mitmes osariigis Puhk, omaaegse töösturi Joakim Puh enam usaldada.”

muu: 694771 falküpims

idarannikust kuni läänerannikuni ki lesk, siilid. 11. nov. 1900. Ta oli
välja. Artikkel ei maini nimeliselt vahepeal küüditatini. Maeti ..vanale,,

VABAÕHUPIIRKONÜ EESTI

nileb nii palju, et mitmed nendest vai
muhaiglatest on olnud uued uurimis-

SKAUHIKELE NOORTELE

haiglad, mitmed aga vanad ja. kõik ril 1894 Hindul.
Londonis, Inglismaal, suri ?8, jaa
olnud üleval peetud kas osariigi, fö-

ühtegi haiglat ega osariiki, kuid üt- Kaarli koguduse kalmistule.

Hollandi poliitik Frans J.
0oedhart.

Leicesteris, Inglismaal, suri 29. jaa
nuaril Eva Rattas, sünd. 15. veebrua

nuaril Hilda Sanglepp, sünd. 24. mail
'Niipea küi pesüdOpdtšiendid -hai-' 1908 Keava3.

deraal vöi ülikoolide rahadega.

6 Kolmapäeval, 21. veebr. 1973

Vanim kunst — kokakunst
Lugusid kulinaarajaloost

EPL ristsõna nr. 7

See pealkiri kõlav ehk hirmus ülepingutatult vöi on ehk miine lugeja meelest pöörane liialdus. Kuid ei —
* kokakunst on tõsine kunst ja maailma suured kokad peavad ennast suurteks artistideks. Et söe tõesti nii on,
näitab ehk kujukamalt Vateli lugu. Vatid oli omaaegne kuulus prantsuse kokk, kes valitses prints" de Conde
köüki Kuningas Louis XIV ajal. Prints de Conde oli kutsunud Päikesekuninga — nagu Louis XIV nimetati
koos oma tuhande hoovkondlasega nädalalõpuks oma lossi külla. Kuningas koos hoovkondlastega sõitis
Versailles’ lossist printsi lossi.

Valel korraldas suurejoonelise õh
tusöögi kuuvalgel lossiaaias. Kuid
siis juhtub äpradus— praad sai va
rem otsa kui kõik külalised olid ser
veeritud. Külalised suutsid siiski näl
ja eemale tõrjuda Vateli mitmesugus
te ees- ja körvaltoitudega, kuid see

ei leevendanud Vateli saatust — ta
oli hingeliselt murtud ja ta alandus
oli suur.

Kuid see polnud kaugeltki veel

kuulsaima koka saatust, kes keetis ajas teda taga, suur joogiklaas käes.
Ta tahtis konna klaasi püüda, et
seda siis hotelli direktorile kui asi
tõendit
esitada. Vahest kui ma ma
tal ilmus turistide juhtraamat ”Gui
de Michelin” ja Relais de Porquerol- gada ei saa, siis tuleb see pilt mu
les'i tagant oli üks tärn maha võe silmade ette öö pimedatel tundi
tud, laskis kuulus kokk omale kuuli del.”
Montreali Ritz Carltoni hotelli
pähe ja suri oma kuulsa restorani
kuulsas köögis. Ta leiti sealt külalis kokk Pierre Demers, kes 1972. aastal
te poolt, kes kööki olid vaatama läi võitis seitse kuldmedalit rahvusvahe
nud, kuua restoran oli vahepeal pak lisel Kulinaar olümpiaadil ja keda
su körbeliha suitsuga täitunud. Par peetakse Kanada parimaks parimate
did kateldes ja lambakoteletid panni hulgas, ütleb et tema köögis ei ole
kunagi, absoluutselt kunagi midagi
del olid söestunud.
Kokad arvatavasti reageerivad nii juhtunud, mida vöiks nimetada kõttPrantsusmaa kuulsas restoranis Relais de Porquerollesäs. Kui 1S67. aas

kõik. Järgmisel päeval juhtus palju
hullem lugu. Kui õhtusöögi aeg hak
kas kardetavalt lähedale jõudma, oli
lossikööki saabunud ainult kaks kor
vi kalakesi. Ja vaene Vatel — mida dramaatiliselt kulinaarsete õnnetuste
pidi tema nüüd tegema? Talle oli puhul seepärast, et neid juhtub hea
koka käe all nii harva. Vähemalt nii
vaid üks ja ainus tee avatud.
Ta tormas oma ruumidesse ja vis sugune on mulje kui küsitleda kana
da kuulsaid kokki. Kanada paremate
kas ennast oma mõõga otsa ja hei
tis hinge just paar sekundit enne restoranide kokad ütlevad kõik ühel
kui kalamehed suurte kalakorvide- häälel, et neil on alati kõik õnnestu
ga köögiukse ette jõudsid.
nud, mingeid kulinaarseid avariisid
See on ülimalt kurb ja hale lugu. neil pole juhtunud.
Kuid vöib-olla on sellest vähe, et lu
Muidugi mitme tunni ja osava kü
gejad veenda kui tõsine asi on kuli- sitlemise järele hakkab siiski nii ühe
naarkunst.
le kui teisele meenuma, et tõepoo
Siin uskumatute Toomaste jaoks lest, jah, kunagi juhtus see vöi teine
teine lugu. Kuulus rooma kokk Api- väike vääratus.
Nii näiteks meenus Toronto Park
cius, kes elas üheaegselt Julius Caesariga. armastas oma sõpradele kor Plaza äsja erru läinud kokal Jimmi
raldada suuri pidusid. Kuni ta ühel Falcol pikapeale üks lugu. Keegi
päeval märkas, et kõik need suurepä külaline oli tellinud võileiva. Võileib
rased söömaajad, mis kestsid hämari

kust koiduni, olid ta majanduslikult
taie’'kui* ruineerinud. Ja siis talitas
ts n.:, nagu peab talitama iga õige
mees kes armastab keeta ja tunneb
ema kunsti kõrgust. Ta kutsus kok
ku oma sobrad ja pakkus neile erili
selt peene ja valitud õhtusöögi olles
kuiumnud selleks oma viimase sestercese.

Kui viimane külaline oli lahku
nud, jõi piduperemees suure kuldpeelrriiäie mürki ja langes siis sur
nul! pidulaudade vahele maha.

giönnetuseks.

"Ah, kui liia pikemalt nüüd järele1
mõtlen, siis ükskord juhtus siiski mi

dagi," tuleb Pierrell korraga meel
de.

”See oli siis kui üks meie hotelli
tähtsaim direktor töi‘ oma külalised
Õhtusöögile. Mina isiklikult valmista
sin neile shampanja sees keedetud
fasaaniprae. Maitre dTiotel seisis üle
val trepil, mis viis köögist alla söögi
saali. Ta oli närviline — närvilised
olime me vist kõik — ja sisistas möö
duvale ooberile, see jumala pärast
kiirustaks — praad võib jahtuda. Oo
ber püüdiski oma teed nüüd jooksu
sammul jalakata, komistas ja fasaan
libises hõbevaagnal! alla söögisaali.

Paremale: 1 jõgi Prantsusmaal 6 takoosolek 12 argoon 13 ajas segami
Ukraina ratsaväe liige (lüh. vormis) ni 16 toit 1Ö suur rahvapidu musi
kaalse tagapõhjaga 22 erme-paastuaegne rahvalöbustus katoliiklikes

10 ülikoolilinn Rootsis 12 veekogu 14
romaani "Münchhausen" autori nimetähed 15 kostüümball 17 baarium 18

maades (om.k.) 24 Kuulus Taani

kahe Alpitipu nimetus Austraias 20

tummfilmiaja naisfilmitäht (nimetä

tema 21 firma liik 22 küsimus 23 neli
ühesugust täishäälikut 25 lõbustus 28

hed) 26 ese 27 jook 28 lüh. kirjaümb

rikul 30 naise nimi 32 sortiment 35
del Eestis 31 mitte teine... 32 lind, teatud liiki ”Mati" 37 kõrge kvaliteet
J. Liivi novell 29 mindi nädalalöppu- diga 41 käsk lapsele, kellele just
kes ei olevat ”laulumees” 33 kahek kommi an antud 43 Soome kirjanik
ordne kaashäälik 34 primitiivne löögi- 44 end. Ühendatud Rahvaste pease
riist 36 õhtune valgus 38 neoon 39 kretär 46 rahva lõbustusasutus

Direktor kuulis kandiku ja söögi
ütleb Jimmy Falco, "tomatid olid nõude klirinat, viipas Maitre oma virk 40 saksa filmitäht Sormnerii ees (ühend, loomadega) 47 anus 48 kaas
juurde ja küsis, et ega see ometigi
oli hea võileib, hästi valmistatud,”

värsked, kanaliha örn, sink pehme,
juust esmaklassiline, ja salatilehed tema õhtusöök ei olnud, mis trepist
just selle võileiva jaoks salatipea kül alla Veeres. ”Loomulikult mitte,” vas
jest võetud. Ilusad, valkjas-rohelised tas elukogenud maestro. Vahepeal
olime me õnnetu tasaani üleskorjasalatilehed...”
Kuid onaetegi tekkis pahandus just nud, selle kraani all puhtaks pesnud
nende kaunite salatilehtede pärast, ja kahe minutiga oli meil uus kaste
Kui külaline esimese suutäie ham valmis.
mustas, hüppas võileiva vahelt väike
Kastesse olime virutanud kõike
roheline lehekonn valgele laudlinale.
võimalikku — konjakit, veini, kõi
”Daam, kes külalisega lauas istus, ke, kõike, mis vesisele linnulihale

minestas,” jutuastab Falco edasi. maitset annaks.
Atr, vuib-olla lugejad arvavad, et ”Vahepeal toibus ta, avas silmad,
Direktor kinnitas hiljem, et ta
I. Ji- r„ sugused suured ja hingeva- karjatas ja minestas uuesti. Konnake
pt-_v.ad tragöödiad sündisid s;anal oli vahepeal laualt maha hüpanud ja pole elus paremini valmistatud fasaani
söönud. Jah, ühtegi teist pahan
ta. ai aja.. Ei sugugi nii. Lubatagu kargas rõõmsalt laudade vahel. Härs. ■ i: hai meenutada ühe prantsuse ra, kelle võileiba ta oli kaunistanud, dust mul hingel ei ole. Minu köök
on kuulus."
Everett Miller on praegu juha üle
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58 kont 59 kuulsa .Itaalia kujuri ja

Lahendus 6:

maalikunstnikul nimetähed . (1475-,.
Paremale: 1 Vietnam 7 rasi 8 Uria
1564) 61 irdunud asi 62 suur rahvapi 10 peet 11 krokii 13 annus 15 Korea
du kesksuvel 64 rassistiline org. 16 enesel 18 moln 19 auk 21 Aksi 25
USA löunariikides (esimene sipl) 65 Jaapan 30 Hiina 32 olemas 33 vindlus
kevadlill 66 ääretus 67 täiskasvanud 34 gemm 35 leil 36 maru 37 laadung.
(ingl.k.) 68 tasandas.
Alla 1 vaene 2 istus 3 ei 4 nurk
Alla: 1 kruvijooiieline traat 2 Eesti 5 aroom 3 mikro 7 renn fl siel 10 Pae
Post 3 teatud liikumine 4 rohttaim 5 12 lan 13 sea 17 Luj 20 kao 21 ahb 22
naise riimi 6 habras materjal 7 sepa kiil 23 sinel 24 India 26 algan 27
tööriist 8 ameerikapärane mehe nimi peerg 28 ammu 29 nam 31 aula 36
9 löbustus-astus 10 tsaari käsk 11 aas- 1 mu.

seitsme aasta Vancouveri Bayshoreln

n’i peakokk olnud. Ta arvab, et
kõik tema hädapäevad on nüüd üle.

”Aga kui ma oma ametit õppisin
ühes San Francisco suures. hotellis,
siis oli hädasid palju. Võtame kasvõi
seegi kord kui meie hotellis oli ban
kett 1500-le küalisele. Pidime oma pagariosakonna. suuri, ahjusid kasutama

rissole-kartulite küpsetamiseks. Ava
sin ahjuukse ja tuleleegid purskasid

Koguneme Vabariigi
aktusel Stockholmis!

puks, saime..,, ölipannid kartulitega

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
Stockholmis peetakse sel aastal jäl
le Kontserthoone Suitréä saalis. See
toimub pühapäeval, 25. veebruaril,
algusega kell 13 ja meie pühitseme

liloomingust. Ta jõudis hiljuti koju
kontsertreisilt Ameerika Ühendriiki
des, Käbi Laretei meisterlik musit
seerimine kujuneb kuulajaile kind

hinguväli. leekidest, ja suitsust täide

sel puhul Eesti Vabariigi 55-ndat
aastapäeva. Aktuse pääsmed on eel

nevat huvi pakub Kuningliku Oope
ri solisti Björn Askeri (bariton) esi
nemine lauludega eesti heliloomin

mulle näkku.. Võtsime; tarvitusel
kõik tulekahju käsikustutajad ja lõ

aihjust välja. Kogu köök oli kui la
tud. Kuid meie ülemkokk ei olnud
mitte kulmugi liigutanud. Ta istus

kõigis oma väikese söögilaua
taga ja söi mõnuga oma õhtusööki
edasi. Keset kõige suuremat rabele

mist käratas ta kelnerile, kes teda ta

valiselt teenis: ”Ma ei saa aru, mi

spärast sa mu taldrikut pole vaheta
ü niidega. Paljud vanemad peavad oluliseks tellida leh- ■ nud!”
Ei, tema asi see polnud kas
0 l.o ka oma lastele kingitusena, et nad harjuksid eesti ■ kogu hotell põleb maha ja mis saab

B oma lehte lugema. 5

nimi 41 sõjaväe politsei (ingl.k.lüh.) sõna 50 kutsub hädasolija 52 lehe
42 inglaste ”natsionaaljook” 44 suur, külg 53 köitis kokku 55 endalt 56
avar 45 USA presidnedin nimetähed pandlataoline kimütusvahend 59 lõ
(1857-1930) 47 kohale, 49 röövkala 51 bustus 60 element 62 teatud maad
osa koolist 54 Verdi ooper 55 muusi lus- ja enesekaitse viis (esimene
kaline draama 57 teatud nahahaigus silp) 63 org (prants.lt.)

müügil tavalistel bürootundidcl
Eesti Rahvusfondis ja Kultuuri-

koondises (mõlemad asuvad Eesti
Majas) ja poolteist tundi enne ak
tuse algust Kontscrtmaja fuajees.
On soovitav hankida pääsmed eel
müügilt!

lasti kauniks elamuseks. Suurt ja põ

gust.

Ta laulab kolm vanameister Artur
Kapi laulu rootsi keeles, tutvustades
seega eesli heliloomingut ka rootslasi

le, ja eesli keeles Olavi aaria Evald
Aava ooperist "Vikerlased”. Bjöm

Huvi aktuse vastu on suur ja kind Asker on teatavasti abielus eestlanna
lasti kujuneb see Stockholmi ja ümb Anne-Mari Hormiga. Kontserdi lõpe
meie suurest Õhtusöögist. Temal oli ruskonna eesllasile pidulikuks ja tab Stockholmi Eesti Meeskoor kol
söögiaeg.”
rõõmsaks jällenägemise paigaks. me võimsa lauluga Lembit Leelmaa
Kava on mitmekesiselt huvitav. Ak juhatusel. Björn Askeri ja Meeskoo
Kuid iga jutujätkuks on leiue tuse avab nooruse esindajana Eeva- ri saadab klaveril Harri Kiisk.
, jutt, mis räägib sellest kui suur Merike Kangro. Aktuse kõne dr. Iio
Aktuse korraldab Eesti Rahvus
kunst on kokakunst ja kui vähe Kabinalt. Itootsipoolseks akluseköne- fond koostöös teiste keskorganisat
seda tänapäeva inimene oskab hinsioonidega
ja ütleb kõigile aktuse kü
lejaks on Riigipäeva liige Staffan
: nata.
lalistele südamest teretulemasti
Burestam Linder.

Rikkalikus kontsertosas esineb
Albert Sehnell, Montreali Queen
Elizabethi hotelli peakokk ütleb, et kontsertpianist Käbi Laretci kolme
söögivalmistamise kunst on alla käi palaga F.Sehuberii ja C. Debussy henud nagu kõik kunstid selles paluscs
moodsas maailmas. ”Kujutage ette,
inimesed söövad ”kuumi koeri”, ava
vad plekktoosi supiga, soendavad sel
le siis Kahe Sekundiga üles ja nime

tavad seda Õhtusöögiks! Ei, see ei
ole õhtusöök, see ön läänemaailma
allakäik!”'

EESTI
KULTUURI

KOONDIS
POSTGIRO 57588

• Vancouveris, Kanadas, sai 70-aas-

taseks Osvald Rumberg, kes seal
on töötanud kalurina kuni pensio
nile minekuni.

• Liis Teedla Stockholm-Stuvstast
viibis pärast Toronto Eesti Päevi
kiilas oma venna perekonnas New

Yorgis, kust ta. niiiid tagasi läks
Torontosse, et ka seal mõnda aega
viibida.

Kolmapäeval, 21. veebr. 1973
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Sovjet kavandab kaitsevalli
otse üle Soome lahe idasopi

EEL KIRIK
STOCKHOLM: Peapiiskoplik kogu
dus. Jumalat. Eesti Vabariigi aasta
Et kaitsta Leningradi lääneformide vastu, otsustasid vene planeerhnšsorganid Gosplan ja Gosstroj ehitada
päeva puhul laupäeval, 24. veebr,
otse üle Soome lahe kaitsevalli. Selle pikkus oleks kokku 26 km ja arvestuste kohaselt kaitseks see Leningra
kell 13 Jakobi kirikus. Teenib õpeta
di efektiivselt uputuste eest, mis tihti kaasuvad tugevate läänetormidega.
ja Elmar Tõldsepp. Laulab koguduse
vad ka Laadoga veemaasid, ehitatak koor Jüri Raidi juhatuse1. Laulule■Üleujutused on olnud Leningradi 25 000 tonni metallikonstruktsioone.
Kaitsevallile on planeeritud autost- se Ust-lzori juurde jõujaam koos hed.
suhtluseks linna asutamisest alates
1703, mil Peeter I rajas oma uue pea raada, mis kujuneb Leningradi ring tammidega. Nii on võimalik hoida
veenlvood konstantsena Laadogas ja
linna Petrogradi Neeva madalatele tee üheks osaks.
Laevaliiklust vall ei takista. Kaitse ka Volhovi ja Sviri jõgedes.
ja soistele kallastele,
Pravda märgib, et tehnilised pla
Suurimad uputuskatastroofid on valli ehitatakse betoonist väravad,
toimunud 1824 ja 1924, kuid eksperti milliseid vajaduse kohaselt on võima neerimistööd mõlema projekti jaoks
de kohaselt võivad need korduda, lik sulgeda. Normaalselt on need aga on lõpetatud 1975.
kui ei suudeta vaos hoida veetöusu, alati avatud.
Arvestuste kohaselt ei kujune Nee
mis kaasneb näiteks tugevate sügi

stormidega. Nii võib Neeva pind va jöe sopp ka mingisuguseks seisva

ja roiskuva veega Kisejärveks, kuna
kaitsevall on varustatud veealuste
luukidega.
Need garanteerivad vajali
svanud lääne suunas . piki Soome

tõusta 5—6 meetrit.

Viimastel aastatel on Leningrad ka

lahe rannikuid nii lõunas kui põ ku vee ringlemise.

hjas. Linnaplaneerijad on jõudnud
otsusele, et uputuste vältimiseks

peab midagi radikaalset ette võtma.
Lähenduseks on‘kaitsevall üle Soo

me lahe. !See kulgeb iilis Kbtlini saa
re, kus paikneb Kronstadti nimeline

linn ja edasi Karjalasse, kus ”lopppeatuseks” on Gorskaja.
Kaitsevalli kompleteeritakse jöujaa-

Kuna Leningradi aeg-ajalt ähvarda-

Leedu põgenik
Algus lk. I
dajatest-pögenike, isa ja poja Brazinhaste selgimata saatus olnud tea

BATUN...

da ega soodustanud huvi Türgi va
stu. Seetõttu valitud ohtlikum tee
Ateenasse, mis &a õnnestus.

Kreekas saadi asüüli. Leedulased

Algus lk. 1

asusid kohe oma kaasmaalase pääst

küsimustes nõuandva komitee loo

misele USA-sse katoliku kiriku

BATUN-i esindajatele arvamist, et

kaasabil. Sama aktsiooni alustasid
ka ortodokskiršku ringkonnad 6 ve
nelase suhtes. Emigratsiooni võimu

Seega loodakse häid eeldusi ka Le neil on siiski väga raske oma kava

de vastutulekul ongi nüüd kõik

ma-tammidega, mis asuksid Neeva
jõel, umbes 20 km ülespoole voolu.

mist.

Lääneriikide diplomaadid avaldasid

ningradi ekspansioonile lääne suu sid Helsingis läbi rusuda. Kanada
nas, ütlevad vene eksperdid. Nii on esindaja Liitunud Rahvaste Organi
võimalik asustada kogu Neeva-delta satsioonis G. L. Heam kriipsutas eri
rannikupiirkonda ja ka Kotlini saart ti alia, et Balti riikide esindajad
peaksid olukorda vaatama realistli
täies ulatuses.
Projekt on muidugi suur, kuna ka kult, kuna keegi ei taha sõda ning
itsevalli piirkonnast tuleb ära feda- N. Liit ei ole valmis oma seisukohti
da umbes 19 miljonit kuupmeetrit Balti riikide suhtes muutma.
Paljud diplomaadid avaldasid ar
mulda. Seda omakorda asendatakse
14,5 miljoni kuupmeetri liivaga, kivi- vamist, et nad ei usu ida ja lääne
killustikuga ja kividega. On vaja ka vahelise pinevuse vähenemisesse,
väljaarvatud suhete paranemine

Ühendriikide ja N. Liidu vahel.
Mõned avaldasid ühtlasi arvamist,

et konflikt N. Liidu ja Hiina vahel
on paratamatu.

t

Diplomaadid suhtusid üldiselt süm
paatselt balti probleemidesse, kuid

valisid samal ajal hoolikalt oma sõ
nu, et mitte tekitada eksiarvamusi,
nagu lubaksid nad omalt poolt ming
isugust abi. Oli isegi neid diplomaa
te, kes keeldusid BATUN-i esinduse
vastuvõtmisest Balti riikide küsimu
se arutamiseks.

JR 200 ülem ja Sõprusühingu
auliige

Kolonel

Eino Kuusela
Sünd. 21.9. 1899
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Mälestavad

JR 200 SÕPRUSÜHING
Stockholmis

JR 200 KOONDIS
Göteborgis

TORONTO SOOMEPOISTE
KLUBI

Rootsi esindaja Olof Rydbeck Lii
tunud Rahvaste Organisatsioonis
väitis, et Rootsi esindus maailmaor
ganisatsioonis ei tegele nende küsi
mustega.

Lääne-Saksamaa esindaja UN-is

Walter Gehlhoff kirjutas BATUN-

ile, et tal ei ole võimalik teiste kohu
stuste tõttu BATUN-i esindajaid va
stu võtta. Peale eelmainitud riikide
võtsid BATUN-i delegatsiooni vastu

Türgi, Portugali, Kreeka, Malta ja
INglismaa esindajad. N. Liidu, Ida-

Saksamaa ja Bulgaaria esindajatega

Virkmaa.

surmajuhtum
Konsulteerige suurima usaldusega

Thure Söderquist

Eino Kuusela

Eldhegängelsebyrå

Begravnings &
Mariatcrget 1

116 dB STOCKHOLM
Tel. 44 89 07, 44 80 98

Eriala;

Eestikombelised
SOOMEPOISTE AJAI.OO

ORGANISATSIOON

UUS LEEDULASEST
PÕGENIK
Kreekas viibis ja esines okup,

Leedust Vene võimude korraldusel
läände esinema saadetud tantsu
trupp "Ruta". Viibinud oma esinemisringsöidul Ateenas, hüppas tantsijatetrupist ära Antanas Moekapetris, paludes kreeka võimudelt asüü

sid.

Nüüd on V. Gadliauskas juba
USA-s. Leedulaste poolt on ka
juba mõnda aega käiku pandud as
jaajamine, et USA-sse pääseks ka
A. Mockapetris. Nagu kuuleme lee
du ringkonnist, on loota selle peat
set teokssaamist.

IKKA SALADUSED JA
SALAPÅRATSEMBME
Kõnelustes lehemeestega oma toost

mn tüse talitused

Ööpäevane valvekord

ölimaalikursus

res) ölimaalimise kursuse Kunstiaka
deemia õpilase Kristina Kauri juhti
misel. Registreerida ja informatsioo

Vabariigi 55. aastapäeva aktus toi

mub pühapäeval, 25. veebruaril
Burgården! gümnaasiumi aulas,
Skänegaian 20, algusega kell 14
(kell 2 päeval).

Eesti Noorte Kunstigrupp korral

gatan 16, IH tr. (korp. Sakala juu

ni küsida Mart Kikerpuult tel.
710 6158.

STOCKHOLM
Tennisklubi kella-viie-tec
Stockholmi Eesti Tennisklubi kor
raldab pühapäeval, 11. märtsil alguse

Aktus algab Eesti Üliõpilaskonna
esindaja Tõnu Riomari avasõnaga. ga kell 14.30 Ooperikeldri peoruumi
A.ktuse-köne peab Andres Küng. Tervitussönavöttudega esinevad nelja de
mokraatliku partei esindajad: Christi
na Rogestam (ep), Stina Gunne (m),
Olle Jansson (s) ja Rune Zachrisson

des, kella-viie-tee. Kava kohta ilmub
teade hiljem.

STOCKHOLM

Loeng Tanzaniasf
Tiiu Valmet; kes pikemat aega elas
Tanzanias, annab ülevaate ja näitab
Muusikalises osas on kaastegavarl: filme sealsest elust Esinduse Naisviiulisolistina Elisabeth Vecchi, keda ringi korraldusel teisipäeval, 6. märt
ksastab klaveril Hilja Saarne, Kavas sil kell 18 Esinduse ruumes, Sandon Griegi Sonaat G-duur op 13. Ees hamnsgatan 1. Kohvilaud kõigile kae

(FP)

ti Algkooli öpilaskoor esineb kahe tud. Naisring ütleb kõigile teretule
lauluga ja lauluansambel ”Lemmi mast!
kud” samuti kahe lauluga. Göteborgi

Eesti Meeskoor esitab kava lõpul
kolm laulu. Aktus lõpeb hümnide

STOCKHOLM
Södertälje kutsub

Kutsutakse kõiki Metsakodu TaliEesti Vabadussõja võitlustest osa harjapeole laupäeval, 24. veebr, Ro
senborgi kooli sammas-saali. peol tä
võtjail on pääs aktusele tasuta.
laulmisega.

histatakse Vabaduspäeva ja esitatals*

Toetus Balti
Arhiivile
ja arhivaalide paigutamiskappide mu

ka pinnal vabade inimestena kohta

STOCKHOLM

Göteborgis

kõik juhtus septembris.

Väga suur oli mõlema leedulase,

setatud saiadega.

dab oma uutes ruumides Grev Ture-

Rootsi valitsus jagas summasid kul
tuuriliseks otstarbeks 660 000 krooni
ulatuses. Toetussaajate hulgas oli ka

raadiotelegrafist V. Gadliauskase
ja tantsija Mockapetrise üllatus,
kui nad viimase saabumisel Kree

E. Maja Vabariigi aastapäeval
Pühapäeval, 25. veebr, pärast Eesti
Vabariigi aastapäeva aktust serveeri
vad Göteborgi Eesti Maja klubi pere
naised klubi ruumides, Drottningga
tan 27 sooja toitu ja kohvi kodusküp

EY aktus

li. See võimaldati. Kreeka võimud
saatsid ta põgenike jaoks korralda
tud ”Lavrionise” laagrisse kuni elu
käigu edasise korraldumiseni. See

dr. Heino Ainso, Karl Juks, Sirje väike ja tegutses suurte kalalaevade
Okas, Victor V. Vinkman ja Juta ”meeskonnas”, andes püügid kohe

Kolonel

Mälestab sügavas leinas

järgmistel asjaoludel.

lusid BATUN-i delegatsioonidesse neil pole olnud, kuna laev oli liige

matusebürood

Surn. 13.2. 1973 Helsingis

kasel oli seal huvitav kohtamine
ühe oma kaasmaalasega ja nimelt

Liidu satelliitriike, kelledega telefoni diotelegrafist Vytautas Gadliauskas
teel räägiti, lubasid tagasi helistada, seletanud, et nende laev tegelnud
kuid ei teinud seda. Eestlastest kuu vaid kalapüügiga. Muid ülesandeid

Kui esineb

Sünd. 21.9 1899 Uusikirkkos

Kreekas viibides paigutati nad
risse. Raadiotelegrafist V. Gadliaus-

ei võetud kontakte. Terve rida N. ja elust Vene kalalaevakesel on raa

__________________

t

nad USA-s.

ajutiseks elama ”Lavrionise” laag

GÖTEBORG

Balti Arhiiv, kellele määrati riiulite
retsemiseks 5 000 krooni.

se kirev-löbus peokava ao Vaksi j»»
hatusel. Ei puudu einelaud, loterfl

ega tantsumuusika. Külalisi tuleb
igast ilmakaarest. Tule Sinagi! Algus
on kell 18 ja lõpp pärast keskööd.

UPPSALA
EV aastapäev

Eesti Vabariigi 55-nda aastapäeva
tähistamine toimub laupäeval, 24.
veebr, järgmise kavaga. Kl. 16 päeva
kohane aktus ja jumalateenistus Mi-

kaeli kirikus. Kaastegevad peapiis
kop Veem, praost Aunver, ooperilaul

ja Viisimaa, kõnega Endel Krepp,

kusjuures orelil toimib muusikadirek
tor Bertil Nordin. Kl. 18 koosviibimi
ne kohvilauaga Uppsala Eesti Kodu
Manitoba ülikooli Kanadas lõpetas ruumes. Osavõtumaks 6:-, Osavõtu
magistri kraadiga arhitektuuri alal soovist teatada mõnele seltsi juhatus-

Äkad. eksamid

Enn Ots.
Toronto ülikooli lõpetas B.Sc. kraa
diga Peeter Carl Ojala.

liikmele (vt. teisal) hiljemalt kolmap. 21. veebr.

UPPSALA
Auckland! ülikooli Uus-Meremaal
Eesti Seltsi juhatus
lõpetas teistkordselt magistrikraadi
Uppsala Eesti Seltsi aastapeakoosoga, seekord saksa keele alal, Ingrid lekul 28. jaan. valitud juhatus tüütab
Sullin.
jägmises koosseisus: Esimees Kaarel
Vahtras, abiesimees Voldemar Krüpkolm... neli surnut”, ja mitte mi pelman, sekretär Arnold Laidva, abidagi enam.
sekretär Anu Mark, laekur Eduard
See tundub mitte üksi naeruväärse
Keeleste, sektsiooni esindaja Erik
na, vaid ka lapsikune, kuid nii see Usen. Juhatuse aadress on: c/o Kaa
on. Vast. aitab see ehk läänes elavai
rel Vahtras, Ymergatan 17 E, 753 25
le ja Vene rezhiimi kiitvalle mõnda Uppsala.
iseloomustada ja avab ehk ka veidi
nende silma tõe ning tegelikkuse nä

selt neile üle. Laeva väiksuse ja ka gemiseks, arvas V. Gadliauskas.
Tulevikukavasid V. Gadliauskas
selletõttu, et neil polnud ette nähtud
välismaiste sadamate külastamist vas veel suuri ei tee. Ta tahab aga jää
tavate lubade puudumisel meeskon da, kui võimalik, ka siin maal
nal, polnud neil muid ülesandeid kui truuks mereteenistusele. Leedulastel
ongi sõitmas küllalt meremehi, kes
kalapüük.
Mõnda omapärast ta aga vene lae- on lubanud töö saamisel oma abista
vamehe elust seletas. Ta märkis, et vat kätt.
igal merele saadetud mehel on selle

kohane pass "enviisaga'', mis mää
rab rangelt kontrollitud usalduse.
Tema "viisa" kandis liiki nr. II. Sel
le omanikul ei ole lubatud võõraste,
välismaiste sadamate külastamisel
laevalt maale minemine. Oled laevas
nagu vang. Maale pääsevad vaid vii
sa nr. I mehed.
Laeva raadiotclegeafistile on antud
rida rangeid korraldusi. Tema oli lae
vas nagu vaid ühenduse pidamiseks
nende paclaevadega.

Kusagile mujale ei tohtinud ta

raadioühendus! võtta. Kui juhtub,
et laev põrkab kokku mõne teise
laevaga, on raadiotclegrafistil luba
tud vaid teatada, et laev põrkas
kokku teise laevaga, nimetamata
laeva nimesid, on kokkupõrkes sur

majuhtumeid, tohib teatada vaid la

kooniliselt ”kaks surnut, või

Kes kooks eesti rahvarõivaste

seelikuriideid
Teatada tel. 08/45 76 49

SUUR VÄRVI TV
REALISATSIOON

kuni 1. märtsini

norrmalms radio

& elvaruhusab
Svaudammsjiltm 2, Hägersten. Tel. 45 13 50

flmui» 1cnlw»i»T*iieviti

Vaba eeellasfeostUB

in laiiiiaeviti i
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EESTI ETTEVÕTJATE ÜHING ROOTSIS

TERVITAB KÕIKI KAASMAALASI
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAL 1973

AB ADOPLAST
Plastitööstus
Saltsjö-Boo

AROSTRYCK
Trükikoda

GULDVARUFIRMA ESTO AB
Kuldesemete hulgimüük
Stockholm

HAGALUNDS BILSERVICE
Autoremonttöökoda
Solna

Uppsala

HALDNA PÄLSATELJÉ AB
ATLANTIC PLAST AB
Plastitööstus
Huddinge

Karusnahkade ateljee"
Stockholm

HALDUR AB

AB LEVEPLAST
Plastitööstus
Segeltorp

AB A. MIKKOV
Kuldesemete hulgimüük
Stockholm

MISOMEX AB
Täisautomaatsed
korduskopeerimismasinad
Hägersten

RIKSB Y-TRYCKL AB
Trükikoda
Sundbyberg

K. A. RÜTMAN & CO
Väliskaubanduse ettevõte
Stockholm

SIFFER-SERVICE DATACENTRAL
AB

Datateenindusbüroo
Stockholm

Konsultfirma
Stockholm

E. NEEM AB

Majapidamistarbed. Viirvid
Bankeryd

FIRMA HANSUM

Reklaammütsid
Mölnlycke

AB BROMANCO

Elektrotehnillsed
masinad ja aparaadid
Stockholm

NORDISKA TO-LU

BANKERYDS TEKNISK AFFÄR

Väliskaubanduse ettevõte
Stockholm

Keemiatööstus
Uppsala

HOIVAIMPORT AB

AB SIMSON BRÖD
■ Leivatööstus

Solna

AB STOCKHOLMS PLAST INDU
STRI

Plastitööstus
Huddinge

Väliskaubanduse ettevõte

CURVE AB
Plastitööstus

Ekerö

AB EESTI MAJA
Stockholm

Göteborg .

HÖBELAIDS LIVS
Toitained
Stockholm

IFB ANATOMISKA BANDAGE AB
Arstlikud baudaazhid
Stockholm

ERIKAL PLAST AB
Konsultfirma
Bromma

TV-raadio-stereo-

STUVSTA FORM- &
PRESS VERKTYG AB

majapidamismasinad
Hägersten

Plasikka vormide tööstus
Huddinge

OJA’S FOTO

SVENSKA PLASTFABRIKEN AB

Foto-raadio-stereo
Stockholm

Plastitööstus
Farsta

AB TEKNOPLAST

FIRMA BERNHARD INGEL

WILLEM PEFKERS BAGERI AB

Ehteasjade tööstus
Hägersten

Johanheshov — Molndal

Plastiiööstus
Sundbyberg

PUNDIS SNICKERI AB

TOOMTNGS BAGERI AB

ESKILSTUNA
MODELLINDUSTRI AB

ERICH KALJOT AB

ValumudeUte tööstus
Eskilstuna

Vaaku umpakendid

Ljungby

AB ESTOMATIC

Kontoritarvete ja

Masinatööstus
Stockholm

NORRMALMS RADIO &
ELVARUHUS AB

KALJOT PLASTSVETS AB
reklaaniesemete tööstus

Sundbyberg

Leivatööstused i

Puutööstus
Norrköping

RADA MEKANISKA VERKSTA

Leivatööstus
Bandhagen

UPPLANDS HÅLKOKTSBYBÅ

DEN

E. SILD

Peenmehaanika tööstus
Sundbyberg

Datatcenindus
Uppsala

