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oli kaks nädalat
Eestis enne surma

Konstantin Päts, kelle sajandat sünnipäeva tuleva aasta veebruaris tähistame, suri, kui uskuda okupatsiooniallikaid (Eesti NSV Ajalugu) a. 1956. Siin peab märkima, et nõukogude allikad on varem kahel korral Pät
si surmaaega märkinud teisiti — paar aastat varem. 1956 aasta eel ja hiljem liikusid okup. Eestis kuuldused,
et raugaeas president on ”mingi eksituse tõttu” Sise-Venemaalt toodud Eestisse Jämejala vanadekodusse, mil
le juures asub ka psühhiaatriline osakond. Ta viibinud aga seal üsna lühikest aega ja kui KGB-Ie selgus, et
rahvas Pätsi ei ole unustanud, küüditati ta uuesti teadmatusse. Tema surmakoht on nimelt teadmata.

Vabas maailmas arvati kaua, et
Pätsi Eestis viibimine oli vaid kom
munistide poolt teatud tagamõttega

levitatud kuulujutt. Nüüd on aga

[saabunud .usaldusväärseid andmeid.
'Pätsi kodumaal viibimisest, milliseid
[avaldab viimane ajakirja ”Kontakti”
number.

i Isik, kes Konstantin Pätsi isikli
kult tundis ja Jämejalal tol ajal töö

tas, on ajakirja usaldusmehele jutus
tanud, et Konstantin Päts toodi ühel
hilisõhtul üsna viletsas sõiduautos
Jämejalale.

Rangem kord

Ta olnud väga vana ja kõhnu

nud, aga täie mõistuse juures, küll
aga kõnelemiselt tagasihoidlik ja
Järg. Ihk. 11

soomlastele
Tall innas

Ekbaum ja Koop
said Kanada
kiiltufiranliiniia

TORONTO (EPL) — Kanada eestlaste kultuurifond andis pidulikul
aktusel välja tänavuse kultuuriauhinna, niis poolitatult langes kirjani

kule Salme Ekbaumile ja kehakultuuri pioneerile Evelyn Koopile,

kumbki sai 250 dollarit. Aktus toimus 4. märtsil Tartu College ruumi
des, kus muusikalises osas esinesid USA külalised tsheilist Jüri Täht ja
pianist Maaja Duesberg. Peale kultuuriauhinna anti välja veel stipen
diume noortele.

Stipendiaatldeks osutusid muusika ja Ontario Kunstikolledzhi s õppiv
alal bass-bariton Ingemar Korjus Maryann Männik (150 doll.),k una

(200 doll.), konservatooriumi klaveri Aino Sootsi nimelise stipendiumi 200
klassis õppiv Einar Medri (150 doll.)
Järg. Ihk. II

Miili tahab asta

HELSINGI (EPL) — N. Liidu võimud teatasid hiljuti Soome peakon
sulile Leningradis, et kavatsusel on sammud Soomest Eestisse sõitvate
turistide meelevaldse käitumise piiramiseks, kuna seoses turismlvooluga
olevat kuritegevus suurenenud. Möödunud aasta maist kuni septembri
ni kasutas 53.MÖ isikut otseühendu st Helsingi ja Tallinna vahel.

Eesti noor
esimeste
li tilgas

Tänavu* est Dagens Nyheteri ja
Noorsoo karskusliidu poolt korral
datud ülemaalisest võistlusest kooli
des aktuaalsele teadmiste aial võt
tis osa ka koolide eesti õpilasi.
Raskeimad küsimused esinesid va
nematele aastakäikudele A-küsimuslehel, kus üle maa saavutasid maksi

eest aktsiaid

Purjusolijail läheb kainestumine
vanglas maksma 20—30 rubla. Korra
rikkumise eest avalikus paigas võib
saada leuni 10-päevase vangistuse,

Flnantsminister Sträng tegi teatavaks, et valitsus leob riigipäevale el
li paneku, miile kullaselt 59U miljonil krooni AP-Tondidest kasutatakse
aktsiate ostuks. Tegemist on vaid esialgse summaga, mida hiljem või
dakse suurendada. LO tahtis kasutada viit protsenti totaalsest AP-sum-

kusjuures süüaluse pea pügatakse
paljaks ja tal keelatakse arestimajas
lugemine ja suitsetamine. Miilitsale
vastuhakkamine võib pealegi tõsta

luast. või 3UGtl miljonit krooni.

karistuse määra leuni 5. aastase vang
istuseni.

Kõrgeimat haridust kannab prae

gu üks soomlane kellele määrati
1B kuud sunnitöölaagris.

Kogemused näitavad, et korrarik
maalse punktidearvu 25 kokku 52
õpilast. Nende parimate hulgas oli kujaid on soomlaste hulgas kõigest
Stockholmi Skanslulli gümnaasiumi üks protsent, kuid eeloleval turismi
õpilane Peeter Toompuu. Auhinnaks hooajal oodatava 100 000 isiku kohta
maksimaalse punktide arvu saavuta- tuleb miilitsal üsnagi paljudega ”ar
veid õiendada”.

jaile on Focus-teatmeteos.

500 AM^miljani

Nüüd ongi vene võimud teatavaks
teinud uued karistusnormid,

Üks viimaseid pilte Konstansin Pätsist, voetud 21. juunil
19.'j 1, kui Zhdanovi pooli or

ganiseeritud ja vene lanki
dest julgetiatud "riigipööra-

jad” jõudsid Kadrioru lossi
elle. President tuli kartma

tult rõdule.

Aktsiate-osute fondi juhatus koos
neb üheteistkümnest isikust. Kolm
neist valib välja LO, kaks TCO, ette
võtjad saavad kaks esindajat ja primaarkommuunid kaks. Esimees ja

tema abi valitakse otse valitsuse

kohe opositsioon, kusjuures näitaks
fp-juht Gunnar Helén sõnas, et tegmist on suurima sotsialiseerimise akt
siooniga Rootsi ajaloos.

Pole muidugi veel absoluutselt

kindel, et valitsuse ettepanek riigi
päeval läbi läheb. Arvatavasti on
strangt ettepanek tähendab seda, kõik kolm kodanlikku erakonda ette
et valitsus võib osta ära ettevõtteid
täies ulatuses, või neid kontrollida, paneku vastu ja vpk-juht Hermans
poolt.

son leidis esialgselt, et aktsiate ostmi
juhul kui saavutatakse aktsiamajorine erakaprtalisthkelt ettevõtetelt on
teet. Valitsus aga ei puuduta panku ■sotsialistlikust seisukohast ebasünnis.
ega kindlustusseltse.
Strängi ettepanekule reageeris otse-

(EPL/JA).

Simmhh&išmi h&oii suurpuSu

Stockholmi Eesli Algkooli tradit
siooni on kuuiumid alati tihe kon

pidi tantsima peaosa haigestunud

hulgas kooli esindajana koolijuhata

gis agaralt lasle emasid — uus su

õpilase asemel, iöstes seekordse iii-

takt eesti avalikkusega, m.h. tradit

ja Udo Juuuo, keda pildil näeme

gupõlv, kellest paljud siia llooisi

ku niisk iil je erakordsele tasemele.

algas lavalise suurloteriiga ja mille
kõrgpunktiks olid koolinoorte ette
kanded ja Ao Valtsi nourtenäidend
siooniliste avalike jõulupuude ja
”Seiklus korallisaarel” tema enda
kooli aastapäeva kevadpidude näol.
lavastuses ja lastega näitlejarolliTraditsioon jätkus ka sel aasial .rijes, samuti lautsildes, kus tantsija
eriti rahvarohke kevadpeoga, mis*
tarist õpetaja Anne Mari Horm ise

Noored ja vanad olid Ao Valtsile
ja tema paljudele noortest ja vana

dest abilistele tänulikud, nende

öpiiasist lilleneiudega lünulilli too
mas lavale. Stseenis vasakul tantsi

ise tulid lastena ja mitmed ise on

jate eesotsas Anne Mari Horm.

Eduard Ileiningi artiklit tänases le
lles (EFL-foto TIPPO)

Lotcriüaua ja einelaua juures sa

käinud eesti algkoolis. Vaata

2

Laupäeval, 24. märtsil 1973

EPL

24. märtsil 1973

VÄÄRINGUTSOON
turul, mille tõttu börsid olid sule
tud kauem kui harilikult, on leid

kuleppest, mis eelmise kriisi ajal
nud oma lahenduse. Idas nimetati alles hiljuti sõlmiti ja millega nen

seda “järjekordseks kapitalismi de riigipangad olid kohustatud toe
kriisiks"', läänes ei tahetud siin tama dollarit selle ülesostudega,
sõna ”kriis” tarvitadagi, sest tege kui kurss ohtu satub, s.t. kui dolla
mist on üldiselt otsingutega pärast ri kurss rohkem kui 2,5 protsenti
maailma rahaturu kulla aluselt lah kindlaks määratud pariteedist alla
kumist, uue vääringusüsteemi järe poole langeb.
le. mis ei oleks nii tundlik tormide
See säte osutus nimelt spekulat
vastu, mida viimasel ajal on tekita siooni soodustavaks ja näit. Läänenud rahvusvahelised suurspekulat- saksa riigipank ujutati viimastel
sioomd n.n, eurodollaritega.
nädalatel üle eurodollarite laviini

Küsimus on muidugi, kas see

ga.

kordne valuutarahutus oli viimane.
Igal juhul on astutud samm edasi

Vaatamata ”lahtiste” kursside
süsteemi loomisele püüavad Euroo
pa riigipangad oma vääringute liig

suunas, mis raskendab spekulatsioo
ne.

set üleskruvimist ära hoida vajali
ke ülesostudega deviisitnrul. Eriti

Kui esmaspäeval börsid uuesti
avati, siis muutus Euroopa rahan need maad, kes kardavad oma kon
duslik pilt üsnagi tunduvalt: tekki
kurentsivõime pärast eksportturgunud on vääringutegrupeeringud, del.
millised ”ujuvad” ühiselt kas siis
D-margal, milline on sihtvaluuEuroopa ühisturu raamides vöi väl
jaspool vöi koguni iseseisvalt ja ük taks, on nimelt praegu kalduvus
veelgi kerkida vaatamata revalvee-

sinda nagu shveitsi frank.

rimisele.

Rootsi valis ühisturu-liini ja root
si krooni ”nimimärgiks” kursi ku
junemisel jääb saksa D-mark, mil
lest kokkuleppe kohaselt kroon ei
tohi üle 2.5 protsendi eemalduda.

Nüüd tekkinud süsteemi arutati
alles möödunud aasta aprillis kui
esimest astet Euroopa ühisturu mo-

netaarse uniooni poole. Iseärasu
seks on olnud prantsuse ja belgia
frankide kahekordne kurss: üks on

Kroonil on grupi liikmete vastu,
kelleks on peale Lääne-Saksamaa
veel Prantsusmaa, Taani, Hollandi,

ühisturu raames kasutatavaks kau

Belgia ja Luksemburg, kindel bavahetuseks, teine n.n. finants-

kurss, teiste vääringute hinna aga frank muudeks rahanduslikeks ope
ratsioonideks.

otsustab nõudmine nende järele.

Eriti kehtib see ”suurte valuuta- Esimene on ühisturu-riikide kur
de" USA-dollari ja Jaapani jeeni siga, teise hind vormub börsidel.
vastu. Muide võis vääringubörside
avamisel kõikjal konstateerida dol
lari tugevnemist, nähtavasti tingitu
na Washingtoni lubadustest oma
vääringut kaitsta. Rootsis maksti
dollari eest pankades 4.46 3/L sak

Itaalia liiri, inglise naela ja iiri

sa D-marga eost 1.58,25.

oma rahanduspoliitika ühisturu

naela kursid jäävad lahtiseks ka
ühisturu maade valuutade vastu.
Esialgul, sest nende maade rahami

nistrid on deklareerinud soovi esi
mesel sobiva] juhul taas ühtlustada

Muutunud pilti kuulub ühisturu
liikmete Suur-Brštannia, ja Itaalia
ning ka Eire omaette grupeerumi
ne: nende vääringud ”ujuvad” väl
jaspool ühisturgu. Tõenäoliselt ühi
neb nende kahe grupeeringuga
veel neid riike, millised ühisturgu

maadega.

Et nad praegu teist teed lähevad,

johtub nendest raskustest, mida
nende maade tööstus üle elab just
praegu. Vaatamata Saksamaa toe-

tuslubadustele kõhklesid nad ühi
nemast ühisturu-liiniga. Ühisturugrupp nimelt on kujundamas süs
teemi, kus tugevamad vääringud

ei kuulu.
Nii on konkreetselt tekkimas uus
Euroopa vääringu tsoon dollariisoo-

ni vastu. Nagu märgitud on

VÄLDITUD HÄDAOHT

Uues süsteemis on ühisturu-riigid loobunud rahvusvahelisest kok

Seekordne rahutus maailma raha

Shveits otsustanud oma tugevale
valuutale jätta isoleeritud liikuva
kursi, mis ei ole seotud ühisturu-

VÄLISKOMMEXTAAH

vajadusel nõrgemaid iatavad.

Ühine yaluutapoliitika kaitseb
sellega kõiki kuut grupi liiget ka
spekulatiivsete vääringuoperatsioonide vastu.

KLA

maade vääringutega.

Rootsi tugev kroon
valuu taspeku lantide

eriline huviobjekt
Seoses rahanduskriisiga olid valuutabörsid suletud kaks nädalat.
Kui need nüüd esmaspäeval uuesti
avati, ilmnes, et Rootsi kroon oli
üleöö muutunud kõige tugevamaks
valuutaks. Ja see omakorda põhjus

tas ulatusliku spckulatslaonilaine,
kusjuures valuutaturgudel parajas
ti "vähemhuvitavat” saksa raha ha
kati vahetama kroonide vastu ja
paigutama summasid Rootsi panka
desse.

Valuutaspekulandid loodavad niivii

si sundida Rootsit oma krooni väär
tust üles Kirjutama. .Ja kui pärast de
valveerimist kroone uuesti müüakse,
nn teadagi kasumid suured. Tegemist
on muidugi väga suurte summadega.

Rootsi riigipanga juhataja Per Asbrink on aga kasutusele võtnud va

ajal sissevoolanud spekulatsioonisum-

Prantsuse parlamendi ümbervalimi hempoolse programmi põhjal.
väiksemad riigid sattuksid raskesse
Mõlemad asjaolud tuiid kasuks pa olukorda. See on väga suur hädaoht,
sed polnud veel toime tulnud, kui
saksa ajakiri Deutschland-Magazin hempoolsetele ja pidid paratamatult mida prantsuse valimisvõitlus esile
oma veebruari-numbris olukorda kaasa aitama nende mandaatide juur manab, ütleb Otto von Habsburg
analüüsis .Ajakirja toimetus märkis dekasvule parlamendis. Probleem sei oma artikli lõpus.
sissejuhatusena omalt poolt, et kui sis üksnes selles, kas juurdekasv
Ta lisab, et nii on ka seletatav,
möödunud aasta valimised Saksa Lii jääb normaalsetesse piiridesse vöi miks üks väga asjalik mees nagu
duvabariigis aset leidsid, siis nimeta viib tõelise pöördeni jõudude vahe president Pompidou kõike ettevaa
ti neid saatusliketa Saksamaale.
korras. Pahempoolsete blokis on sil tust kõrvale lükates isiklikult vali
Tänavu märtsis hääletama kutsu mapaistvamateks tegelasteta sotsialis miskampaaniasse sekkus. Ta teab, et
tud prantslased on nüüd omakorda tide juht Francois Mitterand ja kom seekord käib võitlus vabaduse pärast
osalised valimistel, mis on saatusli munistliku partei peamees Georges Euroopas.

kud mitte ainult Prantsusmaale, Marchais.

Viimane on tuntud kui Moskva
vaid kogu Laane-Euroopale. Saksa
Liiduvabariik Brandti juhtimisel on usaldusosaline, hea organisaator, tai
ikka rohkem eemaldunud Lääne va bukas ja paenduv, kuid ühtlasi kõva
bast ühiskonnast ja oma arusaamatu käeline, ilmutab selgesti stalinstlikidapoliitikaga ennast Kremli diktaa ke iseloomujooni, kuid oskab neid
di alla andnud. Selle tagajärjel on ka moondada. Poliitikas otsustavad
Prantsusmaa ikka rohkem muutu isiksus, organisatsioon ja võimutahe.
nud vabaduse kindlustajaks Lääne- Kõigil kolmel alal on kommunistid
Euroopas.

Aga nüüd on kommunistid ja sot
sialistid ka Prantsusmaal hakanud
üritama võimu ülevõtmist. Kui see
peaks korda minema, siis muutuks
Kremli vari Euroopa kohal palju pi
kemata.

Järgnevalt tuuakse pikem artikkel
Otto von Habsburgi sulest, keda pee
takse silmapaistvamaks asjatundjaks
poliitiliste jõudude hindamisel Prant
susmaal. Tema arvates pidi prantsu
se parlamendi ümbervalimistei seis
ma kaalul kas shanss Euroopale vöi

triumf Kremlile? Mõõduandvad pi
did seejuures olema kaks asjaolu.
Esiteks, viimased valimised 1968 su

korduda.

Ja teiseks, viimastel aastatel tekkis
Prantsusmaal ”uus rahvarinne” kom
munistide ja sotsialistide ühise pa-

Kirjastaja:
Underi-teos
saab teoks
”Marie ünderi Eluraamat”, mis
pidi ilmuma poetessi 85-a. sünni
päevaks ja mille eelteliimised siis

vasiu võeti, ilmub nüüd Marie

enne prantsuse parlamendi ümberva-

limiste algust. Nõnda jäi sealt välja
ka president Pompidou teine sõna
võtt pärast valimiskihutustöö lõppu,

kuid vahetult enne hääletuse teist
ning otsustavat vooru.

Pompidou teine üleskutse rahvale
oli nii sisult kui toonilt veelgi tõsise
Seepärast peab eriti alla kriipsuta maks hoiatuseks kui esimeses sõnavõ
ma, et ”uue rahvarinde" võit Prant tus. Tundub tõenäolikuna, et tänu
susmaal tähendaks valitsusvõimu alis sellele jäi ”uue rahvarinde” edu roh
tamist kommunistlikule parteile. See kem piiratuks.
aga viiks kogu ühiskondliku korra
Tunnistuseks selle kohta on prant
ümberpööramiseni. Rahvarinde pro suse kommunistide ja sotsialistide
grammi kohaselt kuuluksid kõik ma ühised kallaletungid president Pom
janduse vötmekohad riigistamisele.
pidou eriti tema teise sõnavõtu pä
Välissuhetes oleks pahempoolse va rast. Prantsuse riigipeana polnud
litsuse sihiks vastutöötamine Euroo aga Pompidou nähtavasti valikut,
pa poliitilisele integreerimisele, ala sest põhimõtteliselt seisis küsimus ik
tes juba olemasolevate organisatsioo kagi selles, kas Euroopal on shanssi
nide ümberkorraldamisega. Eesmär edasi elada vabaduses vöi mitte.
Varitsevat hädaohtu läks korda väl
giks on Euroopa ühisturu sammsam
muline idabloki Comeconiga.
tida, kuid vabaduse kindlustamine
Niisuguse valitsusega Pariisis viiks nõuab tähelepanu ka edaspidi.
järgnevalt Euroopa julgeolekukonveA.K.
tugevamad kui sotsialistid.

vel olid toimunud erakorralistes ting
imustes: kindral de Gaulle'i isiksuse rents selle n.n. Suur-Euroopani,
võimas kiirgamine ja 1968 mai rahu kus Nõukogude Liit oleks toonian
tuste järelkaja. Pahempoolsed olid sü dev. Vabaduspöhimöttele rajatud
gavalt killustatud ja demoraliseeritud. See viis tagajärgedeni, mis nor

maalsetel aegadel vaevalt võiksid

Nagu algul oli tähendatud, avaldas

Deutschland-Magazin oma artikli

E. Päevade

film Pärnu
Juubelipeol
Laupäeval, 7. aprillil toimub Boräsis Pärnu Hpkorsna ja Boråsi Ees
ti Slunulisöprade Seltsi ühisel kor
raldusel jüripäeva tähistamine ja
BE5S juubeli tähistamine.
Pidu toimub KFUK-KFUM-i ruu

Tsaariaegne
sisalik ärkas
Niiöelda tsaariaegne sisalik, kes

lebas sügavkiilmutatuna Siberi
jääs, on parast saja-aasiast und
clhi ärganud, lealah Izvesiija.

Sisaliku leidsid ühest jääblokist
kaevandustöüUsed, kes töötasid. Kolöma tundras N. Liidu kirdeosas. Jää

sulades ärkas sisalik ellu ja tundis
end nähtavasti väga hästi. Siberi

veesisaiikud tal viluvad niiöelda tar

dunud olekus ja elavad tavaliselt 10—

15 aastat. Seekordne juhtum on aga
mes, Sturegatan 54, ja algab kell ainulaadne, märgib Izveslija ja lisab
38.00, mitte 17.00 nagu varem kavatse juurde, et seniajani pole ükski tead
tud. 1372 Kanadas toimunud Eesti lane suutnud tõestada, et sada aastat
Päevade värvifilm on seks puhuks kestev talvituseperiood üldse on või

Boråsi tellitud ja lipkonna noored, malik. (EPL/JA).
kes Eesti Päevadest osa võtsid ja
neist vaimustatud olid, loodavad, et
0 Vancouver! Eesti Seltsi esime
kõik noored ja noortesöbrad tulevad heks Kanadas valiti Karl Pae. Ju
tud informatsioonis kinnitab.
neid
muljeid
jagama.
Filmile
järg
hatusse
valiti Valdeko Veemees,
Nüüd aga olevat teos nii palju pai neb traditsiooniline jüripäeva-tähistaTõnis Nellis, Anne Paesunud, et sellest jätkub kaheks köi mine Möttesiliaga Kodumaale, seejä- süld,
Harry Muld, Alex Kalbus,
teks kokku 528 leheküljel. Teksti on rele koosviibimine tantsu ja ettekan Evald Peolaan ja Tiina Kalle.
Underi 90-a. sünnipäevaga ühendu
ses, nagu kirjastaja inmiit Rebane
(Vaba Eesti) ajakirjandusele saade

koostanud Marie Underi abikaasa Ar
netega.
tur Adson ja see annab ülevaate poe
Noored ütlevad kõigile südamlik te
tessi elust ja loomingust sõnas ja pil retulemast!
dis. Teine köide sisaldavat esseid ja
hinnanguid Marie Underi loomingu
kohta, arvustusi ja bibliograafial.

lust väljas. Likviidsus Euroopas on
seega ülitugev, mistõttu hiigelsum

mad ”Üleliigset.” kapitali sõna tõsises
möttes vi>!ilal) ringi.

Alguses muidugi polnud tõenäolik,

mad tulevad välja võtta enne 26. et Rootsi valuutaga hakatakse speku
märtsi.
leerima, kuna Rootsi polnud reval-

Kui seda ci tehta, määrab riigi vcorimisesl huvitatud. Enne valuutapank niivõrd kõrge trahvirendiae, et pankade sulgemist paari nädala eest
rahad pidamine Rootsis ei tasu end aga voolas siiski üle riigi piiride um
iilse ära. Nii on võimalik ära hoida bes kaks miljardit krooni, ütleb Per
valuutaspekulatsiooni ja ühtlasi ka Asbrink.
Võrdlusena võib nimetada, et Lääkrooniväärtuse ülekirjutamist, mida
Rootsi üldse ei soovi, ütleb 1’er Äs- ne-Saksa, kus lühikese aja jooksul
on toimunud kaks revalveerimist, oli
brink.
Riigipanga juhataja ei soovi nime spekulatsiooniobjekt vägagi suures
tada kuivõrd suuri summasid on sis skaalas. Totaalne spekulatsioonisumse voolanud Rootsi pankadesse. Seda r.ia oli umbes kümme miljardit dolla
sellepärast, et vastavalt kokkuleppe ri1:.
Osa sellest summast sunnati nüüd
le Euroopa ühisturuga on Rootsi va
luuta ”ujuv”, see tähendab võrreldes rootsi krooni vastu, kusjuures riigi
dollariga.
panga juhataja märgib, et stinne va
On aga üsna kindel, et tegemist on luuta on valuulahaide tulipunktis,
mitmesaja miljoniga.
Trahvirendiae kehtestamisega püü
Per Asbrink märgib edasi, et kurja takse teha spekulatsioonile lõpp ning

”USA loobugu
Panama-kanali
kontrollist”

UNO julgeolekunõukogus toeta
vad N.Liit ja Hiina Panama nõud
mist, mis niiel» eite Panama kanali

kontrolli üleandmist USA-it Fanamaie. Panama rõhutab, ci kuna ka

nal asub Panama territooriumil,
siis pole USA-1 sääl midagi tege
mist.

Kui omal ajal kanal ehitati, sõlmi

ti leping, mille kohaselt USA sai
kontrolli oma kätte piiramatuks
ajaks. Panama aga märgib, et tege
mist on aegunud lepinguga, kuna va
hepeal on nii tõekspidamised kui ka

maailm muutunud. USA maksab

praegu Panamale kõigest kaks miljo
nit dollarit aastas kanalilsooni üüri,
stuabinõusid. On otsustatud, et välis
kuid Washington olevat nõus sum
maa pankade ja pankurite kontosid juur tegel—uit asub USA-s, kuna takistada krooni üleskirjutamist.
mal tõstma 25 miljoni dollarini.
Rootsi pankades piiratakse. Viimasel usalasle väliskaubandus on tasakaa- (EPL/JA).
(EPL/JA).
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Kakskümmend aastat Stockholmi E. Tennisklubi

SET <Stockholmi Eesti Tennisklubi) sai 20 aastaseks ja tähtpäeva meenutati klubi traditsioonilisel kella-viie-teel Ooperiterassil. Pildil esinejaid ja teenete
märkide saajaid. Esireas BET esimees dr. Mall Kriisa, tennissektsiooni esimees Peet Valdas, lauludega es'mnud operetiprimadonna Mari Kamp ja tema taan
lasest saatja pianist Julius Jakobsen. Paremal õnnitleb esimees dr. Mall Kriisa Peet Vaidast, kellele õnnejumalanna töi loosiga koguni kaks reketit — ta andis

ühe tagasi. (EPL-joto Tippo). _

Lasteteatrit ja toredat
meeleolu kooli kevadpeol
Stockholmi Eesti Algkooli traditsiooniline kevadpidu tolmus ka sel aastal meile vanas tuttavas kohas —
Skanstulli gümnaasiumi aulas. Kevadpidu korraldati Algkooli Sõprade Seltsi ja Lastevanemate Komitee ühi
sel ettevõtmisel pühapäeval, 18. märtsil, ja nagu varematel aastatel, kujunes see tujuküllaseks koosviibimi
seks noortele ja vanadele. Algkooli peod on alati rahvarohked. Kooli esimeste aastakäikude lõpetajad on juba
täisikka jõudnud, soetanud endale kodud ja perekonna, kust esimesed võsud juha kooliteed tallavad — isa
ema eeskujul eesli algkooli kasvandikena. Piduliste hulgas võis kohata perekondi, kust neli põlve oli välja

tulnud...
Kasuks tuli seegi asjaolu, et Aarne
Viisimaa saalist diskreetsel viisil õpi
lasi dirigeeris. Kooli muusikaõpetaja
vötjailt vöi hangitud koolisöprade Harri Kiiski haigestumise tõttu saa
toetustega. Võite on tavaliselt roh tis õpilaste lauluettekandeni klaveri]
kesti ja nende hulgas mõnigi väärtus inspireerivalt Hilma Nerep-Mossin.
lik ese. Ja nagu ikka, oli korralda
Pärast vaheaega algas näidendi et
tud ka einelaud, kuhu virgad pere- tekanne. Ao Vaks oli ka sellele kooli
naised-lastevanemad kohvi ja mahla peole kirjutanud uue muinasjutukarvaseks olid valmistanud maits mängu "Seiklus korallisaarel” ja sel
vaid võileibu ja hõrgutavaid küpsi le ka lavastanud. Tuleb imetleda sel
seid. Meie üleriiete eest hoolitsesid le mehe loovatalendi mitmekülgsust
skaudipoisid ”Kalevi" lipkonna "Kot ja tööjõudlust.
ka” salgast.
Sattusin noorte ajakirja ”Tulehoid
Peokülalistele tervitussönu lausu ja” (kompliment selle toimetajaile
des nentis koolijuhataja Udo Juuno, nii sisu kui ka välise kuue eest!) ja
et käesolev õppeaasta on koolile 28- leidsin sealt, et skaudi- ja lökkejuht
as. Koolil on olnud ootamatuid rasku Ao Vaks pühitses möödunud aasta
si tänase kevadpeo korraldamisel — septembris Metsakodus sõprade ring
haigused nii õpilaskonnas kui ka is oma 60-dat sünnipäeva. Ei ole sat
õpetajate hulgas on häirinud ettekan tunud kusagilt lugema ega kuulma,
nete ettevalmistamist, eriti aga näi et ka teatrimees Ao Vaks oma juubedendi lavaküpseks viimistlemist.
li-sünnipäeva oleks märkinud või sel
.Ta ühte haigestunud õpilast, kes lest tähtpäevast avalikult välja teh
omakorda asendas ühte varem haige tud.
Olgu siis nende ridadega muu jutu
stunud osatäitjat, peab asendama
üks õpetajaid — Anne-Mari eHorm- hulgas ka see tähtpäev tagasihoidli
Asker.
kult ära märgitud. Soovime skaudiKevadpeo eeskavaline osa algas poisile, sulemehele ja oma isa jälge
õpilaste deklamatsioonidega ja lau- des kõndivale Thalijüngrile loominluettekannetega. Kaasajal toimuvad guröömsaid elu- ja teoaastaid!
õpilaste deklamatsioonid klasside
Ao Vaksi noorsoo-n Sidendile tege
kaupa massdekiamatsioonina üksiku vus toimub iavalisti muinas- ja seik
te soolo- või rühmahäälle kaastege lusjuttude piirimail, paljude huvita
vusel. Sellel talitusviisil on kindlasti vate ja noortele kuidagi tuntud kuju
omad pedagoogilised plussid — nii de kaastegevusel. ”Seiklus korallisaa
saadakse lcogu õpilaspere rakendada rel" tegevus oli paigutatud romantili
aktiivselt kava teostamisest osa võt sele Lõunamerele, tegelasteks rahuli
ma.
kud linnakodanikud ja taltsad mere
Aga siin võib esineda ka puudujää röövlid kuulsa Must Kapteniga eesot

Erinevalt kooli jõulupeole korralda
takse kevadpeol ka loterii, miile või

dud on saadud annetusena eesti otte-

ke kunstiilmekuse seisukohalt, me
haaniliselt ülesütlemist. Vanema ge

sas.

Midagi erilist põnevat siin ei sün
neratsiooni kooliaastatel esines pea ni, saalisistujate huvi ja tähelepanu
miselt deklaraaator-solist, mis kehus- haarab peamiselt kirev tegelaste
tas ambitsioonidega esinejaid kuluta hulk (kavalehe järgi on neid 34!) te
ma palju aega ja vaeva pala viimist gevust mitmekesistavad tantsunum
letud ettekandele.
brid ja köitev muusikaline saade.
Käesoleva aasta kevadpeo deklmat- Esineb ka paar laulunumbrid. Lige
sioonipalade ettevalmistamiseks oli male lund aega kestnud ettekandest
tänuväärselt rakendatud Aarne Viisi viisime kaasa parimad ja meeldejää

liikmelise linnapea-tülarde tantsutrupile. Õpetaja tantsuline tase innustas

ja haaras kaasa ka õpilased — siin
oli hoogu ja meeleolu.

Kavalehe järgi esinesid näidendis
järgmised õpilased: Linda Marend,

Anne Tubin, Virge Tärning, Petra
Mets, Pia Paljak, Marika Farkas,
Ann Jürisoo, Gunnar Andersson,
Kirjstjan Penno, Mats Estordus, Mar

tin Krooni, Ivar Inkapööl, Raul Ko

ger, Ivo Parik, Eva Enson, Piret
Hõlm, Eva Orusild, Katrin Meerits,
Ann Tiitso, Lena Tomann, Avo Möl

der, Mart Pöid, Michael Truwert,
Rein Vahemann, Aiian Estonius,
John Peeter Leesi ja Rein Metsik.

Stockholmi Eesti Tennisklubi, teh hepeal tegutses ka lauatennisesektkem tuntud SET-i nime all, tähistab sioon, mida aga praegu ei eksisteeri.
oma 20-dat tegevusaastat. Sel puhul SET on hoolitsenud noorte järtekasandis elujõulise organisatsiooni (170 vu eest ja võtab osa ka Stockholmi
liiget!) tegevusest ülevaate traditsioo üldisest tennise elust võistlustel, sa*
nilisel SET kella-viie-teel (mis sama muti klubi oma võistlusi korralda
traditsiooni kohaselt algab märksa des.
Kella-viie-teele ooperiterrassile oli
eime kella viit) tennisklubi juhatuse
noor esimees dr. Mall Kriisa, rõhuta- : kogunenud nii SET-i oma rahvast
des, et sama huvi, mis viis organisat kui ka palju külalisi, kes veetsid hu
siooni loomiseni, on kestnud kogu base pealelõuna kuulates ettekan
selle tegevuse jooksul.

Praegu on SET-il kaks tegevusha
ru — tennis ja bridzh, mis töötavad
erisektsloonšdcna. Mõned aastad va-

gatav ka kooliteatris: mereröövlite
osades esinesid tütarlapsed, samuti
mõnes teises meesosalise rollis.

primadonna Mari Kamp, keda saatis

pianist Julius Jakobsen, samuti lau
lis rahvalaule noortetrio koosseisus

Mig-23 ei
ärrita Iisraeli
Iisraeli kõrgemad ohvitserid mär

givad, et kui ka N. Liit hakkaks
varustama Egiptuse atakklennuMga tüübist Mig-23, ei suudaks see
rikkuda praegust jõudude tasakaa
lu Lähis-Idas.

Mari ja Tiiu Siim ning Jaan Seim

kitarridega. Aplausid olid esinejatele
tugevad.

Koosviibimisel anti juubeli puhul
teenetemärke nii kauaaegsetele juha-

tusliikmetele kui ka nendele, kes vä
hemalt kolm korda on tulnud klubimestriks kas tennises \'öi bridzhis
vastava statuudi järele.

Lõpuks toimus ka tavakohane lote
rii hinnaliste võitudega.

SET tennetemärgi saajaiks olid
Mig. 23 on ülimoodne lennuk ja Harry Piir, Artemi Kullerkupp,
John
Leesi, Elise Truuvet, Peet Val
teadaolevalt venelaste parim. Iisraeli
sõjaväelased nendivad, et olemasole das, Madis üürike, Rein Tannet, Vallut
Parik,
Udo Tohver, Väino Jaanivate andmete kohaselt pole venela
sed seda veel egiptuse pilootide kät vald, Hirju Leemets, Harry Saare,
Aleksander
Rentik, Vassili Kolla, En
te andnud. Nähtavasti pole väljaõpet

Muide, kutseliste näiteiajate peres veel lõpule viidud.

esinev meesnäitlejate puudus on mär

deid, vesteldes ja tantsu lüües.
Meelelahutuse osas esinesid opereti

lisraeellased toonitavad, et Iisraeli
õhujõud on praeguses staadiumis ise
varustatud, täiesti ajakohase tehnika
ga, mis on tohutult palju parem kui
Egiptuse oma. Ja peale selle saab Iis
rael rohkem atakklennukeid tüübist

Roman Väli, kes meid on ära helli
tanud oma värvirikkuste ja silmailu
pakkuvate lavapiltidega, võis ”Seik Phantom ja Skyhawk, vastavalt hil
lus korallisaarel" järjekordselt valla juti sõlmitud kokkuleppele USA ga.
lasta oma fantaasia ja loojaröömu. i (EPL/JA).
Tegelaskonna riietuse eest hoolitses

del Koppel ja Igor Belokon.

rSéfc EESTIMAJA
■Ila WAIIIKG.34-I

8 8 WllljH Tel. 114777 (majavanem j
218184 (perenaine)

Õilme Vaks sobiva vfirvikirevusega.
Noortel vaatajail oii kerge tegelasi

ära tunda — need oiid riietatud nii,
nagu lapsed on harjunud neid ära
tundma seeriapiltidelt ja televisiooni-

ruudui. Viljar Nairise korraldatud
heli- ja muusikaefektid olid heal ta
semel, eriti haaras meid hispaaniamuusika hoogne rütm. Näidendi lava
tehnilise toimetulemise eest hoolitses

vilunud kindlusega Madis Gering
näitejuhi abi ülesannetes.

Pärast näidendi lõppu kogunesid
kõik tegelased lavale ning kooli jülla

taja Udo Juuno ütles juhtkonnale:
kooli nimel südamlikud tänusõnad ja i

OLGE MUGAV!
Kasutage meie majanduslikku ja juriidilist
teenindamist!
On Teil aktsiaid, obligatsioone vöi teisi väärtpabereid, siis võite
võita aega, suurel määral vaeva ja hoidute asjatuist kahjudest kui
usaldate nende valitsemise meile.

Teie olete alati teretulnud nii lihtsate kui ka keerukate tellingute

igale neist üksikult ulatati lilli.

puhul.

kaasa teinud õpilased, kusjuures eral

Pöörduge miine meie kontori poole vöi helistage 24 6!) G0. See tasub
ennast, ka kulude seisukohast.

Tänu osaliseks said ka näidendiks

di mainimist leidis Kristjan Penno
kaasa tegemine Musta Kapteni osas
— ta on kooli vilistlane.
Hiljem algas tants, samuti korralda

maa, kelle suured kogemused laulja vamad muljed Anne-Marie Horm-As- ti noortele ja vanadele ringmänge
Ema Klemmeri juhtumisel. Koju või
na ja näitejuhi anne tuli märgata keri seatud tantsudest.
valt kasuks ettekannete rütmilisele
Haigestunud Helen Milierit asen di siirduda parimate muljetega huba

voolavusele ja luuletuste põhitooni das teatavasti Anne-Marie ise ning selt veedetud kaunist pühapäevast.
ED.KEININC,
meeleoluvarjundite esile toomisele.
see asjaolu tuli kasuks kogu kuue

STOCKHOLMS SPARBANK
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Metsakodu Hõbeahven

H* i

sÉiliÉlli

Moskva katsed välja
nõuda läti ohvitseri
Ameerika võimudelt
NEW YORK (VES) — Immigratsiooni ja naturalisatsiooni asutis New Yorgis võttis üles liitlasest dipii
Boleslavs Maikovskise deporteerimise küsimuse, kuna olevat saadud uusi andmedi, ct Maikovskis on Saksa
okupatsiooni ajal Riias kaastegev olnud hukkamistes. Nõukogude kohtu poolt Lätis 1953. a. surma mõistetud
Maikovskise väljaandmist nõudis USA valitsuselt N Vene korduvalt diplomaatilisel teel, mille puhul eitava
otsuse tegemisel USA poolt oli peamotiiviks Läti riikliku staatuse küsimus: USA loeb Maikovskist iseseisva
Läti vabariigi kodanikuks, kes ei kuulu N Liidu ega ka Läti nõukogude ”vabariigi” jurisdiktsiooni alla.

r*
ÜfisSaS:

detsakodu Hõbeahven (vt. toto) —•
jndauhind, mida omandamiseks tu-

eb võita kolm korda järjest — oli
•finavusal kalapüügivoistlusel tõsiselt
hädaohus.

Noor kalasportlane Peeter Nurmik

Vene kingi
tegi eesti

kunstnik
Washington Oves- 7 kremli king
ituseks USA presidendile tema vii
asel Moskva-külastusel oli jaspisest
kirjutuslaua-gamituur.

Å Nagu selgub, oli garnituuri

kunstiliselt kujundanud kunstnik
Juta-Paas-Aleksandrova Leningra
dist. Nagu nimest nähtub, on tege

mist eestlannaga, kes on abiellu
nud venelasega ja elab Leningra
dis.

New Yorgi piirkonna immigratsioo ja mõisteti surma ka Boleslavs Mai nud midagi ,mis oleks põhjustanud
ni ja naturalisatsiooni asutise direk kovskis.
Maikovskise deporteerimise aktsiooni
tor Sol Marks andis käsu Mineolas,
USA KEELDUS VÄLJAANDMI algatamist USA ametivõimude poolt.
Lõng Islandil eluneva Boleslavs Mai SEST
kovskise mineviku uuesti uurimi
MAIKOVSKIS EITAB
N Vene valitsus esitas Washing
SÕJAKURITEGUSID
seks, kuna olevat selgunud, et ta täi
tis Saksa okupatsiooni ajal Riias Sak tonis asuva suursaatkonna kaudu
Boleslavs
Maikovskis ütleb, et kom
sa julgeolekuteenistuse ülema USA-le taotluse Boleslavs Maikovski
Eduard Rauschmanni korraldusi sur se väljaandmiseks, kuna ta olevat sö- munistide süüdistused on valed,
jakuritegija, mis nõukogude kohtu nagu tavaliselt. Ta sai kannatada
F&lköpingist oli ju selle võitnud ka mamõistetute hukkamisel.
hel eelneval aastal!
Boleslavs Maikovskise asja uurimi poolt kindlaks tehtud. USA valitsus kommunistide läbi: tema isa mõrvati
Luigejärve ahvenad olid seekord ne pandi immigratsiooni ja naturali vastas: kuna Bolesvlavs Maikovskis Lätis kommunistide poolt ja ta ise
erilises näkltamisehoos. Vist oli sel satsiooni asutise kohtuasjade peanöu- on Läti Vabariigi kodanik, ei ole või
kui kommunismivastane oli arreteeri
les süüdi ilus kevadeilm ja lumeva nlku Vincent Sehiano assistendile malik teda N Liidule välja anda.
Kohe saabus Moskvast uus ettepa tuna 3 nädalat punaste käes, kuid
ba jää. Önn oli seekord kalastusringi Anthony J DeVitole. Viimane on
esimehe I. Kajandi poolt, kes pärast juba pikemat aega uurinud Queensis nek: Maikovskise väljanõudmise esi pääses Saksa vägede saabumise tõt
kahetunnist sikutamist tuli esikohale eluneva ja ameeriklase Ryaniga abie tab Läti Sotsialistliku Nõukogude Va tu.
26 ahvenaga.
lus oleva sakslanna Hermine Braun- bariigi valitsus Riiast, et küsimuse
Ameerika ametnike andmed Bole
Teiseks jäi Peeter Nurmik 20 ahve steineri asja, keda süüdistatakse nat juriidiline külg oleks korras, USA
naga ja kolmandaks Peep Vörno 6 side surmalaagris teenistuses olemi välisministeerium lükkas ka selle et slavs Maikovskise kohta on kasinad
tihti ebatäpsed. Näiteks väide,
tepaneku tagasi põhjendusega, et
ahvenaga, Spordipäevast võttis osa tes ja vangide halvasti kohtlemises.
USA ei tunnusta Lätis võimul olevat nagu oleks Boleslavs Maikovskis 1941
21 Ioodusenautijat.
läinud Pinnebergi Balti Ülikooli
Juurdelisatud Ivar Valveti fotol Braunsteineri asja uurides olevat nõukogude valitsust, kuna ei ole tun
ksamaal ainult selleks, et tegeli
Anthony J. De Vito saanud andmeid nustatud Läti ja teiste Balti vabarii
Höbeahvena üleandmine.
kult õppida natside koolis. Nagu tea
Maikovskise kohta, olgugi et kide inkorporeerimist N Liitu.

Kuna aga Moskva poolt oli Bole da, ei olnud Pinnebergis 1941. a. Balülikool asutati, siis ei olnud ei
Maidaneki laagris ja Boleslavs Mai slavs Maikovskis tembeldatud söjakuritegijaks, alustasid USA ametivõi Hamburgis ega Pinnebergis enam
natside
kooli.
mud tema mineviku kohta põhjalik
ku uurimist. Nagu New Yorgi piir
Anthony J De Vito, kes praegu Bo
immigratsiooni ja naturalisat leslavs Maikovskise asja uurib, väi
dusliku fakulteedi lõpetas fil.kand. lub läti sõjaveteranide "Daugavas konna
siooni asutise direktor Sel Marks dab, et Hermine Braunsteineri asja
astmega Helena Sarap Stockholmist. Vanagi” organisatsiooni ja on olnud
nüüd seletab, kuulati Boleslavs Mai
Stockholmi ülikooli lõpetas psühho mitmete läti organisatsioonide juha- kovskise asjus uurimisvöimude poolt uurides olevat avastatud dokument,
loogina Edith Mägiste. Stockholmi tusliige. Ta tuli USA-see dipina 1951. üle 60 isikut 19 linnas, kuid ei selgu- mis kannab Boleslavs Maikovskise
allkirja ja milles teatatakse, et tea
ülikooli humanistliku fakulteedi lõpe a koos naisega. 1955 a toimus Lätis
tav hukkamisotsus olevat täide vii
tas fil. kand. astmega Diana Krull sõjatribunalis kohtumõistmine lätiasdud. Samuti olevat Anthony J. De Hägerstenist.
| test "sõjakuritegijate” üle ja tagasel
Vito saanud informatsiooni ka teiste
USA-s asuvate natside ja "natsidele
Braunsteiner tegutses Poolas asuvas

Göteborgi ülikooli ühiskonnateadus kovskis asus Riias.
te fakulteedi lõpetas fil. kand. astme
ga Maret Kindel Göteborgist.
69-a Boleslavs Maikovskis, kes töö
Stockholmi ülikooli ühiskonnatea- tab puusepana, oli läti ohvitser, kuu

Briti piraadid

JM/iV mVAlVOOIJ veste

HAMBAD
Ühe luinelörtsilise somhuilma
päevapäikeseks tuleb telefonikõ
ne Tiinalt:
Vanaema, suur-suur uudis! Tii
nal tuli hammas ära”
”Kas tõesti?”

Ema ütleb, et isal, emal, Matil,
Lillel ja kõigil tulevad kord ham

bad välja. Kiisul ka", ja lisab
siis mulle trööstiks ja kampavötmise märgiks:

Küll vanaemal tulevad ka ham
bad ära!"

Uhh, kui südantsoojendav

troost see küll on!
Tiina on nelja aastane, esimene
hammas tuli suhu kahekuuselt ja

nüüd neljaastaselt hakkavad pii
mahambad kaduma. Moodsaaja
laps. Meie omal ajal murdsime
hambaid alles 8—7 aastaselt ja
käisime siis mõnda aega hambu
tuim: ringi. Ajad muutuvad, kii
rus, kiirus . . .
Hambad uu kallid asjad. Plombecrid neid j uparandad, kas la
sed kullast, kübetki sl. porlselaanist vüi plastikust kroonid peale

panna vöi lausa uued leha —

ikka tuleb pungis rabaknil ham
baarst i juures lausa lanbukile
avada ja iisna kõhnukesega kuju
marssida.

Aga hambad, eriti oma ham
bad, pole mitte tähtsad ainult Tii-

uakeseie. Kuulsin hiljuti, lillis
kaks sellist vaiiaponic noorhärral

oma hambaid kiitsid. Üks neist
lõi suu pärani ja kiitlen:

"Mul ka! Oma hambad! Alles
möödunud nädalal tegin viimase
väljamaksu”.
Seda tõde on juba ammugi kuu
lutatud, et hammastest võib saa
da alaväärtusekompleksi.

Võtke näiteks see, et paljudel
noortel on hammastel sellised me

tallist klambrid peal. Noh, õpeta
takse neid hambaid sedaviisi sir

get rida pidama. Ütleme äga
nüüd, et teie lapsel on omalgi
juba sirged hambad ja raudraamistikku peale ei panda. Nüüd
võib laps saada alaväärtastunde:
kõigil teistel on klambrid peal ja

minul ei ole! Isa ei raatsi ränka
raha välja laduda, ema ei armas
ta ja nii edasi kogu see muu jutt
siuna juurde. Nüüdisaja lapse

õrn hing saab kriimustalud ja
kompleksi tekkimine õigustatud.

Meie Margusel aga oli pisikesestpeast hoopis teistsugune prob

leem, Vanatädil, kes poissi hoi
dis, (did k unst hambad ja vahest
ta võttis pärast söömaaega need
pesemiseks suust ära. Margus tuh

lis omi ka välja. Kaisus näpuga,
ei saanud, proovis tangidegagi ja

tuli siis suure kisaga oma viga
kurtma. Võllis hulle aega scletamist, ei meie keegi ei saa oma

hambaid suust ja ct laps pole
mitte vigane, vaid hambad pea
vadki suus kiuni olema. Alaväiituskompleksi se!le.st ei tulnud.
Loodetavasti!

Teine tegi samuti, lõi valla suu
pärlendavate hammaslcreagn ja

Juhtus nii, ei onni lapsepõlves
elasin hambaarsti majas. Arstika
binet oli teisel korrusel ja meie
elasime alumisel, llainbapuur ragistas just mu vooõipiiitsi kohal.
Oli selline, mida arst küimapane-

teatas:

miseks ühe jahiga nõndaviisi jöri-

"Näed, aastaid ou palju, aga

hambad on head, kõik alles!
peaasi — oma hambad!"

sajõrtsa tallas ja puur korises
patsiendi hambaauke pidi iili, et
mul paljast kuulamisest juba hir
mujudinad üle selja jooksid.
Arusaadavalt viidi meid, lapsi,

siis ka püsiva järjekindlusega

hambaarsti juurde ja auke, mis
tulid ära puurida ja täis toppida,

leidus alati. Ju seda siis ikka

vaja läks, aga kohutav toiming
oli see asjaosalisele küll.

Juba ooteruum ise ajas hirmu
peale. Kõik oli seal valge. Peh
med toolid ja diivan valgete kaitsekatetega, lambisirmil valge tol
mukate, laual valge lina, valgenarmalised kardinad ja arstl-tädi
ise kogu oma ümarikus olemises
nii kui üks säravvalge saiakakk,
pehme, puhas ja priske. Käsi aga
oli karm ja kõva.
Mu praegune hambaarst näeb
välja kui nooruke tüdruk, naera
tab alati ja temaga võib sõbrame

he juttu ajada. Aga magusat la
ci säili. Peab suile pika suhkruja maiustiistevastase epistli ära
ja samaaegselt topib su suu valli
täis, nii et mingit vasturääkimist
ka olla ci saa. Vöih-olla on ta sii
ski mõnikord märganud, kuis see
miilis lausa pisara silmanurka võ

tab, sest võib juhtuda, et oote
toas seisab mul kojuviimiseks pa-

liimavjus äsjaostetud karbitäis
kmuliiirikookc.

Kes, oh kes küll need siis Ura
süüa tohib? Ega ometi Aadam?
Hoidku Taevas, ta on ju dieedi

peal ja ei jää, lihtsalt ei jää

muud noile iile. kui ct ma ise
pean nendega jälle ja jälle suure
siidamepiina ja valuga oma orga
nismi ja hambaid rikkuma!
Uh seda elu kiili!

Islandi vetes
Islandi territoriaalvetes, s.t. sees
pool uut S0 meremiili piiri kalasta
vad keelust hoolimata inglise kalu
rid, osalt ka läänesakslased. Niini
metatud ”tursasiijas” on islandi valvelaevad sunnitud tulistama hoia-

tuslaske, kuid inglased ignoreeri
vad islandlasi täielikult, teades, et
Islandi merevägi ou samahästi kui
olematu.

sümpatlseerijate" kohta.

Boleslavs Maikovskise asja taasüles-

vetmiseks tõuke andnud Hermine
Braunsteiner-Ryani küsimuses on
kliimas kaks aktsiooni: USA immigatäieoni ja naturalisatsiooni asutis
taotleb tema väljasaatmist USA-st
põhjusel, et tema on ameeriklasega

abielludes ja USA kodanikuks saa

des varjanud tema tegevust natside
kontsentratsioonilaagris Maidanekis,
Poolas.

Poola kommunistlik valitsus taot
Seevastu on aga inglased lubanud leb omakorda Hermine Braunstei

oma kalalaevastiku kaitseks saata ko
hale suuremaid sõjalaevu.
Islandi laiendas oma territoriaalpii-

ner-Ryani väljaandmist USA valitsu

se poolt, et sakslanna kui söjasüüdla-

se üle Poolas kohut mõista. Poola
ri 50-nele meremiilile, kuna saarerii poolt rõhutatakse, et söjakuritegija
B raunsteiner-Ryani väi j aa n d mine
gi lähemas piirkonnas oli märgata oleks kinnitus USA valitsuse heast
kala vähenemist. Seda sellepärast, et

tahtest sidemete lähendamiseks Poo

välisriikide ujuvad kalatööstused laga. Nimelt on praegu käimas läbi

sõna tõsises mõttes pumpavad merd rääkimised USA ja Poola vahel uue
kalast tühjaks.
konsulaarlepingu sõlmimiseks, mille

Kuna Islandi majandus on abso põhjab Poola saaks konsulaadi New
luutselt sõltuv kalast, otsustati püri Yorgis ja USA oma konsulaadi Kralaiendada seniselt 12-lt meremiililt kovis.
50-le. Otsus on aga tekitanud paksu
verd Inglismaal, kus leitakse, et Is
landil pole õigust piire laiendada.
Seepärast jätkavad inglise kalurid
kalastamist seespool uut piiri.

Inglaste ülbet käitumist on aga pa

ljude poolt teravalt kritiseeritud

ja märgitud, et islandlastel on täielik
moraalne õigus laiemale piirile. Just
seetõttu,, et kogu Islandi majandus
tugineb kalandusele.

Kriitikud märgivad, et Islandil on
peale- Hemöya vulkaanikatastroof:
teine vähemalt sama suur öpnetüi
kaela langenud; v inglise piraatide
näo), .(EPL/JA).

Eestlane
sõideti
surnuks

TOKONTO (VE) — Toronto lähisU>1, Rlchmund Hiilis, sai möödunud

laupäeva õhtul kell 8 liiklusõnnetu
sel surma Arnold Raidmaa 57 aas
tal vana, kes elas Torontos.

Arnold Raidmaa oli läinud laupäe
val Jõekäärule, kus tal on suvemaja
Täieliku1; psühholoogi kompate
ning saabus õhtuks Torontosse taga
saavutasid: Stockholmi ülikoolis Ene si. Toronto eeslinnas Ricbmond Hii

Rerglin, n-iia Urm ja Rolf Berglin

Neist esimene töötab psühholoogina
Dajiderydi : haiglas, teine Upplands-.
Väsby erikooli psühholoogina.
Uppsala . ülikooli arstiteaduskonnas
sooritas uned. känd. eksamid Tiina
Kurul Uppsalast.
Uppsala ülikooli õigusteaduskonna
lõpetas jur, kandi astmega Eva Saretok.

lis tekkis Arnold Raidmaa autol

mingi rike ning kadunu tuli pimedu
ses autost välja ning jäi sõiduki kõr
vale seisma. Halva nähtavuse tõttu
ei näinud möödasoitev auto Arnold
Raidmaad ja sõitis talle. otsa. Arnold
Raidmaa vigastused olid niivõrd ras
ked, et surm oli silmapilkne. Kadu
nut jäid lähematest omaiest leinama
abikaasa, kasupoeg perega ja ämm.

Laupäeval, 24. märtsil 1973

Tartu ülikoolis
punaaj akirj anike
ettevalmistus
Personali kommunistlikule ajak irjandusele okup, Eestis valmistab
praegu ette Tartu ülikooli juurde joodud zbumalžstika eriharu eesti
keele kateedri juures, mida juhatab
les harus algasid juba 1954.

Asutatud on ka Üliõpilaste Teadus
liku Ühingu juures eriline zhurnalistika ring. Alates 1964. ilmub kateedri
väljaandel rotaprint-broshüür ”fakt,
sõna, pilt” (seni seitse köidet), mis
sisaldab artikleid ja uurimusi ajakir
janduse ajaloo, teooria ja praktika
alalt. Ka ilmus selle kateedri väljaan
del õpperaamat ”Ajaleht” (1968), mil
le autoriks dots. J. Peegel.
peale tavalise õppetöö üliõpilaste

le korraldab Eesti keele kateedri
zhurnaiistika eriharu ka kvalifi

uus, seitsmes voor.

Zhurnaiistika eriharu lõpetamise
võimaldab kas diplomitöö kaitsmine
vöi riigieksamite sooritamine. Lõpeta

jad saavad fioloog-kirjanduslik töö
taja kutse. Kuni tänaseni lõpetasid
selle eriharu 137 üliõpilast.

1971 oli rekord-arv lõpetajaid, kok
ku 20 üliõpilast.
1965 sai õppeplaan oma praeguse

kuju, sest siis pedagoogiliste ning
osalt ka keele ja ajaloo ainete piira
mise arvel täienes plaan pulitajakir-

janduslike ainetega. Praegu õpeta
takse zhurnaiistika eriharu üliõpilas
tele järgmisi erianineid; nõukogude
ajakirjanduse teooria ja praktika,
toolis- ja parteiajakirjanduse ajalugu,

eesti ajakirjanduse ajalugu, kaa

K.H.Arendi

USA nõuab
kaitset
saadikuile

50-aastane
26. märtsil k.a. pühitseb Stock
holmis oma 50-aastast sünnipäeva

tuntud sportlane tsiv. ins. Kurt

Hjalmar Arendi.
Juubilar, keda tema rohked sõbrad
ja spovdikaaslased Andi nime all tun

WASHINGTON — Ühendriikide

nevad, sündis Tallinnas, veetis aga
oma varajased lapseaastad Keila-Joal

kus ta is oli politsei ja ema kooliõ

K. Hjalmar Arendi

petaja. Peale isa varajast lahkumist juhatusse. Akadeemiliselt kuulub
dotsent Jfuhan Peegel. Loengud sel
asus perekond Tallinn-Nommele.
Korp! Frat. Esticasse ja ka
Lõpetanud algkooli jätkusid õpin juubilar
konvendis on tema aktiivsus olnud
eesti ajakirjanduse ajaloo uurimine gud Tallinna Poeglaste Reaalkoolis. suur ja kõrgelt hinnatud. Ta on kaaja kaasaegne nõukogude ajakirjandu Juba koolipõlves avaldusid Andi salöönud juhatusliikmena ja juba
se teooria.
spordianded. Varsti oli ta "Reali” aastaid on ta Korp! Frat, Estica Vi
Senistest diplomitöödest mäegi- korvpallimeeskonnas kardetud ja ju listlaskogu esimeheks.
takse: J. Kappe ”Eesti ajalehtede maldatud korvikütiks jätkates seda
Eelmainitud töö ja seltskondliku
arv ja tiraazhid”, lvi Madissoo ametit veidi hiljem Spordiselts ”Kale aktiivsuse kõrval on jubilaril ka ala
liidukiassimeeskonnas, millise
”Eesti ajakirjanduse tekke- ja vi1'
koosseisus saavutas Eesti meistritiitli ti jaktunud aega ja mõnusat rahulik
arengujooni 1766—1917”, Enne Ojankust oma perekonnale pühendumi
di ”Pealkiri ajalehes”, Virve Kan korvpallis 1842—43.
Ent pallimängimiseks ei ole alati seks. Ta on alates 1948 abielus Helmi
ni ”J.W. Januseni ”Perno Posti("Naks") Nurmisega ja nende har
vaja
siledat
palliplatsi,
seda
võib
mehke” geograafiline horisont aas
teha ka teises elemendis-vees. ka moonilise kodu varjus ülesvörsunud
tail 1857—1860” ja A. KOka ”Ajalenoored — Tiiu, praegu üliõpilane
veepallis
oli
juubilar
edukas,
tulles
hekujunduse arengujooni aastatel samuti 1942—43 Eesti meistriks "Kale Lundis ja Jaak Eesti algkoolis Stock

1988—IS09—1964.”
katsiooni tõstmise kursusi tegelike
le ajakirjanikele.
Juhtivaks õppejõuks zhurnaiistika
Esmakordselt avati need ajakirjani eriharus on dots. Juhan Peegel, kelle
ke täienduskursused 1965. Kursuste loengute teemaks eesti ajakirjanduse
õppeaja pikkuseks on 11 kuud. Üle ajalugu, ajakirjanduse zhanrid ja
vaates näidatakse, et esimene lend kaasaegne välismaine ajakirjandus,
— 14 ajakirjanikku rajooniajalehtede Korrektuuriküsimusi kästileb vane
toimetustest — sooritas lõpueksamid mõpetaja Ellen Uuspõld.
ja sai vastava tunnistuse 1966 oktoo
Tartu ”Edasi” toimetaja Sulev
bris. Novebmris 1966 algas tööd uus Uues käsitleb teemasid: nõukogude

vahetus, seekord 25 ajakirjanikku.
Kokku on täienduskursuste lõpeta
nuid nüüd juba 93. Praegu töötab
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vi” ridades.

sest vaimust kantuna põgenes ta Soo sed teevad ta sõpruse hinnatuks.
me kus astus vabatahtlikult sõjaväk
Juubilari vabaajaveetmis mõnude
ke,lõpetas ohvitseridekursuse ja võt hulka kuuluvad suur kirjandusjanu,
ajakirjanduse teooria ja praktika tis aktiivselt osa "jätkusõja” lõppfaa kalapüüdmine, suusatamine, tennise
mäng ja sõpradega koos istutud lau
ning tööstuse ja põllumajanduse sist.
probleemid ajakirjanduses. Teiste ; Koos "soomepoistega” tuli tagasi lu ja jutuga veedetud tunnid — neid
peamiselt mittekoosseisuliste õppejõu Eestisse kuid lahingute lõppedes oli tunde on olnud palju- ja veelgi roh
dudena esinevad ”Edasi” toimetuse sunnitud siirduma Rootsi. Peale lühi kem neid sõpru kes nendest tundi
vastutav sekretär August Luur (par kest kohanemisperioodi õnnestus tal dest on osa võtnud ja neid tõsiselt
teilise ajakirjanduse ajalugu). Ülo pääseda Stockholmi Tehnikaülikooli, nautinud.
Kõikide nende paljude sõprade
Vooglaid, O. Anton, Eesti Raadio kus jätkusid poolelijäänud öppingud.
Vaatamata tolleaegsele pingutavale poolt, nii konvendi perest kui ka välkommentaator Ivar Trikkel, Tallinna
Televisioonistuudio kommentaator R. tudengielule (pagulastudengi peami jaspoolt, võta vastu armas Andi soe
seks mureks ei olnud siis mitte ai käepigistus ja südmalikud soovid jät
Karemäe ja teised.
nult professorid ega eksamid, vaid kuvaks õnneks ja eduks,

Tuleb Rootsi
intervjueerima
TORONT O(EPL) — Skautüksus
”Lembitu” Torontos tegi oma liik
metele ülesandeks igalühel inter
vjueerida ühte endist Iipkouna lii
get.

saegne välismaine ajakirjandus, aja
Lipkonna vanemskautide (vendurikirjanduse zhanrid, tööstuse ja põl te) juht Oscar Müllerbeck ossustas
lumajanduse küsimused ajalehes, ma intervjueerida Stockholmis Karolin
sinakiri, fotograafia ja stenograafia. ska haiglas stipendiaadina töötavat
Lisaks on kavas veel eriseminarid endist "lembitlast” dr. Jaan Roosi ja
(ajalehetehnika, ajakirjanduse keel sõidab Rootsi, kus tal ühtlasi on nõu
ja stiil, raadio- ja televisioonizhur- pidamisi Stockholmi Kalevi lipkonna
nalistika), erialased kursusetööd, dip juhtidega (Lembitu ja Kalev on ”velomitöö ja praktika toimetustes.
revendluse” lepingus!) ühise tegevu
Zhurnaiistika eriharu teaduslikus se suhtes 1975 a. maailmalaagris Mettöös domineerivad kaks põhisuunda: sakodus

V.V.

päevaseks söögiks üliõpilasmajas, üü

rirahast rääkimata) jätkus Andil sii
ski tahet ja jaksu jälle spordielust
elavalt osa võtta, muidugi "Kalevi"
ridades.

Kes meist juubilariga samast põlv
konnast ei mäletaks otse hardumuse
ga neid põnevaid ja tasavägiseid mat

se naaberrahva lätlaste vastu, kus

Andil tihti otsustav korv tuli teha.
Juubilar lõpetas Stockholmi Tehni
kaülikooli 1919 tee- ja vesiehitajana
ja asus tööle Stockholmi Tänavaametisse. Hiljem töötas ta Kreugeri inse
neribüroos ja viimastel aastatel teid
ja sildu projekteerivas AB Gekonsul-

t’is juhtival kohal. Ka seltskondli
kuks ja ühiskondlikuks tööks on An
dil alati jätkunud aega ja tahet.

Praegugi kuulub ta A/S Eesti

Maja juhatusse, samuti Eesti Ühisabi

ide vastu.

ühendriikide välisministeeriumis
kardetakse, et pärast kahe Ühendrii
kide diplomaadi mõrvamist Khartumis võib Musta Septembri organisat
siooni liikmetelt oodata uusi kallale
tunge ühendriikide diplomaatidele.

£emateateid

holmis on kasvatatud Eesti keeles ja

Pärast Reaalkooli lõpetamist 1941 Eesti meeles.
Juubilari põhilisteks iseloomujoon
jatkas Andi õpinguid Tallinna Tehni
kaülikoolis, millised aga katkesid teks on suur tasakaalukus, kõiguta
astumisega nende ridadesse, kes üri matu aususja sirgjoonelisus, terav
tasid kaitsta oma kodumaad raskes loogiline analüüsivõime ja mahlakas
okupatsioonide perioodis. Isamaali huumorimeel. Iseloomujooned milli

küsimus, kuidas kombineerida raha

valitsus on pöördunud Araabia rii
kide valitsuste poole Ühendriikide
diplomaatide julgeoleku kindiustamiseks ning neile vajaliku kaitse
andmiseks terroristide kallaletung

Östersundis, Rootsis, suri 17. vee

bruaril dr. Ülo Rückenberg, sünd.
18. mail 1922 Väike-Maarjas.

Tartus Eestis, suri 25. jaanuaril
Ado Sirk, sünd. 19. oktoobril 189S
Aksis.

Pühalepas, Hiiumaal, suri 5. märt

sil Marie Hanikat, n-na Köster,

sünd. 23. detsembril 1884 Pühale
pas.

Newarkis USA-s suri Elfriede Tii
vas, n-na Senkel, sünd. 6. augustil
1898 Väike-Maarjas.

Tallinnas suri 8. märtsil lavastaja
ja näitleja Paul Mägi, sünd. 27. ok
toobril 1917 Tallinnas.' õppis a. 1936

peale konservatooriumis Arderi lau
luklassis, 1941 alustas teatriteed Pär

nu Endlas operetisiolistina, kust ta
a. 1944 tuli Estoniasse, kus ta hiljem

tegutses ka näitejuhina.
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Eestlased on ainuke
%
h. vähemus Rootsis, Kel on
% kiiks kortlil nädalas ilmuv
iniormaisiooni- Ja iindisieijj leki päcvaajakirjandiise
\ tüübist, eestilise
3 häälekandja

1EESTI

|PÄEVA-

11 TIIT

^ Seda eelist on eesti rahvusgrupil põhjust hoida üldise
|| kogunéinisega tellijaskonda. Rootsi ajakirjandusel on

|| rasked ajad ja neile antakse riiklikku abi. Eesti
‘ " ajalehte ei aita aga keegi muu kui eestlased ise.
Seepärast on oluline, et

% kõik eestlased

| on eesti ajnlehe

| TELJLIJAjD

9 Helistage EPL talitusele tel. 08/2184 46. Paneme
Eesti rahvariiete kursus Rootsi Eestlaste Esinduse Naisringi juures on äratanud suurt huvi.
i 1 Grupp kujunes nii suureks, et see tuli poolitada kaheks.- Rahvariidehuviliste hulgas on ka
rohkesti noori, eeskätt rahvatantsijatel, kes soovivad omale isiklikke rahvariideid muretse
da. Pildil kursuse juhataja, rahvaritde-ekspert Aede Kivilo-gold (vasakulJ kursuslastega
eesli rahvariide tüüpe arutamas (EPL-foto Tippo}

^ Teile ajalehe käima. Vöi tellige otse kõikidest postiasutustest Rootsis ja Skandinaavias.

Laupäeva!, 24. märtsil 1973
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Tervitus M. Underile
Ei ole meie rahva hulgas kedagi gu. Värss on dünaamiline nagu sisu j arve”, "Porkuni preili", "Nahakaup
teist, kelle tähtpäevad ärataksid nii gi, näiteks luuletuses "Maantee”. leja Pontuse", "Tuudaimimarjad" vöi
üksmeelset ja südamlikku vastukaja ”Laulud lindudest” väjendavad otse teised — kõik nad on nagu pärlid
kui Marie Underi juubelisünnipäe lapselikult lõbusat õrnust ja harrast üksteise kõrval.
Kuigi vaadeldud luuletuskogudes
vad. Nüüd on meil önn saata talle imetlust elu-vastu. Pikas kirjeldavas
oma armastus ja austus tema 90- luuletuses ”Raismik. Mets” tunneb on esile tõstetud ainult üks vöi teine
ta end eriti lähedal kõigele loodule. motiiv, et näidata uuenemist, tuleb
ndaks sünnipäevaks.
Marie Underi luulet lugedes hak Luuletuse ”Kosk. Jõgi” algus ja lopp siiski rõhutada, et igas kogus esineb
kab otsekohe mõjuma tema meelte, võiksid olla võrdluseks Underi loo ikkagi terve Ucder. Motiivid võivad
tunnete, mõtete ka kujutluste jõud, mingule.
mida kahandamata edasi annab tema

erakordselt tugev varjundirikas väjendusvöime. Armuelamuste võimsus
esikkogus "Sonetid” (1917) on olnud
eesli luules mitte ainult esma-, vaid

ka ainukordne. See kogu äratas
suurt tähelepanu, oldi üllatatud luu

letaja pihtimisjulgusest. Oli küll

imetletud ülemlaulu Piiblist, aga me

ise olime olnud liiga põhjamaised
mingi ülemlaulu loomiseks. Marie
Underi erootiline luule ei ole mitte
ainult ülemlaul armastusele, vaid
ülemlaul elule, kõigele loodule. Loo

Saand oja tapsesammust jõgi ööt-

jöe mustast murdumisest valge
kosk.
Suur vesileegitsuse õhin lõõtsuv,
ürgnobe piiskepildumise osk.
Kosk hingab kergemalt: taas
jõeks saand tuisupäine;
nüüd merre jaguneb ja laugneb
ta kiirg.
Ringkäik on teht. Kus algab üks
või teine?
Suur ühtesulamise õnnis viirg.

olla teisiti nähtud, aga püsivalt inspi
reerib teda loodus (otseselt vöi süm
bolitena), armastus, inimlik kaastun
ne, siseheitlused endale hingelise pi
depunkti leidmiseks.

Ants Oras oma saatesõnas Marie

Underi ”Kogutud luuletustele”

(1958) võrdleb Underit Shakespearel-

ga. Kes neid mõlemaid tunneb, leiab
võrdluse õigustatuna. Nagu Shakes

peare, nii on ka Marie Under või

mas suveräänne looja, kes pillavas

külluses toob nähtavale inimese

hinge ja vaimu imeväärse sügavuse

Kui ”oja lapsesarmnuks” pidada ja avaruse ning selle jõuallikad. Ja
dus ongi jäänud tema peamiseks in ”Eelõitsengut”, mis ilmus küll alles nagu Shakespeare’!!, nii on ka Unde
spireerijaks. Ta on alati välja püüd 1918. aga mille luuletused on loodud ri käsutuses äärmiselt rikkalikud sõ
nud tuimusest ja tardumusest. Ikka enne ”'Sonettide” omi. siis ”mereks” na- ja stiilivaramud niihästi lihtsuse
ja jälle on ta kujutanud kevade är vöiks nimetada juba luuletuskogu ja õrnuse kui ka vägevuse ja kom
kamist, vete vabanemist, pungade ”Lageda taeva all” (3930). Mitte küll plitseerituse tarbeks.
Olgem õnnelikud ja tänulikud, ei
puhkemist, suurt õitsemist kõigi sel just sellepärast, et luuletaja on siin
le lõhnade ja värvidega. Sel looduse "üksi merega”, tardunud seisma meil ja meie juures on see suurean
pulmapidul on ta ise olnud nagu "kui Jumala ette", et siin üldse on deline luuletaja.
Nüüd üle kirsipuude, üle kogu
mõrsja, "rinnas rabelev rööm’’, "elu palju suurepärase konkreetsusega
aia
jaoks värisedes valvel", "ainuvalitsus maalitud pilte merest, vaid sellepä
üks hele õitepärg kui pehme val
hullul südamel” .”Nii ahnelt tühjen rast, et siin tundub ”vesileegitsuse
dan ma elulaeka/kui surmamõistetu, öliina" taltumist, nähtub suurt rahus
kel vähe aega", ütleb la.
Sest juba "Sonettide” meeltelöönia-

tavat (küll aga ka ahvatlevat, sest
siin on ka ”Sõit hommikusse” )ava-

le, ilu- ja önnehurmale hakkab lang rust. Luuletaja on oma hingerahu ni
ema varje, ltaduvuskurbust, tume mel mõnestki "korjatud killust” loo
daid meeleolusid, mis mõnes hilise bunud.
Viskasin ära selle ja tolie.
mas kogus saavad esikoha. Järgmises
Kergem on tee, kut kergem on
kogus "Sinine puri" (1920) on küll
koorem.
armu- ja looduselamused veel võrd
Puhtamaks
sat nüüd su elukolle.
selt intensiivsed. Luuletaja on väljas
Oled kui noorem.
”rõõmu röövkäikudel”, kannab ja
Selgumised,
uued
eneseleidmised
paiskab kõikjale oma ”liigpunast sü
dant”. Uuteks teemadeks on linnapil ja suured kokkuvõtted jätkuvad ko
gus
”Kivi
südamelt”
(1935).
Sümboli
did ja tubade interjöörid.
Under oli seni end eraldanud oma te kaudu väljenduvat mõtteluulet
kohtame
luuletustes
”Muutus”,
"Sir”önnesaarele”, oma ”ammsaarele" —

"Oh meie kaks, misjaoks kõik gumtne”, ”Selgus”, ”Karastus” jt.

tnuul". Kogus ”Verivalla” (1921) on Aga luuletaja ei pea enda väljavöitleVaateväli avardunud ja süngus tihe mist teatavate tunnetusteni yiimseks
nenud. Ajasündmused on pääsenud astmekseneseteostamise trepil, vaid

meelt masendama. Luuletaja peab ”mõne kaelamurde / toob vast veel
reekviemi sõjas langenud miljonitele kaasa mõni vastne vähk”.
Me ei tea, missuguses suunas Unde
noorukitele. "Andke andeks, et te uu

rile ja ma elan.” Tumedad meeleo ri luule oleks arenenud, kui elu vä
lud asuvad raskelt heitlema heledate hemalt väliselt oleks jäänud muutu
ga. "Ma rüüpan rõõmu, ent rniski mi mata. Nüüd aga tuli sõda ja tulid
nus / see kipub kannatama nõnda.” okupatsioonid ja andsid luuletajale
Nagu varem oma armastusest, imetlu ootamatu aineala. Uus luuletuskogu
sest ja rõõmust, laulab ta nüüd niisa Underilt ilmus 1942 ja selle pealkiri
ma siiralt oma pettumusest, üksindu on ”Mureliku suuga”. Tähelepanu,
sest, rahutusest. Ta ütleb, et peab mis sellele luuletuskogule osaks sai,
ära hõikama oma südame nagu koe võib võrrelda ”Sonettide" omaga.
ra või kutsika, kes ei eralda vaen Vahe on selles, et nüüd ei imetletud
last sõbrast ja kõigile tormab vastu luuletaja eluhoogu, vaid nüüd nähgi
usalduses. ”Minu, päiltesesösara ja temas kõige selle julget väljendajat,
meremörsja / suu on kinni topit.” millest rahva enese murelik suu oli
"Ärge raiuge kisakirvega mu üksin pidanud ja pidi vaikima. Luuletused
duse metsa, / kuhu pagesin oma sü ”Raske hommik”, "Külm puhang”,
dame kohkunud hirvega."
"Vihane kevad”, "Valus vaikimine”
See on rohke pildikõnega raske ”Jõulutervitus 1941”, ”Mõrane hom-f
luule, arutlev ja juurdlev, mis senis mik”, ”Sõduri ema”, ”kodumaa haa
te sonettide, tertsiinide ja kaksikvärs rasid tugevasti lugejaid ja said üld
side kõrvale on vajanud uusi vorme, tuntuks. Underist oli saanud nagu
pikki, mõnikord stroofideks jaotama rahvalaulik, kes väljendas anonüüm

ta värsse. Ka ”Pärisosa” (1923) sete hulkade tundeid.

nõuab hoolikalt jälgivat .pildikõnel
Aastal 1944 asus Marie Under pagu
imetlevat ja ümbermötestavat luge lasena Rootsi. ”Sädemed tuhas”
mist. Väliste muljete ja sisemiste (1954) sisaldab luuletusi alates aas
heitluste süngus on kasvanud. Luule tast 3942, suurem osa on paguluses
tuses Tänaval” ja ka ”Pariisi pilti loodud. Nüüd võis luuletaja varjama
des ’ kujutatud suurlinn on peaaegu tult väljendada oma muret maad ja

nagu Wi tralli ”Põrgu". Pealkirjad rahvast tabanud õnnetuse üle ja
"laatsarused”, "Söjapimedad”, ”Ini oma põlgust anastajate ja ükskõikse

mene , ”Surelik”, ”Igavene küsi te pealtvaatajate vastu, paljude suu
mus”, ”Kaks teed”, "Elu", "Kahe liste ettekannete kaudu on üldtun
sus" on iseloomustavad. Luuletajat tuks saanud luuletused ”Me oota

ahistab ”juurdlemiste tuhatsuine nä me”, ”Pealekaebamine”, ”Aasta kau
ring”, ”meele igavesti kärisev kahe- | neimal õhtul”, "Uueks aastaks”, ”Mä
paiksus”, ”hinge järsud pöörded”.

lestus ja tõotus”, "Öine teekond”

Punavad siseheitlused jätkuvad ko "Võõrsil”.
gus "Hääl varjust" (1927), kus selle

liigi tippluuletusteks on ”Tuisk”,

"Kooljakuu”, ”Unetuma taul”, "Kont
võõras”, ”Ahästaja". Väliseid konk
reetseid kujutusi ja luuletaja valusat
ja kibedat kaasatundmist sisaldavad
”Vaeste patuste tänaval”, ”Agulis”
ja ”Seek”. Aga looduselamused või
vad leevendada painajalikkust, nii
on ”neurasteeniku kevad" humoristli

nud

vaatluses viimse ks, ja nimelt-seik
rastpet see sisaldab teist lüki-loon

gut — ballaade ja legende, kus
on võetud eesti ja baltisaksa rai
luulest ja Piiblist. Under ei ole kt
gi kirjutanud proosat, aga halla
ües esineb ta suurepärase, pönéV
dünaamilise jutustajana.’".' Sündi

kult uljas. Ja samal ajal valminud tik, kirjeldused, karakterid, : p:
kogu "Rööm vähest ilusast päevast” leem, meeleolu (enamasti traagilj
(1928) näitab Underit jälle elurõõmu kompositsioon, rütm,) sõnavalik
poolel. Mitte ainult ”Jürikuu hõiska loonud ülimalt nauditavad tervl
mine”, vaid ka teised luuletused ke Missuguse neist ka võtaksime — ”
vadest on täis ülemeelikut lcnnuhoo- . tormani”, "Valge linnu", "Riim

ge vill,
ning lillasireleid On küll ja küll,
neist lõhnu hoovab helgemaid
kui vaja.
Ah, puu ,köik õied minu üle sa
ja!

Kõik lõhnad mulle, väike rikas
lill!
Mu meeled ammu oodand ärevil
nii mõne piita igatsuseaja.
El täna elumõtet küsi ma, ei pä
ri:
seks aega küll, seks aega sügisel

”Promises, promises”
LAKEWOOD (EPL) — Eesti keeles, tähendab see ”Lubadused, lubadu

sed” ja on muidugi ühe värske musikali pealkiri ja äsja New Yorgi
Broadway teatrites jooksnud, esitati see Red Oaki Muusikateatri nimeli
se kompani poolt Lakewoodis. Poleks ehk põhjust sest lavastusest ja
etendust juttu teha, kui see ei annaks võimalust võrdlemiseks sita ja
seal töötavate Välis-eesti teatrigru ppidega.

Kogu ettevõte on nii konstrueeri suuna ja tendentsi ja sellest tuleb
tud, et kompani annab omalt poolt välja kes tema suhtumine ja arusaa
juhtkonna ja finantseerib lavastuse, mine teatrisse on kaasaagne vöi mit
tegelaskond hangitakse kohapealseist te. Dorothy MaeLean kasutas lava
jöududest-amatööridest ja kooris kui kohta, kus toimub mäng, võis

ning tantsudes kasutatakse kohaliku
kolledsi õpilasi. Teatril pole oma ruu
me, vaid etendused toimuvad selleks
sobivais, kohapealseis saalides — see
etendus siin Lakewoodi Highschooli
saalis.. Tegelased on noored, liigagi:
kui kirsipung mus öitsma puh
noored, naispeaosaline Lyrm Leimer
keb veri,
on alles Monmouth College õpilane,
nüüd ainuvalitsus mu hullul sü
meespeaosaline Robert Fittenger on
damel.
"(Sirelite aegu” 3 luuletuskogust elukutselt muusikaõpetaja ning noo
rus ja asjaarmastajalikkus lööb läbi
”Sonetid”)
niihästi laulus kui mängus.
HELMI ELLER
Meid oli seda etendust vaatamas
kümme eestlast ja muusikalise osa
kohta raputasid Heinz ja Asta Riivaldid ainult päid. Neil oli ehk õigus —
ma ei tunne muusikat, kuid sel eten

ja kurval, kalgil .kainestaval tal

vel.
Nüüd elu jaoks ma värisedes val
vel:

näha ühekorraga stseene tänaval, ko
ridoris ja toas, telefoniköneluse ajal
olid mõlemad rääkijad laval, ettekan

ne läks ladusalt ja vaheldusrikkalt,
kuigi mõned stseenid liigselt venisid
ja, osa teksti läks kaduma.

See oli siiski elav teater ja osali
sed esitasid rõõmsat mängu ja luululusti, orkester mängis hoogsalt ja kõ
vasti nagu Ameerikas ikka, tavakasu

tamine, leidlik dekoor ja koreograa
fia olid head ja andsid elamuse kaa
saegsest teatrist ja julge osadetäitmi-

ne noorte amatööridega näitab, et

Ameerika amatöörteater on teistel ra

dadel kui Välis-Eesti teater. Ameeri
klaste huvi musikalide vastu näitas
dusel oli teisi voorusi mis osutasid ka publiku arv-ca tuhat — eestlasi
värskele teatrimöistmisele ja profes nende hulgas nagu öeldud kümme
sionaalsele vilumusele, näiteks kasu ja paar kohanäitajat tütarlast.
EKS;
BORÅS
tati lava eesriiet ainult kaks koi-da:
etenduse algul ja lõpul ja ometi oli
Teatrietendus
Stockholmi Eesti Teatri külaliseten kaks akti ja kokku viisteist stseeni,
dus Ilmar Talve näidendiga ”Juhanso- mis toimmusid eridekooridega. Neid
ni reisid Soomes” toimub pühapäe vahetati lihtsalt nii, et lava läks pi
val, .1 aprillil kl 15 Engelbrektssko- sut hämaramaks ja paar meest pööra
Jas. .Lavastus Lensi Römmer, dekorat sid dekoratsioonid ringi ja see kuu
sioonid Ao Vaks. Kaastegevad kõik lus nagu etenduse sisse muutes selle
teatri meesnäitlejad. Teater loodab sujuvaks ja terviklikuks. Ei mingit
Eestlane Nato-jalgpallis
”Soomepoiste" etendusele rohket kolistamist, tõstmist ja naelutamist
kaasmaalaste osavõttu.

eesriide taga — dekoraator Gu sFran-

Nato rahvuste Euroopa-armeede va

cois oli leidnud elegantse lahenduse helisel jalgpalliturniiril Lääne-Berliija koos valgustaja lion Peterselliga nis mängis USA-meeskonnas pool
oli tema panus kaugelt üle amatöör- kaitsjat eestlane Agu Lääne, endine
Valgeranna suvekodu
teatri taseme. Ka koreograaf Adda
Valgeranna teatab, nt laste eelre Pourmel oli teinud suurepärase töö tuntud maadleja, kes teenib USA-argistreerimine Göteborgi Eesti Seltsi — tantsud ja koori: liikumine olid hä mees Saksamaal.
Eesti tüdruk neljakordne
suvekodusse Valgerannal, Ugglarpis sti läbimõeldud, gruppide moodusta
Euroopa-meister
on alanud. Lastekodu on avatud aja mine laval effektne ning vaheldusri
vahemikul 10 juuni kuni 8 juuli. kas, seejuures pli.hoidiitud asjatust Tartu tütarlaps Rutt. Rehemaa saavu
Osavõtumaks 175:- lapselt, kes on sõelumisest ja sekeldamisest laval — tas Euroopa junioride Eurnopa-mcissündinud 1961—66 ja 200:- lapselt, vastupidi, puhuti tardus koor liiku trivöisüusil Kavgovoios suusatamises
kes sünd. 1960 või varem. Eelregist matuks, vöi pööras selja, kui oli neli kuldmedalit ja Euroopa-meistrireerimist voetakse vastu kuni 26. vajä markeerida stilistide ülesastu tiitlit. Ta oli N. Liidu 4 x 5 km teate
maini korraldava toimkonna poolt te mist või stsenaariumi vaheldumist. suusatamises ”ankruks’1, kus ta kind
lefonidel 28 58 41 (Lokbik), 44 33 39 Kui mõtelda, et oli tegemist amatöö lustas esikoha. Rootsi naiskond j:ii
(Suu) ja 51 02 36 (Nõmm);
ridega, siis peab küll imetlema kui kolmandaks. Eestlanna etapi aeg
hästi liikumine oli ära õpitud ja kui 17.55,3 oli päeva parim,
GÖTEBORG

GÖTEBORG

"Johansoni reisid”
Stockholm Eesti Teatri esietendus
Ilmar Talve näidendiga "Juhnnsom
reisid Soomes” toimub Munkebiicki
koolis laupäeval, 31 märtsil kell 19.
Lavastus Lensi Römmer, dekoratsioo
nid Ao Vaks. Kaastegevad kõik teat
ri meesnäitlejad. Ainulaadne võima
lus kõikidele kaasmaalastele huvita
va ja kaasakiskuva soome järelsöjaainelise etenduse vaatamiseks.

• Dr. Mall Kriisa kinnitati arstiks
Stockholmi iiiiini landstingi vere*
doonorite tsentraali juurde.

ladusalt nmg: eneseštmöistetäyalt l.a- .

vai liikumine toimus.

Sisemcistrivöistlused
kergejõustikus

. .Lavastajaks oli naine — nagu pa : Moskvas peetud N.s Lüdii lahti8*01’
ljude Välis-eesti teatrigiuppidö) juu sisemeistrivõistlustel' kergejõustikus
res — Dorothy MaeLean — aga tema
on‘ilmselt loobunud realistlikku (illu
siooni taotlevast teatrist ja laseb teatritejääda selleks mis. ta on: mänguks

osales ka eestlaste eliit eesotsas Jüri

Tarmakuga, kes kõrgushüppes tule
musega 2.20 pidi alla vanduma Mexi

co pronksile V, Gavrilovile, kes üle
näitelaval kus inimelus esinevaid tas sama kõrguse, kuid‘vähema arvu
püüdlusi, õnnestumisi ja ebaõnnestu hüpettega. Vello Lume tulemuseks
misi vaadeldakse kord naeratades märgiti 2.08. 3000 m jooksus platsee
kord nuknislades. Lavastaja oi »aa rus takistusjopksjana tuntüd; Ilmar
teadagi kedagi, paremini laulma pan Ruus kuuendana ajaga 8.07,8. Teisi
na kui see just oskab ja amatöörist eestlaste tulemusi; Luigeta teivashüp
oi saa ta teha elukutselist näitlejat, pes 4.90, Liigand 60 m-s 6.8 ja Toru
aga ta saab lavastusele anda üldise 400 m-s 49.1.

Laupäeval, 24. märtsil 1973

Relvavennad, öeldi kord
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”Juhansoni reisid”

I. Talvet uuesti
Oleks muidugi võimalik olnud ni
metissõrme pingutada ja lüüa Stock
holmis -telefonikettal nood l-ohked
numbrid, mis vaja Soomega ühendu
se saamiseks. Signaal oleks läinud

1 kem kui kolmkümmend aastat
nad. Kui sinule noore teadlasena pa set i snön” Ivo liiste mõistlikus töl
kuti sundvöimalust rindetegevusest kes. ”Juhansoni reiside” soomekeelosas võtta Adolf Hitleri ülemjuhatu sett õiget ei olnud käepärast.
se all, lükkasid sa selle jäiselt tagasi
Novellikogu ”Ainult inimene” on
Ahvenamaa mere alt läbi selle kaab ja valisid oma ülemjuhatalts Soome- ORTO välja annud aastal 1940, ka
li kaudu, mida kuulu järgi maailma marssal Maxmerheimi. ühenduses eel- hjuks odaval paberil, mis on löönud
suured vajavad Washingtoni ja Mosk tähendatuga tekkisidki mitmesugu tugevasti koltuma. Selle raamatu kä
va vahe], et ära hoida maailmasõda sed reisimised.
sikirja olen ma osaliselt lugenud
Möstan täielikult, et ka reisimis- Stockholmi kohvikulaua klaasplaadil,
nr. 3. Kuid minu signaal oleks läi
nud ainult Turgu ja telefon profes test tuleb mõnikord puhata, et üles autori poolt sõbralikult näidatuna.
sor Ilmar Talve töölaual oleks helise tähendada seda, mis on juhtunud. Katastroof oli sündinud, isamaa oli
nud. Telefonisönum Stockholmist Seda süsteemi on kasutanud nii Mar okupeeritud, lootused kokku varise
oleks algupoolel vist võtnud rohkem co Polo kui Sven Hedin.
nud, puhas patriotism ära segatud
Mulle paistab, et sinu peatus Stock ülekohtu ja ülemvõimule alistuma
monoloogi vormi ja võinuks kõlada
holmis kestis seitseteist aastat. Asu sundimise sapiga. Olime maapagula
Umbes nii;
'Tereöhtust, härra professor! Loo koht oli ka küllalt mõistlik, pärast sed, triivisime kodumaast eemal, seldetavasti oled sa oma tänased loen
Flensburgi barakke auväärne rootsi
rsbas maailmas mis meie lootusi
gud pidanud, administratiivsed asjad kõrgema seisuse linnaosa Östermalm. oli petnud. "Relvavennad, öeldi
korraldanud,, õhtust; söönud, suitsu Läheduses leidus . ka teisi rahva- kord". Nii resigneerunud pealkirja
tõmmanud ja nüüd kirjutad hoolsas teadlasi, nagu. kadunud Eerik Laid kannab üks Talve novelle selles ko
ti uut teaduslikku artiklit. Loodeta ja filosoofiline Helmut Hagar.
gus.

vasti on ka sinu magistrandide ja

Täieliku üllatusena selgub, et sa

doktorandide hulgas mitmeid tõus kirjutasid ”Juhansoni reise” ter
Vaid tähti, kes etnoloogia arengut velt üheteistkümne aasta jooksul.
maailmas tõotavad uutele kõrgustele NOvellikogu ”Ainult inimene” ja ro
Viia.
maan "Maja lumes” jõudsid ammu
Nagu sa ise tegid, kui sinust sai ennem ilmuda. Aga kui ”Juhansoni
üks nooremaid magistreid Tartu üli reisid” aastal 1059 välja tuli, siis oli
kooli ajaloos, Sinust ei saanud kuna
sellel ka suuri tagajärgi. Aasta hil

Kolm aastat hiljem, 1852, tuli Tal
ve esimene romaan 'Maja lumes”.
See oi ideeromaan ühest väikesest
maast, asetatud ülivõimsate naabrite

Slavoonia ja Teutoonia vahele. Riik
oli edukalt, kuid suurte ohvritega,
läbi teinud sajapäevase kaitsesõja
(nagu Soome Talvesõja). Slavoonia

gi professorit Tartu ülikoolis kuid jem sai sinust Stockholmi ülikooli jätkuva ähvarduse toetusel võtsid tol

see polnud sinu süüa. Ega Turu üli
kool pole sugugi halb, kuigi ta on
Tartu ülikoolist kaheksa aastat noo

juures etnoloogia doktor ning kolme

Kolmandik aastatuhandet on möö

erialalises maailmas olevat sa Põhja

lel väikesel maal võimu üle Teutoo-

aasta pärast kutsuti sind Turu üli niala lähidased vähemusgrupid, mis
kooli professoriks. Jaajaa, Kannae olid sama totalitaarsed.
rem. Aga ikkagi Rootsi ajal asuta rindesõdurist ülikooli professoriks
Sellega ühenduses meenub Karl
tud, kui oli vajalik ja võimalik või teisel maal, seda pole tõesti vähe. Ristikivi idee ümmargusest poliitili
delda "barbaarse ida vastu”, nagu üt Pealegi räägivad sinu kolleegid, et sest skaalast. Kunagi paguluse algaeles meie kallis kuningas Gustav II soomlased pole kahetsenud sinu pro
adel arendas ta ühel privaatköneluAdolf oma ürikus Tartu ülikooli asu fessoriks valimist. Hoopis vastupidi, sel järgmist mõtet: — Harilikult on
tamise kohta juunikuus 341 aastat ta .nad olevat uhked sinu teaduslike saa nii, et maailmavaateliste gruppide
gasi.
vutuste puhul ja rahvusvahelises asetust parlamendi poliitilistel pinki
del kujutletakse sirgjooneliselt — va
sakul äärmusel istuvad kommunistid
ja paremal äärmusel natsid. Kui aga
le asemel lugesin läbi Ilmar Talve keerame selle skaala rõngasse, siis
kolm ilukirjanduslikku teost ega ka istuvad kommunistid ja natsid kõige
hetse seda tegu.
lähemalt kõrvuti, moodustades totalitaristide grupi. Molotov-Ribbentropi
TUHAT LEHEKÜLGE
pakt 23. augusti ööl Moskvas aastal
Leidub imelikke inimesi, kes väida 1939 oli selle ronga tulemus. Ei kest
vad, et neil on raamatuid liiga palju. nud rohkem kui nädal aega, siis
Mõned, nagu näiteks Friedebert Tu- pani Hitler Stalini õnnistusel käima
glas või Gustav Suits oleks selle üle teise maailmasõja meile teadaolevate
arusaamatuses pead vangutanud. Või resultaatidega."
bolla libiseb tolmuiapp raamatutest
Seda mõttekäiku totalismi vastu si
üle, nagu haritud eesti kodu vajali saldab suurel määäral Ilmar Talve
kust dekoratsioonist, ilma nende sisu- "Maja lumes”.
tutvust uuendamata. Seda on ka
Nüüd, palju aastaid hiljem, on mõ
sulik teha, sest ammu loetud raama nigi mõttekäik endise rindesõduri su
tud uuesti lugedes sisaldavad tihti lest vähem arusaadav võrreldes pagu
uusi avastusi.
luse esimese poolkümnendi tundeelu
Teatud sihikindla pigutuse järele ga. Isamaa kaotusest kibestunud pat
olid minu ees laual neli raamatut au riootide mõttekäigud ja meditasioo-

da läinud. Kui sa seal Turus nüüd la särav täht.”
soome akadeemikutele õpetust an
nad, siis oleks naga ring täis saanud.
Rootsi ajal pidid nad, reisima Tartus^
se, kus ärksamad pääd koos olid, et
õpetust saada. Olen kuskilt lugenud,
et tookord oli Tartus suur hulk üliõ
pilasi Soomest. Nüüd, kus sa Turus
Tartu ülikooli õpetust edasi annad,
jääb neil tülikas reisimine ära.
Reisidest õieti tahtsingi rääkida, lä
hemalt sinu raamatust ”Juhansoni
reisid”. Nagu vahest kuulnud oled,
on Lensi Römmer sellest raamatust
dramatiseerinud tolle osa, mis käsit
leb sinu sõbra Juhansoni ja tema lä
hemate kaaslaste tegevust Soomes,

Jalkala õppelaagris ja Rajajöe
rindel, lähemalt raudteejaama lõigus.
Olen kaks korda käinud nende näite

Too telefonikõne jäi pidamata. Sel

Ilmar Talve romaani järele Lensi Römrtwri poolt dramaiiseeritud ja lavastatud ”Juhansoni reisid Soomes” algavad
oma Rootsi-reisisid prem,jääriga seekord Göteborgis laup.
31. märtsil kl. 19 Munkebäcki koolimaja laval. Reis kulgeb
järgmiselt: Boråsis pühapäeval, 1. aprillil kell 15 Engelbrektsskolas, Norrköpingis laupäeval,1. aprillil kell 19 Flick
skola aulas, Eskilstunas pühapäeval, 8. aprillil kell 14 Årby
skolas, Stockholmis aupäeval, llf. aprillil kell 19 ja pühapäe
val, 15. aprillil kell 17 ABF-i teatrisaalis, Sveavägen ltl. Pil
dil: relvavennad Juhanson (Edmar Kuus), Printsmann (Ar
tur Sikk) ja Vihur (Madis Gering) kirja lugemas. (EPL-foto

TIPPO).

ka desperaatsell olukorra-äraunusta- Kurjasd ajad vahelduvad külluse tsoo

mise-viina, kuni sisse tantsib Juhan
son aastal 1959.

JUHANSON TULEB
Härra Juhanson astub kirjandusli
kule areenile Hugo Alfvéni "Roslageni kevade” rõõmsa muusika saatel.

nidega. Soov sigarettide, korraliku
eraülikorma ja kaapkübara järgi on
suur.

Stockholmi jõudnud, oli Ilmar Tal
vel võimalus neid soove täide viia.
Ta ostis endale ehtsa borsalino, mis

”Juhanson, hör dus trängarna! Ju ka tookord oli väga kallis kübar,

ning hakkas suitsetama sigarette pa
hanson, var med i svängarna!”, öel kist, millel oli kaameli kujutus. Au
saab tore asi.
torinimega Ilmar Talve. ”Ainult ini nid on jäänud kaugemale. Nood dakse raamatus juba enne sissejuha tor pole sellest küll kirjutanud, kuid
Sellega ühenduses tärkas mitmesu mene”, ”Maja lumes” ja ”Juhansoni kangelased suitsevad oma mõtisklus tust, kus autor koos oma romaani juhtus nii, et ühel päeval Lindingö
peategelasega arutab, kuidas teost sillast üle minnes tuul rebis borsaliguseid mõtteid, mille algidud on roh- reisid”, kokku 1030 lehekülge. Lisaks te jooksul hirmasti,
alata.
no Talvel peast ja paiskas all VärtaKa romaani pärismoto on rootsi ni väina. Hea kübar jäi aga veepin

mängu proovil ja leian, et sellest

keelne, päris Niis Ferlini poeesiast:

nale ujuma. Siis võttis Ilmar Talve

tö läaer i historien ora baide, sto rolle punase päästepaadi, mis siin
seal Stockholmi randadel on igaks ju
re män
huks köies, ning tõi mütsi ära.
att den ene hette Brahe, GyllenTõenäolikult oli see sümboolne te
stierna hette en.
gu, sest oli ju jõutud sõjaliste mütsi
Men den tappraste soldaten i vår
de
kandmisest jälle erakübara alla.
krigshistorias dån —
Elu nõudis edasiminekut.
det är icke alls omöjligt, att han
Seal
kus dramatiseeringu ”Johanso
hette Johanson.
ni reisid Soomes” tegevustik lõpeb,
Raamatu esimene osa mängib
tnes. See on omaette ehe tervik, mil
lest nüüd on saanud lavateos. Söjaön-

sealt õieti algab Talve teiste ilukir
janduslike teoste impulss ja mater
jal. Et Juhansoni lugude kirjapanek

netused kodumaal jätab Talve vahe
le, siirdudes kohe koos Juhansoniga
Uutele reisidele Saksamaale, pärast
Taani ja Rootsi. Härrad kannatavad
reisil nii toidu, tubaka, kui ka muu
de hädavajalike elutarvete puudust.

võttis kõige kauem aega, üksteist aas
tat, see näitab, et raamat on kirjuta
tud puhkuseks ja lõdvestuseks. Ning

seepärast — nüüd tagantjärgi — kõi
gi muhedam lugeda.

VELLO

RAAMA TURIIUL
KONTAKT nr. 1
; Ilmus Rootsi Eestlaste Esinduse aja liitiline võlur või vussija?”, Arnold
kiri ”Rahvuslik Kontakt” nr. 1. Si Tonska kirjeldab inglise noorte, anar

sus uus informatsioone Konstantin- histide protsesse, Märt Raud arvus-,

Pätsi saatusest, üleskutse tema- male- tab Maria Koppermannl Siberi-mäle-.
stusaastaks,- Vold. Kurese märkmeid stusi ja. lõpuks Arvi Moor tutvustab

Gaiderite kokkutulekult Göteborgis. Istuvad vasakult Lille Liiva, Ellinor Kaar, Erika Aasa,
Susanna Tomson, Alma Väina, Hilda Antsov, Virge Hint ja Maire Andersson. Teine rida vasa
kult: Kalli Klement, Iile Palm, Eugenia Ojasoo, Elle Kutti, Vaike Väina, Astrid Möller, Mal
le Antsmaa, Aino Milcs ja Ingrid Tarkpea. (Foto KoplerJ.

Soome-reisi.lt, Jüri Adila vaatleb ar üht Eesti iseseisvuse eest võitlejat

tiklis "Quo vadis Europa" vana Peterburis aastatel 1893—1918 —
mandri tuleviku väljavaateid, Ahti Tõnu Tiomari — kelle perekonnatra
Pae portreteerib Nixoni. nõuandjat ditsiooni kandjate kolm põlvkonda
Kissutgerit ja küsib pealkirjas: "Po -rüüd. asuvad, Rootsis.
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Elav tegevus, ent
majanduslik nappus
Esinduse tööaastal
Rootsi Eestlaste Esinduse 1972 a. majandusaruanne, mis esitati Esindu
skogu äsjasel istungil oli tasakaalus kr. 75.412 peal, kusjuures aruanne
;,„u näitab puudujääki kr. 7.730, sest tegelikke sissetulekuid oli vaid
67.082, vaatamata eestlaskonna enda toetuse laekumise üle eelarves ette
nähtu (laekus kr. 45343, eelarves loodeti kr. 35.000). Sealjuures aga lae

kusid loterii ärajäämisel halvemini ka arvestatud sissetulekud AMS-ilt
jne., kus eelarve 38.000 kroonist laekus vaid 22.339 krooni. Seega on
Esinduse kogupuudujääk kasvanud 26.651 kroonini, nagu selgub rahali
sest seisust. 1973 a. eelarve on tasakaalus kr. 102.000.

Möödunud tegevusaasta peatähele

panu oli koondatud ülemaailmsete
Eesti Päevade organiseerimisele ning
osavõtmisele, samuti ka Esinduse ma
janduse parandamisele. Eesti Päeva

üheks kongressi juhatajaks. Ta esi

va?”

esitas Aliti Pae ettekande teemal
"Mõtteid Kesknõukogu tööks”.

ülemaailmsete Eesti Päevade üri

Tegevusaruande esitas Ahti

Pae.

Savioja ja Jaan Viival.
Teiste organisatsioonide esindajate

valitsuse ja Stockholmi Invandrar na: Edvard Aaså, Rein Asu, Annus nämndi poole on sihindunud tegevusEstra, Sven Hanson, Jaak Kiviloog, tingimuste parandamise soovist Esin
Evald Lilleste, Jaak Maandi, Richard duse Stockholmi toimkonnale kuid

ka arvukatele väiksematele organisat
Norvell ja Katrin Särg.
Ülevaatenäitusele, mis toimus To sioonidele, millised kas pidevalt vöi
osaliselt on saanud meie abi ruumi
ronto Eesti Majas, eistali Esinduse te
gevuse tutvustamiseks 75 fotot ja 12 de, bürootöö jm. aladel. Need taotlu
diapositiivi ning Rahvaülikooli kur sed on kooskõlas invandrarnämndi
suste ja töö kohta 123 diapositiivi. ülesannetega, meie poolt aga vajali
kud ka omavalitsusliku toeutse nõud

Toetuste organiseerimiseks raken
dati senisest intensiivsemaid meeto
deid ja resultaadiks on sissetulekute
poolel kogusumma, mis ületab kõigi

miseks.

sioon, milles märgiti, et taolist koo

stööd ei tohi heaks kiita. Samuti
bin on Märt Saare kõrval üks meie lähe laulupeole, boikoteerib ka 14 võeti vastu otsus, et suurtel rah
vuslikel kokkutulekuil ei tohi nen
parimaid heliloojaid, kelle looming t.etst heliloojat!
on tihedalt seotud rahvalaulu ja rah
Esinduskogu esimees Hans Kauri de isikute loomingut esitada, kes
vamuusika pärandiga. Edasi tähen jagas Irvali arvamist, et meil on vaja majanduslikel kaalutlusil on asu
das Kant, et need, kes Tubina küsi tugevat ja ühist esinemist väljaspoo- nud vaenlasega koostöösse. "Keegi
muses näevad halba eeskuju, ei ole le. Laulupidu väljendab meie elu ja ei räägi loomingu vastu, kuid meil
küllalt konsekventsed. Ta tõi näiteid vaimset kultuuri, kuid "elu on üüri pole tarvis seda esile tõsta”.
ühe nüüd juba manalasse varisenud ke, kunst igavene” tsjteeris ta room
JTikiii Puusepp arvas, et raske
vanema poliitiku kohta, kelle kolla- laste tähelepanekut.
on vahet teha isiku ja ta loomingu
boratsiooni mitte hukka pole mõiste
vahel. Meie räägime Marie Underi
Ta mee ootas kirjanik Knut Jlamtud, ning tähendas: ”Kui Tubinaga suni lugu, keda sakslastega koostöö ; loomingust ja seome seda kahtlema
tamise. piirast vabaduse taastulekul

mille eesmärgiks on rootsikeelsele
publiku ees kommunistliku okupat
siooni õigustamine Eesti maa ja rah
on välistegevuse ala kulgenud välja
kujunenud sujuvat rada.
Viimaste aktsioonidega on side leodud ka eesti ja balti organisatsiooni
dega peaaegu igas Euroopa maas,
Üleilmse koostöö alal on tähelepanda
vaks sündmuseks ülemaailmse Balti
Liidu loomine Ü.E. Kesknõukogu ja

tinud osavalt Andres Küng ning
mitmel erijuhul on sama meetodi
kasutanud Ado Irval ja Jüri Adila.
Tõhusa iiksikvöitleja sammu astus
Niis Lindeberg-Lindvet, tehes üli
kooli kantslerile esildise eesti kee
le öptemise nõudlusega Stockholmi
ülikoolis.

läti ning leedu nimekaimude poolt
Julgeoleku- ja koostöökonverentsi New Yorkis, novembris 1972. Prae
ettevalmistuste seoses kantud üle gu toimub liidu juhtimine leedulaste
kogu Põhjala. Välsikomisjoni märgu presideerimisel.

kirja, milleks algteksti esitas Jüri
Stockholmis tekkis uus tegevusväli
Poska ja rootsikeelne versioon val Esinduse Stockholmi Naisringi näol

Eestlaskond reageeris heatahtlikult

malt mõnitatud meie Vabadussõda.

Toigre tuletas ka meelde et Rah
vuskongressil võeti vastu resolut

malt — avalikkuse tähelepanu juh

grupi probleemidele ja ka laie

on tekkinud juba järeleahvijaid. El
mar Õun on Eestis avaldanud raa
matu, mida ka sealsed vaimuinime
sed hukka mõistavad kui ”kirjan
duslikku sõnnikut”, kuid mis siiski
trükiti, sest seal on kõige hirmsa

on loodud "enne pahanduste aega”, hutama, siis on tal ka ümbrusele tap
tähendas Kant, meenutades, et Tu pev toime. See, kes Tubina pärast ei

va üle.
Koostöö Balti Koostöökomisjoniga

h.n. otsekorjandusele.

pr. Meeri Mambergiga eesotsas, milli
ne on korraldanud loenguid, näitusi,
moedemonstratsioone, käsitöönäituse,
kursusi, vastuvõtte jne.
Esinduse büroo ekspedeeris tegevu
saastal 15.000 postisaadetist.

Kultuuri alal anti välja kultuuriau
hind August Mälgule.
Eesli Kultuuriarhiivi tüüliüsimus-

ie esmakordne laiem arutlus toi
mus Kultuuriarhiivi töökonverent
sil, 8—9 aprillil 1972, Norrköpingis.

Konverents teostus koostöös vaba
haridustöö keskus Medborgarskolan’1-

ga ja sellest võttis osa 30 esindajat

le õpiring Kristan Meikupi juhtimi pealseks vaatluseks.
sel ja. õpiring ”Protestiliikumised N.
Iga Ksinduse välistöö aktsioon on
Liidus * Vaike Jüriado juhtimisel seni olnud omaette majanduslik
Norrköplngis, Peale selle korraldati ühik, milleks suhteliselt vähe abi on

ülemaaliselt. Külalisettekandjaiks

rida loenguid ja huviringe.
saadud üldtegevuse summadest. Käe
Eesti rahvusgrupi huvide kaitsmi soleva aasta aktsioone on majanda
seks pöörduti Invandrarverketi Koda- tud tõhusast abist eesti ettevõtjate
kondsusebüroo ja poliitiliste instant poolt Rootsis.
side poole. Tulemuseks kujunes vas
”I:.n rcsn till Tallinn” turismlvoltava asutuse täiendav selgitus ning diku levitamist jätkati mitmetele
riigipäevaliikme Kurt Söderströmim- isikutele j;l gruppidele,k asutades
terpellatsioon ja uued sammud sel levitamiseks ka N. Liidu ja Hooisš
alal. Sisserännuvalitsuse poolt ei ole kultuurisuhete loomise õhtuid, kus
veel märgata meelemuutust rahvus esinesid kunstnikud vöi kuurid ko

Evald Blumfeldt, dr. jur. Ilmar
Arens, Ålur Reinans, Joh Ära ja

pandi vangi, kuid kelle teoseid sii

ski keegi pole hukka mõistnud.
"Meil peab olema tolerantsi”, tä
hendas Kauri ja lisas: ”Karistada
tuleb inimest, mitte tema loomin
gut”.

Annus Estra oli eelkõnelejaga pä

ri, et inimesed on ekslikud, kuid
leidis siiski et esmajoones tuleb
neid inimesi hinnata, kes vaenlase

ga ei käi kokkuleppeid tegemas.
Ta arvas, et eriti vaimuinimesed ei

peaks sellist joont harrastama.
Pöördudes Kanti poole tähendas
Estra: "Kui tegudest tekib punast
vahtu, siis pole see patriotism ei
mingis mõttes,”

Ilmar Vooremaa nimetas Tubina
loomingut "tema lapseks” ja leidis,
et on suur vahe selles, kas kasuta
da Tubinat kui tegelast ja ise, mis

olevat tema arvates absoluutselt
võimatu, vöi karistada tema loo
mingut, kui lasi., mis oleks vale.

Ido Irval arvas, et isa-lapse pilt
likkus ei sobi meie olukorras, sest
N. Liit kasutab iga asja meie va
stu. Läänes arutatakse kõiki asju
avalikult ja sellepärast on meie ko
hus ka seda valusat küsimust puu
dutada. N. Liidus tehakse kõike sa

laja ja lastakse välja valet. Kui

siin räägitakse ”isa karistamisest”,
siis tuleks küsida, millist karistust
Tubinale tuleb mõista?

Irina Aug leidis, et kõige sobi-

ta tema käitumisega. Ta mainis ka

margal Petaini lugu ja tähendas,
et karistamise tunnil rahvas ei kü
sinud endalt, kus on lööja ja kus
on looming.

Vaike Jüriado nentis sallivuse va

jalikkust, kuid märkis, et Suur
Vaim kohustab sest rahvas vaatab

selle poole üles. Kammerkoori
kontserdi ajal kutsuti ”meie vai
muinimesi Nõukogude saatkonna
poolt korraldatud vastuvõtule ja
mõnedki "suure vaimuga” mehed
loksid sinna”. Mida sellest eesku
just õieti arvata?

Aarne Vöting tähendas, et Tubi
na laulud on head ”Aga kui Tubin
ise tuleb ka laulupeole ja alati lei
dub seal mõni sõbramees, kes kohe
hakkab plaksutama, siis ei austada
mitte tema laule, vaid teda kui isi
kut”.
Ilmar Laan konstateeris: kui lau

lupeo liea kordaminek, ka majan
duslik, vöiks Tubina pärast kanna
tada, siis tuleks tõsiselt kaaluda,
kas tema laulude esitamine on nii
oluline. Samal arvamisel püsis Il
mar Vooremaa.

Johannes Kant võrdles kriitikat
"noorte kukkede kiremisega” ja ar
vas et mingit löhetust ei teki Tulli
na puhul, sest seda "kardavad ai
nult üksikud hüsteerilised isikud”.

Arutelud kaldusid seejärgi roh
kem laulupeo, kui rahvusliku suu
rürituse ja Esinduskogu reageerimi
se vormide peale.

olid rektor Nils Hellström ja riigipäe
valiige kurt Söderström. Edasi olid

Esimees Leo Karupää arvas, et
otsus, mis Ü.E. Päevadel tehti, et
kontroversiaalseid ettekandeid
suurtel pidupäevadel ei esitata on
küllaldane. Miks peame seda asja
Rootsi pinnal uuesti teravaks aja
ma? Ta oli ka Esinduskogu soovia

kaastegevad ettekannetega prof.

Ahti Pae, kes ühtlasi juhatas nõupi
damist, Kultuuriarhiivi töö tõhusta
miseks on juhatus taotlenud nii töö
jõudu kui toetust riigivõimudelt, esi
tades esildisi ja pidades selgitavaid
läbirääkimisi vastavate asutistega.:

valduse vastu.

Esimene sooviavaldusettepanek
ISkatitig esimehe hääle jõus tagasi.
Pärast redigeerimist, esitati uus et
tepanek, mille kohaselt Esindusko
gu soovib, et Esinduse juhatus E.
Lauljaskond Rootsis juhatusele tea
tab: laulupeo huvides tuleks kava

Astutud sammud on andnud ka osali

si tulemusi, kuid suurem pingutus
seisab ees, et võimalduks meile nii
seks, kuid heaks alguseks võib pida
Voldiku mõjukusest kõneleb ilm- olulise institutsiooni töö normaliseeri
da toetust E. Ap. Õigeusu Kiriku Gö seltidee vargus ja vaenlase .poolt sa mine.
teborgi kogudusele k.a.
masuguse voldiku väljaandmine, mis
Ajakirja ”Rahvuslik Kontakt” anti
Ksinduse pöördumised Sisserännu- aastavahetusel Rootsis esile kerkis ja välja 4 numbrit 6000 eks.

grupi kesksete vajaduste toetami

Prof Hans Kauri: ‘Karistada
tuleb inimest, mitte tema

laulupidudel on lauldud. Tubina teinud. Patriotism on hea asi õigel

Ajakirjanduse kaudu on rahvus

mis mitme abilise kaastegevusel, lä
hetati Väliskomisjoni poolt kõikidele
riigipäevaliikmetele Rootsis, Taanis
ülejäänud sissetulekute osas on sil ja Norras. Teatavasti tsiteeris märgu
mapaistva energia ja init=mun,ma kirjast olulise osa riigipäevaliige K.
töötanud Esunduse Stockholmi Nais- Söderström oma interpellatsioonis.
ring (toetanud kokku 4 UUO nr.,', Kuna Esindus oli teiste maade kes
Organiseerimise komisjoni esimees kustest algatuslikum, kuld ühtlasi ka
Annus Estra — ettevõtjate kaasatõm Helsingile kõige lähemal, lähetati
bamisega, Vaike Jüriado isiklike pa Kesknõukogu esindajana Helsingisse
nuste, öpiringitoetuste Esindusele an 22.-24 nov. 1972 büroojuhataja Ahti
netamise ning Norrköpingi eestlaste Pae, kes kohapeal korraldas märgu
toetuste organiseerimisega, Leo Karu- kirja esitamise Soome riigipäevaliik
piüi isiklike panuste ning Esinduse metele ja ajakirjandusele, luues üht
Göteborgi üldkogu toetused.
lasi mitmeid uusi kontakte pideva
õppetegevuse alal toimus eesti kee informatsiooni saamiseks ning koha

eelmiste tegevusaastate resultaadid.

le”. Ta märkis:

See on põhimõtteline küsimus,
sest Tubin oli algataja ja temale

poolt loodud laulud, mis on kavas, ajal, kuid kui patriotism hakkab va

tust võttis osa 23 Esinduse saadikut.
Esinduse delegaatidena Rahvuskon

paratamatud.

teha ka "sotsialistlikule realismi

Johannes Kant tähendas, et eelseis
va laulupeo kavas on laule 15 auto loomingut”.
rilt, kusjuures kava loomise põhimõt
teks on olnud: kaasa võtta kõik heli pahandus juhtus, tulid välja need,
loojad, kelle töid 50 aasta jooksul kes eestluse heaks midagi ise pole

tööst võttis Esinduse esindajana osa
Ahti Pae.
11, Eesti Kesknõukogu konverentsi

Selle tõttu ei suudetud tasuda vasta
vaid kulusid isegi oma funktsionäridele, mis taoliste ettevõtete puhul on

Ilmar Toigre tuletas meelde, et
kõnesolev autor on korduvalt täit
nud kommunistlike okupantide tel, limisi, leides, et sel puhul on tul
nud järeleandmisi loominguliselt

laule on jälle võetud laulupeo kav

tas kongressil ühtlasi ettekande tee

mal "Kodumaa olukord ja meie”.
Kongressi resolutsioonitoimkonna

va, kuid ei parandanud olukorda.

vääri respekti. -

kond Rootsis esimees Kant Johannes
esitas ta küsimuse: "Kas Ed. Tubina

Torontos — valiti Leo Karupää

ses mitmeid nõupidamisi ja kokku
saamisi nii Torontos, Montrealis kui
ka New Yorkis.
Aruandes märgiti m.h., et majandu
se parandamistöö nõudis rohket vae

varn oleks tema laule rahvuslikel
kokkutulekuil mitte enam laulda.
Sõnavõtja leidis, et isikud, kes end
kõrgeimate okupaisioonikoriileedega lasevad ühekoos pildistada, ei

promissi kommunistidega ei tee
"Kuna saalis -viibis ka E. Lauljas

Rahvuskongressil — 14. juulil 1972

tr. E. Kesknõukogu tegevuse tihen
damiseks toimusid Eesli Päevade seo

Nimelt kerkis Esinduskogu arutelu
de lõpus üles eelseisva laulupeo küsi

mus, ilmselt mõjustatuna eelnenud
nõukogude öpikuie-vaidluse järellai-

nult kinnitas, et tema ”mingit kom

jad.

Materjali valiku ja teksiiüievaate

Eesti lauljaskond Rootsis kui eelseisva laulupeo korraldaja, saab kirja Rootsi Eestlaste Esinduselt vastavalt
viimase Esinduskogu otsusele, milles soovitatakse, et "laulupeo huvides tuleks kava koostamisel hoiduda kõi
gest, mis head kordaminekut häirib”.

vahedele, elukogemustele ning meie
oma kinnitusile, et moodustame oma
hoiakus "vaimse sõjaväe”. Ta tuletas
meelde heliloojat, kes kunagi veendu

soniga olid ka iihislennu peakorralda

koostas Ahti Pae,

Laulupeo korraldajad
saavad kirja kava osas
neist. Algatuse tegi Boräsi saadik
Ado Irval, viidates generatsioonide

de Rootsi toimkonda kuulusid Esin
duse poolt esimehena Leo Karupää,
liikmena Ahti Pae ja peasekretärina
Richad Norvell, kes koos Sven han-

gressil viibisid: Eino Joandi, Vaike
Jüriado, Leo Karupää, Voldemar Ki
viaed, Ilmar Laan, Olaf Muruk, Ahti
Pae, Walter Soo, Ilmar Toigre, Jaan

REE Esinduskogu:

dumaalt.

Ado Irval: ”Moodustame oma “
hoiakus vaimse sõjaväe"

koostamisel hoiduda kõigest mis
head kordaminekut häirib. See soo
viavaldus võeti ka vastu.
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Vähemuskirikud koos Eesti

Eksiil- ja sisserändajate kirikute
sindajad kogunesid Stockholmi Ees

ti Majja, et ühiselt seisukohti võt
ta rootsi kiriku ja riigi lahutamisprobleemides niipalju kui see puu
dutab ”mitteetableeritud”, s.o. uusi
kirikuid ja kogudusi.

dajaid nii protestantlikult, kato
liiklikult, kreeka ortodokslikult

nes ettekandega sisseränuukirikute
probleemidest.

metropoliit Polyefktos.

kui ka vabakiriklikuli poolelt. Mui
dugi olid kohal ka eesti kirikute

verentsil avaldasid täielikku mõist
mist sisseränuukirikute vajadustele

ari, rumeenia, soome, saksa j.t. rah

esindajad.

ja probleemidele ja lubasid oma

(K.Veemist paremal). Vasakul on
näha osavõtjaid, kelledest esireas
istub ortodokskiriku Skandinaavia

Konverentsi algatajaks oli Eesti

ev. luteri peapiiskop Konrad

Veem, kes valiti ka konverentsi ju
hatajaks (paremal kõnelemas) ja
presiidumi fil.lic. Jan Peter Wieselgren (parempoolsel pildil vasakul)

Edasi oli kohal läti, kreeka, ung

vuste mitmesgusute kirikute esin

ja pastor Bo Gunnar Svensson

Biiroodirektor Alur Reinans esi

Rootsi riigikiriku esindajad kon

poolset toetust. (EPL-foto I.eppcr).

”Miks ma ei saa tööd teha” KGB otsis läbi
Eesti neiu esindab Kanadas Norra saatkonna
tekkinud ”jõudearistokraati”

Osios on käimas kohtuprotsess , Kui üliõpilast leitakse olevat süüdi

TORONTO (VE) —
Kanada kõige suurema ajalehe Tqronto ”Start” 3. märtsi nädalalõpu lisaleht "Canailian MagnzinC’ toob ära
vi'leheküljelise artikli tänapäeva ühiskonna tõöpölgureist, kes ennast ise nimetavad ”uueks aristokraatiaks”.
Arlikkcrõn varustatud rikkaliku ioiuniukujaliga ning algab sõnadega: ”Mare Tiido, etnilise päritolu poolest
eestlanna, tiki siia maale seitsmeaastasena ning on nüüd samavõrd kanadalik kui seda on separaüs mgi. Ta
on lõpetanud ülikooli ja talle soovita ti edasi õppida doktorikraadi saavui aniiseks filoloogias.

Märkimisväärne sisseelamine ja ai
nesse tungimine”, markis kirjanduseprofessor inglise poeedi John Miltoni

Ajakiri kirjeldab siin mitmesugu kui töö on hingetu. Hääbub elu üld
seid ühiskondlikke töid, n tl hädaabi

tööde liigist, mis iäbendatud pro

käsitleva kirjandi servale. Marel ei grammide raamides tähendab suurte
ole juba kaks aastat töökohta olnud, summade väljajagamist sageli otse
kui selleks mitte arvata nelja kuud leiutatud töödeks. Sageli soovitatakse
koostööd LIP (Local Initiatives Pro solsiaalasul ustelt abi küsijaid ise väl
gram) stipendiumi saanud rühmaga, ja nuputada, mis alusel nad raba

,5 kes hakkasid koguma materjale filmi

> valmistamiseks, kuid film jäi löppeks siiski tegemata.

< Marel lõppes just äsja töötaoleku
j toetusraha 70 dollarit nädalas. Ta ei
tunne häbi. Ta ütleb: "Olen üks uue
4 jöudeklassi esindaja".

A Mare Tiido on kehastatud sotsiaal4 ne revolutsioon. Ta esindab seda,
I milleni läänemaailm on välja jöud;| nud pärast kahe tuhande aastast
j kristlikku elusüsteemi.

4 Juudi-lcrjstlik tööeetika, et kuus

. j päeva pead sa töötama.. ja mille nä
it jal läänemaailm kalts tuhat aastat on

i elanud, on nüüd surnud vöi suremas
Mare Tiido ja tema generatsiooni elu-

I filosoofia tõttu. ”Oleme uus aristokj raatia”, ütleb ta.
j Vanasti tuli töötada selleks, et enj nast vee peal hoida. Kuid nüüd pole
j seda enam vaja — heaoluasutised ja
j heaoluriils hoolitseb selle eest. Uus
generatsioon keeldub töötamast, ta
tahab ainult elada.

se.

iibe 25-aastase norra üliõpilase va kõigis süüdistuspunktides, võidakse
stu, kes töötas Norra Moshva-saai- j teda mõista maksimaalselt 15-ks aas
konnas vahi-assistendinu. Teda süü taks vanglasse.
Norra võimudel polnud üliõpilase
distatakse spionaar.his, seega otse
tegevusest aimugi enne kui ta ise
ses koostöös N. laidu KGB-ga.
asus oma südant puistama välisminis
Oslos toimunud tüekuulamistel on teeriumi ametnikele. (EPL/JA),

üliõpilane jutustanud, et ta laskis
saatkonda sisse neli vene julgeolekuteenistse ametnikku. Need teostasid
äärmiselt põhjaliku läbiotsimise.

Kaebealune märgib, et ta sattus
esimest korda KGB küüsi siis, kui

”Uuel aristokraatial" on veel teine ta koos ühe vene ajakirjanikuga vii
argument. Nimelt töö toodab uusi bis n.n. keelutsoonis.
saadusi ja igasugune produktsioon ja
Põhjalikult KGB võrku sattus nor
kõik saadused saastavad kogu ümb ralane aga alles siis, kui tai tekkis
rust. Vanamoeline tööeetika ei sobi armuvahekord ühe Irina-nimellse

seepärast enam homsesse päeva ja vene tütarlapsega.
Töötades saatkonnas vahi-assistensureb nagunii välja, Mida varem,
dina, oli üliõpilasel vaba juurdepääs
parem.
Ajakiri toob hulgaliselt taolisi näi seda
Mare Tiido ütleb: ”Vaadake mind ambassadi n.n. julgeolekutsooni,
teid koos rikkaliku pildimaterjaligaä.
ja minu sõpru, meie oleme uue teh kuhu ta KGB-agendid sisse laskis.
Ka Mare Tiidost on ära toodud vär
noloogilise ajastu produktid, oleme Kaebealune on detailselt jutustanud,
viline foto.
uus jöudeklass. Ma olen töötanud mida. vene julgeoleku teenistujad
LIP stipendiumid on, nagu artiklis (toim kuus kuud) Toronto Koolideva- saatkonnas tegid ja millest nad eriti
mainitakse, palju proteste ja kriiti litsuses. Ma ei soovi oma elukutseks huvitatud olid.
kat tekitanud. Leitakse, et need kes valida töötamisi. Meie oskame aega
Suurem osa kohtuprotsessist on sa
töötavad ja riigile ja provintsile mak hinnata ja meie vajame aega.
lajane. Oletatakse, et KGB agendid
se maksavad, ei tohiks olla kohusta
clid eriti huvitatud Norra saatkon
Meie ei igatse uhkemal elu tui nast sellepärast, et Norra on üks
tud oma raskelt teenitud rahaga üle
val pidama karvikuid ja nende sõ see oli meie vanematel, meie oleme Nato tugipunkte. Eriti Norra põhjao
brannasid, et neil lasta teha seda, selle sajandi uus aristokraatia.
sa, mille kaudu on otseselt võimalik
Kui inimesed mõtleksid enam ega kontrollida. N. Liidu mereliiklust Põmida nad ka ilma LIP stipendiumite
vaataks meie peale viltu seepärast, hja-Jäämerest Atlandi ookeanile.
ta teeksid.
et me ei tööta, siis hakkaksid nad
Arvatavasti oletasid KGB-lased, et
LIP abirahad vöi stipendiumid an aru saama, et meie olemegi tuleviku
saatkonnas asus andmeid vene mere
takse peamiselt töökohtade loomiseks
inimesed, muidugi soovime ka meie
ja töötatööliste arvuliseks vähendami saavutused võivad olla kanga kudu jõudude kohta just selles sektoris.
seks, Täiesti erikategooria aga moo mine, endale ise riiete õmblemine, s,t. andmeid, mida norralastel läks
dustavad noored kanada haritlases.
maalimine, pildiraamide tegemine korda koguda N. Liidus.
Nende arusaamad on tänapäeval sõpradele. Hea küll,, et riik meile sel
Xiiiid jääb tõepoolest, igaühe onni
uuel tehnoloogilisel ajastul täielikult le eest maksab, kuid ometigi me tee
muutunud.
me mida soovime ja mitte raha pä asjaks otsustada, kas see tõesti on
»ii vöi seisab Mare Tiidole, järgnev
Kui nad lõpetavad ülikooli ja neil rast üksi".
otsekohe ei ünneslu ”head” töökohta
Väga kaua tagasi ütles kreeka filo generatsioon sootusk uute problee
saada, mida nad enda vääriliseks soof Aristoteles olles ümbritsetud töö- mide ees, kus enam ei oie vanapeavad, luobuvad iildse iiiösi.
tavaist orjadest, mis tol kaugel aja moiuhiitc vaadetega ja tööst lugupi
davaid vanemaid, kes suudaksid
Nad valivad jõudeelu ja moodusta stul võrdus moodsate eletroonihste omakorda aluse panna järgmise ge
võiksid saada..

Nii ütleb ka Mare Tiido ja mis pal
ju tähtsam — nii ütleb ka valitsus
t Oitavvag.
Ta ütleb seda peamiselt kahe pro vad,, ;nagu selle harltlasgeneratsiooni
grammi kaudu — Võimalused Noorte prototüüp eestlanna Mare Tiido üt
le ja LIP-progranim. Mõlemad kok les, , j ”uuearistokraatia’’.,: Selleks
ku lähevad käesoleval aastal tööpro- moodsaks elufilosoofiaks on palju
tessi lülitatuile vanamoodsaile tulu- kaasa aidanud prantsuse kirjanik Al
:j maksumaksjatele maksma iile 200 bert Camus oma kuulsa lausega:
Ilma tööta läheb elu mädaks. Kuid
j miljoni dollari.

koduabilistega: "Töö, mille eest

Gaidcritc

kokkutulek
Rekordilise osavõtjate arvuga toi
musid tänavused Gaideri-Püevad
Göteborgis. See iga-aastane liikme
te omavaheline kontakti-vöimalus

muutub enam ja enam populaar
seks — need kes guidrajal jõudnud

vanemasse juhi-ikka, ka neile on
elamuseks aastas kord kokku saa
da ja ühiseid mälestusi meenutada.

Gaideri-Päevad on ajaks, mil Eesti

Gaiderita Kogu Rootsis peab oma
Peakoos-olekut, õiendades kõik põhi
kirjas ettenähtud vajadused-kohustused.

Eriliseks elamuseks tänavustel Gai-

deri-Päevadel oli ngdr Helgi Lausseni sisukas ja huviküllane ettekanne
koos valguspiltidega Etioopiast. Helgi
ja Ivar Laussen töötasid nimelt 3 aas

tat õpetajatena SIDA teenistuses

Etioopias ja nad on. nende aastata
vältel palju Etioopias ringi sõitnud
ja maad ning sealsed olukorda põhja

likult tundma õppinud. Eriti paelus
koosolejaid etioopia naise ja laste iga-

päevne elukord. Mitmeti jäi mulje,
et seal on veel naisel ja eeslil samad
elutingimused ühiskonnas...
Peakoosolekul ' kinnitati aruanded

ja võeti vastu uus tegevuskava. Vii
di läbi valimised Põhikirja kohaselt,
kusjuures endine juhatus peale se
kretäri ngdr Mall Kolli edasi valiti.

Ngdr Koll lahkus peale 5 aastast

tööd enda soovil juhatusest. Juhatus
Aristokraatiatega on ju ikka olnud 1973. a. kujunes: juhataja — gdr
vaimu”.
et need surevad iseenesest välja. Alma Väina, abijuhaiajad gdr-d MaiVäga võimalik, et oleme teinud nii,
iEegi vaimuaristokraatia--kui enam j re Andersson ja Susanna Tomsott,
täissööri. Kui nii, siis on tööeetika ei ole soodsat maapinda, kust juured‘laekur gdr Astrid Mölder, sekretär
tõepoolest surnud”. Selle lausega lõ

makstakse, hävitab ja alandab inim

pebki artikkel.

neratsiooni aristokraatiale.

saavad toitu võtta, j ngdr Aino Miks.
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Eskilstuna
pensionäride
koosolekult

ALINGSAS

koos kunstnik Gerd Anderssoniga
oma portselanimaalidega ja flaami
kudumistöödega Alingsäsi kogudu
se majas reedel, 23. märtsil pärast

Ühing pidas oma peakoosoleku 17.
märtsil.

Koosoleku avas esinaine J. Popp,

lõunat ja laupäeval. 24. märtsil

juhatas P. Rei ja protokollis A.

STOCKHOLM

get Feodor Saarlokki. Tegevuse
aruandest selgus, et tegevusaasta väl

Ühisabi aastakoosolek

tel on peetud 1 peakoosolek, 8 juha
tuse koosolekut ja 3 pidulikku kogu
nemist. 1972 kassaaruanne oli tasa
kaalus kr. 5656.77 ja 1973 eelarve kr.

Sihtasutus ühisabi esinduskogu
korraline aastakoosolek peetakse
kolmapäeval 11 aprillil algusega
kell 18 Ühisabi ruumides, Kvamgatan 3 B. Stockholmis alljärgneva

1025. Algav tegevusaasta töötab kuju

neda tagevusrikkamaks kuna loode

1. Koosoleku avamine ja raken

ruume.

mete vastuvõtmist juhatuse otsusel
otsustati lihtsustada vastavat õigust
andes igale jühatuseliikmele iseseis
valt uusi liikmeid vastu võtta. Uusi

liikmeid lisandus viimasel tegevu
saastal 10, neist 2 toetavliiget, Liik
memaks jäeti 8 kroonile.

Tähtpäevi on olnud ühingu 4 liik

mel, kellele on viidud lilli. Kõne all
oli ka Eskilstuna Eesti Maja hanki

mise küsimus. Vahepeal on vastavat
toimkonda täiendatud spetsiaaljöudu-

Karl Raudsepp

K. Raudsepa
topeltjuubel
Montreali Iii!LK Jaani kogudus

tähistab pühapäeval, 25. märtsi! pi

duliku jumalateenistuse raames
oma kauaaegse õpetaja praost Karl

Raudsepa 65-ndat sünnipäeva ja
tema klrikuöpetaja-ameti 40 aas

dega, kuid maja tegelik hankimine tast juubelit.
ei ole jõudnud veel akuutsesse staa
Montreali kogudus on üks vaba
diumi. Nii otsustati seda ära oodata maailma suuremaid eesti kogudusi,
ja siis kokku kutsuda ka Pensionäri mis 9. jaanuaril tuleval aastal võib
de Ühingu peakoosolek küsimuse tähistada oma 25 aast juubelit.
arutamiseks.
Praost K, Raudsepp ei ole mitte ai
nult väljapaistvate võimete ja hinda
misväärse ustavusega teeninud oma

Annetajad
auhinnale
Eesti Ettevõtjate Ühing Rootsis

juhatus tänab allpool loetletud

kogudust Kanadas, vaid ta on selle
kõrval pidevalt andnud hinnatava
panuse vabas maailmas töötava Eesti

Kiriku tööle.
Karl Raudsepp sündis 26. märtsil
1908 Laiuse kihelkonnas Tartumaal.
Juba gümnaasiumi põlves küpses K.

Raudsepa mõttemaailmas veendu
mus, et ta end tahab pühendada kiri
kuõpetaja ametile. A. 1928 ta astub
Tartu Ülikooli Usuteaduskonda, kus
aasta kirjanduse auhinna kr. 3000:- ta paistab silma oma vaimsete võime
poetess Marie TJnderäle.
te, eduka õppetöö ja tulevasele ame
tile sobiva isiksuse poolest. Ta lõpe
A.B Adoplast — T. Vau, Atlantic tas
ülikooli 1932.
Ühingu liikmeid, kes oma panuse
ga võimaldasid, Rootsi Eestlaste
Esinduse kaudu, anda käesoleva

Plast AB — A. Kull, Arostryck — A.
Kohuste, Bankeryds Tekniska Atfär
■— I'. Kello, El-Automatic AB — K,
Jansen, AB Bromanco — E. Oiling,

leinab

VALTER TAHU
abikaasaga

dus. 2. Hääleõiguslikuse kontroll ja
koosoleku seaduspärasuse kindlaks
määramine. 3. Koosoleku protokolli
kinnitajate valimine. 4. 1972.a. tege
vuse ja rahaline aruanne. 5, Kesk
juhatuse vastutusest vabastamine.
6. 1973 a. tegevuskava, eelarve ja
liikmemaksu kindlaks määramine.
7. Valimised põhikirja järele. 8. Lä
birääkimised.

sena. Erilisi kirjalikke kutseid ei
Ühisabi keskjuhatus palub kõiki
liikmeid, kes seni veel pole tasu
nud eelmise aasta liikmemaksu 5;-,
seda teha nüüd, makstes selle ühi

EESTI PÄEVALEHT

Oma armast sugulast

Herman Prentah
leinavad vaikselt

VAIKE ja HILLAR
ELMA ja VÄRNER

sabi postgiroarvele nr. 55(035-1
Estniska Samhjälpen, Kvarngatan

SALME ja BENGT

memaksu tasuda ühisabi büroos
iga päev kella 10-17 väljaarvatud

ELFRUOE

3 B. 116 47 Stockholm. Ka võib liik

MAIE ja GUNNG

laupäev. Ühisabi telefon on

t
Kallist elupõlist keele- ja
ineelsusesöpra

Johannes Aavikhit
mälestavad sügavas leinas

42 35 53.

STOCKHOLM
MARIE UNDER

Meeskoori kontsert

Stockholmi Eesti Meeskoori kont

sert toimub täna, laupäeval 24.
märtsil kell 17 Stockholmi Kont

serthoone suures saalis. Solistina
esineb Celia Aumere (viiul) koos
oma öpilasansambliga. Pääsmed
müügil enne kontserdi algust Kont

serthoone kassas.

STOCKHOLM

Curve AB — F. Tiidt, Eesti Maja gust Grünberg-Arumaa juures.

Varsti möödub 40 pikka aastat, mil
vident E. Ennit, Martin Ers AB, EBLK Konsistooriumi eksamid soori
tanud
õpetajaameti kandidaat K.
Eskilstuna Modellindustri AB — A.
Kolmas, Eslxa Mekano, Fiskeproduk- Raudsepp ajaloolises Tallinna Toom

t

saadeta.

Kokkutulek
Tallinna Linna I Tütarlaste Güm
naasiumi (lix keskkool) kokkutu
õpetajaameti prooviaasta sooritas lek toimub Eesti Majas, Wallingatan 34 laupäeval. 7. aprillil kell 13.
Karl Raudsepp Pärnus tuntud hea
jutlustaja ja organisaatori praost Au

AB, Eesti Päevaleht Förlags AB, Re

kaastööline

Mälestab

Põhikirja par. 8 alusel kehtib

käesolev teadaanne koosoleku kut

Meie kauaaegne

Johannes Aavik

päevakorraga:

takse saada kasutamiseks sobivamaid

t

Johannes Aavikhit

kell 10-15. Kõik teretulemast!

Tamm. Vaikse püstitõusmisega mäles

tati surma läbi lahkunud ühingu lii

sjoni T. Ausmaa, A. Ojasaar ja A.
Saaiem. Senini toimunud uute liik

£eiH(äeateid

K-Pikas-Mlkmani näitus

Ksenia Pikas-Mikman esineb

Eskilstuna Eesti Pensionäride

Juhatusse valiti prouad J. Popp, J.
Jiirgens, S. Kruuspak, härrad P. Rei
ja A. Tamm, asemikeks hr. M. Uibopuu ja K. Österman; revisjonikomi

t

£eimateateid

kirikus ordineeriti EELK kirikuõpe
ter A. End .Guldvarufirma Esto taja
ametisse.
AB — O. Pulman, Guldsmeds Verskstad A. Saarela, Hagalunds Bilservi-

Torontos, Kanadas, suri 2 märtsil
Enne kui usuvastane idavöim tung 1973 Eduard Meristo, sündinud 4,
ce — K. Horm, Haldna Pälsateljé is oma hävitusega meie põlisele ko juulil 1909 Vormsi saarel, Sviby kü
AB, Firma Hansum Agenturer, Häl- dumaale, võis öp. Karl Raudsepp väl las. Üles kasvanud Haapsalus, tegevu
eosafter — D. Matiesen, IFB Anato japaistvate võimetega noore vaimuli ses olnud Tallinnas kuni Rootsi siir
miska Bandage AB — S. Saare, Fir kuna teenid koguduselükmeid Hääde- dumiseni 1938. Rootsist asus ümber
ma Bernhard Ingel, Ingenjörsfirma meestel ja hiljem suures Vändra ko Kanadasse 1951.
Tliirlmeres, Austraalias suri 9 jaa
Feierbach, Erich Kaljot AB, Kar guduses.
Kui 1944. a, varasügisel selgus, et nuaril 1973 Lars Moll, sündinud 4
tong- & Reklamindustri — A. Kivisa
lu ,Kippar Management Consulting on karta, et eesti rahval tuleb uuesti juunil 1911 Vormsi saarel, Sviby kü
ÄB, AB Leveplast — J. Jäätmaa, AB sattuda kommunismi võimusesse, va las.
A, Mikkov, Misomex AB, Nordiska lis. Vändra koguduse õpetaja koos
Torontos suri 2 6veebruaril Martha
Lu — W. Kriippelman, Norrmalms oma perekonnaga pagulasteekonna, Toots, sünd. 4. detsembril 1909.
Radio- & Bivaruhus AB — K. Grau, mis teda viis läbi Ida-Saksamaa sin
Londonis, Inglismaal, suri 20. vee
Mart Ojala, ehitusettevõte, Ojas Fo na, kuhu koondusid kiimned-tuhan- bruaril Adolf Ilves, sünd. 25. det
to, Willem Peekers Bageri AB, Kusti ded eesti põgenikud, kelle keskel ees sembril 1897 Rõngus.
Poid, toiduained, Rada Mekaniska ti kirik jatkas emakeelse evangeeliu
Torontos suri 8. märtsil Juhan Purres, sünd. 20. oktoobril 1094.
Verkstad — A. Surkevits, Radio La mi kuulutamise tööd.
1948. a. lõpp toob teda väljarändajaTorontos suri 7. märtsil 1973 Niko
boratorium _ K .Ring, Raags Livs
lai Malm, sünd. 2. mail 1903 Tallin
medel, Revident H. lir, Riksby- na Kanadasse.
Montreal kujuneb nüüd 40-aastase- nas.
Tryck Ab — E. Seim, K.A. Rütman
& Co, Hägerstens Plastindustri _ F. le öp. K. Raudsepale uueks tööpõl
Lynbronkis Lõng Islandil USA-s
Ütt, Sitter-Service Datacentral AB luks, mida ta on viljelenud oma hea suri 10. märtsil Eduard Lampson,
— R. Puusepp, Sillaplastie AB — E. de kaastöölistega tugevaks kristliku sünd. 7. aprillil 1900 Viljandimaal.
Pärg, AB Simson Bröd, AB Stock eestluse kantsiks Kanadas. Kogudu Ta varises kokku pärast jumalateeni

holms Plast Industri — E Pank, sel on oma kirik, mille ruumid teeni- stust öp. Planki poolt demonstreerita

Stuvsta Form- & Pressverktyg AB vad ka kõiki kohaliku eestlaskonna va filmi ajal, milles kirjeldati reisi
rahvuskultuurilisi vajadu Pühale Maale.
— A. Teedla, Svenska Plastfabriken tähtsamaid
si.
AB, AB Teknoplast — H. Habel,
Tallinnas suri 12. märtsil Gustav
Oma
koguduse
töö kõrval on Ernsesaks, sündinud 27. augustil 1884
Pundis Snickeri AB, Toomings Bage
ri AB, Bankdirektör R. Uustal, Uni- praost K. Raudsepp andnud väärtus Peningi vallas.
versalex AB — A, Univer, Vslis-Ees- liku panuse ka eesti kirikule vabas
Torontos suri 22. veebruaril Alma
ti. Estniska Tidningsförlag — L. Krii maailmas. Ta on alati suure huviga Ring, sünd. 4. mail 1889.
kaasa elanud meie kiriku probleemi
sa.

t

BERTA UNDER
HEDDA HACKER

Y oldemar

Randviir’!

HERMANN ja DAGMAR
STOCK

mälestavad kurbuses

HARRY KASK
perekonnaga

ELMAR EIER

t

abikaasaga

AGO NEO

Oma auliiget, kauaaegset

abikaasaga

Koolitoimkonna liiget
Dotsent

Johannes Aavikhit

t

mälestab leinas

EESTI KOMITEE

Armas abikaasa, isa ja vanaisa

Johannes Lauder
Sünd. 27.7.1894 Eestis
Surn. 15.3.1973 Grisslehamnis

t

Sügavas leinas

ELVIN Ii

Oma liiget, keeleuuenduse

LEIDA

isa

LAINE ja KALJO llSA-s
LAPSELAPSED

Dofsenl

RICHARD

j oi i ai ui es Aa v lk” nt

teadmatuses

mälestab kurbuses

de lahendamisele, seistes oma pikka da luterlike kirikuringkondadega,

de aastakümnete rikkalike kogemus
Stockholmi ülikooli ühiskonnatea- tega nii kiriku kui ka teiste kogudus mille tõttu eestlastel ka selle kanali
on kanadalaste hulgas hea ni
'Ctusliku fakulteedi lõpetas fil kand te teenistuses. Samaaegselt on ta ol kaudu
mi.
Salmega Ann Mari Albu, Stockholm.
nud hinnatavata sidepidajata Kana-'
RUD. KIVIRANNA

ARTUR ADSON

Puhka rahus võõras mullas!

EEST! KULTUURI KOONDIS

H

Laupäeval, 24. märtsil 1973

t
1

£einateateid
Brooklynis, New Yorgist, suri 11.
märtsil I-lella Perandi, sünd. 28. no
vembril 1902 Kavildas.

Armast abikaasat ja unustama-

New Yorgis suri Kristjan Biidermann.

Sünd. 8.12.1880 Poidel

Kinnitus,,.
Algus tk. I

Himaalajas

väherääkiv. Tal on kaasas olnud si
nult üks vanamoeline nabkkäsikohver. omaaegne päris kallis ese. Sel

TORONTO (EPL) — Reisi Hi
maalaja mägedesse sooritas möödu
nud aasta lõpul Montrcali-eestlane
dr. Olat Niilend.

les kohvris on olnud ainult vana
viltkaabu. K. Päts on üht ja teist
jutustanud oma vangisoleku ajast

Reisi löpp-etepil tuli muide ronida j
ühe mäetipu otsa — kümnemeheli- i
sest grupist jõudsid sinna neli, nen

Johannes Aavik’ut
Surn. 18.3. 1973 Stockholmis

Eestlane . I

ja ka iseseisvuse päevist.

Jutustaja on küsimuse peale,

miks K. Päts Eestisse toodi vasta

de seas dr. Niilend.

nud:

t

— Arvatavasti toimus see eksitu
se põhjal. Oli antud välja määrus,
et vanad surma ootavad vangid,

kes N. Liidus mõnedes pooleldi

vanglates või vanadekodudes edasi

mälestavad sügavas leinas

istuvad, saadetakse tagasi nende
kodukohtadesse sealsele ülalpidami

Kauaaegset sõpra

ABIKAASA

TÜTAR PEREKONNAGA

Johannes Aavik’ut
mälestavad kurbuses

EEL KIRIK

STOCKHOLM; Peapiiskoplik kogu
dus. Peajumalat. 25/3 kl. 14 Jakobis,
kog. öp., laulur.

Salme Ekbaum

sele.

Ekbaum...

jandisse toodud. N. Liidus tekib as
jade õiendamisel palju segadusi ja

GÖTEBORG: Gbg-L.-Rootsi kog.
palvep. jumalat, armul. Kristiines

VILLEM TIIDUS
abikaasaga

t

EDWARD TITUS

VOLDEMAR KURES
ABIKAASAGA

Dotsent

Johannes Aavik’ut

t

INSTITUUT
Dotsent

|

t
Randviir’!

mälestavad sügavas leinas

MARIA ja VOLDEMAR
ROOS

Eestlastest said tunnustuskirja

stantin Päts kolie reisivslmis ära
viimiseks.

Ristikummard. pp. Nael.

Edgar Väär sama filmi ülesvõtete te peab siit koha lahkuma. K. Päts ol
gemise eest. Esmakordselt eestlaste nud väga pahane ja protesteerinud
poolt tunnustuskirjaga austatuks osu kõvasti, et ta ei lähe öösel kuhugi,
tusid filmi esto 72 teksti kirjutaja lastagu tal magada ja tehtagu tema
David Harriman, kommentaator Ken ga siis päeval mida tahetakse.
Cavanagh ja lavastaja Wilf Fielding.
Funktsionärid olnud aga järelejät
Ken Cavanagh oli isiklikult kohal.
matud ja nc-idnud ,et Päts peab nen
Rohkete tunnustuskirjade jagami dega kohe kaasa tulema. Jämejalal
ne, pealegi kanadalastele ja erandi tookord teeninud eesti arst oli saa
tult Eesti Päevade filmi tegelastele nud siis K. Pätsi niikaugele viia
tuli eesti publikule ootamatu üllatu oma kõneluse läbi, et vana president
sena.
oli käigule alistunud."
Pärast Kultuurikogu esimehe lõpp
Jutustaja on edasi ütelnud:
sõna järgnes Jüri Tähe (tshello) ja
— Palckisime kõik selle, mis talle
Maaja Duesbergi (klaver) kontsert.
vahepeal oli kokku toodud, kotti
desse ja tema kohvrisse, nii riided,

STOCKHOLM: Nelip. Kirik, Bråvallag. II, 25/3 kl. 10 pühapäevakool,

kl. 11 jumalat., Söderlund ja Laur,
lauluettek. 26/3 kl. 19 gitarrigrupp,
27/3 kl. 19 lauluharj.

STOCKHOLM: Norrmalmi Bapt.Kirik, Norrtullsg. 37, jumalat. 25/3
kl. 15, Saraoja ja Loogna.

GÖTEBORG: Blå Bandet, Erik

Johannes Aavik’ut
leinavad sõbrad ja kaastöölised

24/3 kl. 18,30 piibli- ja palvet., 25/3
kl. 15. jumalat., Miider. Pühapäeva

PEETER. ARliMAA
abikaasaga

GÖTEBORG: Smyrna, Parkg. 1.

kool.

HALMSTAD: Bapt.. Kirik, Karl

XI Väg 49, jumalat. 31/3 kl. 16, Kuh
ja.

HELMI ELLER

JONSERED: Misjomkšrikus 1/4 kl.
11 rootsi-eesti jumalat., Gustavsson.
Miider.

NORRKÖPING: Tabernaakel.

Kunsg. 26, jumalat. 25/3 kl. 13, L.

THEODOR KCNNAPAS

PAUL LAAN

Blees jt., ohver välismisjonile. Betamia, Bråddg. 54, palvet. 24/3 kl. 17,
helilindil Raid.

HERMAN RAJAMAA
abikaasaga

GUSTAV RÄNK

t

abikaasaga

Vaevarikka haiguse iärele lah

t

kordaminekule.

ühel ööl tulid Jämejalale kaks
okupatsiooni tähtsamat funktsionüri, kes tegid korralduse seada Kon

Olga Riisna dokumentaalfilmi Esto

Dahlbergsg. 10. jumalat. 25/3 kl. 11,

EVALD BLUMFELDT

[ Voldemar

EESTI AP. ÖIG. KIRIK

STOCKHOLM; Püha Nikolai Peaki

tusest aru.
Asi arenes edasi selliselt:

rik, 25/3 kl. 11 Neitsi Maarja röömu-

VABAKIRIKUD

1

EESTI KEELE ja KIRJANDUSE

25/3 kl. 14, Taul Londonist, Kool, so dollari väärtuses sai Tiiu Haamer.
Edasi selgus, et Kultuurifond oli
list Viisimaa, laululehed. Pärast koh
määranud veel viis tunnustuskirja
vilaud kogi majas Götg. 15.
HALMSTAD; Olaus Petris palvep. kolmele kanadalasele ja kahele eest
jumalat, armul. 24/3 kl. 14, Kool, lau lasele teenete tunnustamiseks, mida
nad avaldasid Eesti Päevade heale
lulehed.

endine Vabariigi president võidi

libtsa inimesena Eestisse tuua. Kui
algas Jämejala juurde rahvasterän
damine, said võimud muidugi eksi

K. Päts oli juba maganud, ta oli
kuul. püha, lil Suure Paastu pp., 72 teostamise organiseerimise eest ja äratatud ja taile oli öeldud, et ta

Oma lugupeetud auesimeest

leinab

Algus lk. 1

Ja nii olevat siis ka K. Päts Vil

ARNOLD SOOM
abikaasaga

ARMIN TUULSE

kus igavesele unele minu annas
abikaasa.

Ott Kirotar

Head töökaaslast ja sõpra

abikaasaga

Sünd. 24. 11. 1901 Võrumaal
Sum. 22. 3.1973 Ulricehamnis

V oldemar

VALEV UIBOPUU

Sügavas leinas

Randviiri

abikaasaga

mälestab leinas

JOHAN UNGERSÖN

SALME (

SUGULASED

abikaasaga

AUGUST KAPTEIN

Matusetalitus toimub kolmapäe

Perekonnaga

val, 28. märtsil kl, 14 Visti kiri
kus Ulricehamnis.

Südamlik tänu minu lahkunud

Eesti
l&oliiiikVÄ1É
Poolas tuimunud jäiipurjetamise
Euroopa-meisiri võistlustel triumfee-

rlsid jälle eestlased. Eesti mehed,
kes küll praegu peavad võistlema
JJ, l.iidu värvides, saavutasid kol

toiduained kui ka muud esemed.
Need pakid lubati K. Pätsil kaasa

võtta. Itesköösel sõitis K. Päts

kahe punase fuaktsionäri vahel uh
kes limusiinis Jämejalast minema.

Kuhu ta viidi, seda me teada ei

saanud. Hiljem liikus kuuldus, et
K. Päts olevat toimetatud ühte va
nadekodusse Kaliningradi, seega
Saksamaale — Köningsbcrgi iilile
sealsesse vanadekodusse. See osa
Prelsimaast on Nõukogude aladega

liidetud”.
Lisada võib, et hiljutine teade Pät
si viibimisest Kaasani haigla psühho

teraapia osakonnas, mille avaldas
mikvõidu.
Eurooparoeistriks tuli Endel Voore New Yorgi vene leht Vladimir Gus-

maa, hõbemedali sai Helmuth Lep- sarovi mäle:.tuste järele, leiab kinni

pik ja pronksmedali Vello Jiirjo, tamist ka tema vabas maailmas asu

Maailmameistrivõistlused ÜSA-s võit vate omaksete poolt. Nimelt on ta

nud Ain Vilde diskvalifitseeriti, vennanaine Johanna Päts Torontos

kuna pärast vöistlussöite toimunud "Meie elule” ütelnud, et ka teisi lii
kontrollmõõtmisel selgus, et tema ne pidi tulnud andmed jutustavad
jääpurjeka poom oli 3 millimeetrit presidendi kinnipidamisest Kaasanis.
lubatust pikem (!). Vilde kaotas sel
lega teise koha.

Vietnamikontrollant
hüppas ära
SAIGON — Saigonis palus Aust
raalia saatkonna asüüli üks 23-aastane ungari allohvitser, kes kuulub
ungari valierahukomisjoni koossei
su.

t

Linda LilFe
sõpradele, sugulastele, töökaas
lastele end. Stockholms Tidningenist, Aftonbladetile, Sihtasutis

Ühisabile ja selle Naisringile
Kallist tädi

Vanda Ki\ uiiaa’d
mälestavad kurbuses

KULLA ja ELDUR
lastega

' ' ■■■'. t 1 :

ning Esinduse naisringile, kes
tema viimsele teekonnale saatmi

sest osa võtsid, tema puusärk!
lilledega kaunistasid ja minu lei
na kaastundeavaldustega leeven
dada aitasid.

LEINAJA VEND

t
Mälestame kurbuses oma armast
sugulast

Ott Kirotar’i
VALLI
VAI.DO
OVEN

Austraalia võimud garanteerisid
ungarlasele varjupaigaöiguse ning
andsid talle sisserännuviisa Austraa
liasse siirdumiseks.

Ühisabi pakkide vahendus
Laos! saadaval villased riided, Inglise ülik. riided, sünt. riiet criinpleni, jalatseid j.m sodsate hindadega.

Saadame toidupakke
Omad pakid saata: Estniska Samhjälpcn, Kvarngat. 3 B, 116 47 Stock
holm, Box 15 112.

Büroo avatud kl. 10—17, laupäeviti suletud. Tel. 42 35 53.

Nõudke hinnakirja!

Vaha eestlaskonna
in forma I sioonileiil

liimib kolmapäeviti
ja laupäeviti

lootsi televisioon

rodramm

19,05 På en ö i Irländska sjön. Färg. 15.10 Ett rum för natten — pjäs av Fyra svenska barn flyger till Östa
Poeten och resenären sir John Be- Solveig von Sehoultz. Färg.
frika med sina mödrar: två pojkar, i
Lördag
tjeman gör ett återbesök på Isie of Medverkande: Veronica Mattsson, upptäckaråldern, en tonåring och en
Man, den ö han lärt sig älska som Eddie Stenberg, Gun Andersson, tvååring. De bilar genom Tanzania,
Harry Niemi,
ung.
förvillar sig i en bananskog, och
B.ftö Jak. Färg. 12. Jak i djungeln.
19.30 Kapport med TV-nytt, väder 17.00 Mocambique är vårt land. Färg. i staden Moshi träffar de en svart
9.10 Så länge floderna flyter. Färg. och sport.
Lennart Malmer och Ingela Romare pojke som heter Abdallah och talar
Oin indianernas trängda situation i 30.00 N.P. Möller, Fastighetsskötare. om hur människor i Mocambique skånska.
Nordamerika här för första gången Färg. Underhållning för hela famil arbetar för att få sin frihet,
18.00 Ute. Färg. Fritidsredaktionen i
skildrad av ett indianskt filmteam.
jen av Frank Andersson, Jacques 17.25 TV-nytt, väder.
Luleå speglar vad som rör sig i och
Suomenkieliset ohjelmat:
Werup och Åke Wihlny. Regi: Hå 17.30 Doldisarna. Färg.
kring de svenska ”skogsalperna”,
Finskspråkiga program:
kan Ersgård. Första händelsen: 17.35 Jonsson oeh söner. Färg. Del 1. dvs kommunala och privata skid
10.10 Ihminen pärjää missä vain! Vinstlotten.
Tubatesten. Den första av sex fil backar.
Keitä ovat ne kyyröläläiset, jotka X rollerna: Nisse Ahlrot med hun mer om vad som verkligen hände 18.30 Fantomplanets hemlighet. Irol
ovat matkanneet Volgan rannoilta den Kalle, Ulla Sonesson m fl.
med pappa Holger, tvillingarna - Tor lerna: Tom Tyler, Gloria Shea och
Ruununmyllylle Hämeeseen?
20.30 Veckan som gick... eller 7 da och Tim och några andra. Dockfilm William Desmond. Del 11. I fiendens
Människan klarar sig var som helst! gar på 30 minuter. Färg. Programle av Gisela Frisén och Per Ekholm.
våld.
Möte med invandrare, som kommit dare: Gary Engman.
17.45 Marco Polos äventyr. Färg. 18.50 Ställ upp. Färg. TV2:s talang
frän Volgas stränder till Tavastland
Tecknad
italiensk
serie.
Del
1.
jakt
landet runt. Ikväll: Småland.
21.00 Skilsmässa på italienska — ita
i Finland. Textat på svenska.
Marco Polo börjar den långa resan Programledare: Hans Nilsson.
10.40 Yhteenpuhallusta mäntässä. liensk filh från 1961. Regi: Pietro till Kina tillsammans med sin far 19.20—19.30 Sydnytt, Västnytt, Berg
Tällä tehdaspaikkakunnalla on va Germi.
och farbror.
slagsmål, Nordnytt.
hvat ja yhä elinvoimaiset puhallin- I rollerna: Mareello Mastroianni, 18.00 De. rödas uppror. Färg. Serie
19.20 Riksblandning.
Daniele Roeca, Stefania gandrelli,
musiikkiperinteet.
efter Harry Kullmans ungdomsbok
Leopoldo
Trieste,
Odoardo
Spadaro.
Rapport med TV-nytt oeh vä
Biåsorkestern i Mänttä. Vid pap
om några kamrater från Söders fat 19.30
der.
persbruket i Mänttä finns sedan 50 22.50—22.35 TV-nytt, väder.
tigaste gata i trettiotalets krisdrabar en hlasorkester. Textat på svenbade Stockholm. Del 1. Vi kommer 20.00 Utmaningen. Gud, ödet eller
från Södermalm. Regi: Harald slumpen? De som diskuterar frågan
II.t " i n tiniirais. Fä
först i en film oeh sedan i studion
Stjerne.
InsFärg.
11.11 -H.il Filma s,j
18.30 Vi i femman. Färg. Frågetäv är: författarna Gunnar Edman och
petnmg
Sven Fagerberg. Programledare:
ling
för
femteklassister.
Programle
13.40 Start 4. Färg. Engelsk fortsätt- Suomenkieliset ohjelmat;
Per-Arne Axelsson.
dare: Berndt Friberg.
Finskspråkiga program:
-ku i för
20.30 Krutgubbar. Engelsk komedise
19.15
Den
gamla
jazzbion.
Leif
U
-atsekreteraren. Färg. Eng 10.00 Uutisviikko.
”Smoke Rings" Anderson presente rie med Arthur Lowe, John Le Meelsk följetong med Julia Foster. 1. Nyhetsveckan. Endast på finska.
rar jazzförspel vi minns från 30- surier och Clive Dunn.
10.25 Rintamäkeläiset, Juhlan tuntua. och 40-talen.
Första jobbet — hos en general.
21.00 Utmaningen. Tittarna hav möj
14.50 Tipsextra. Färg. Lars-Gunnav Aarne on päässyt siviiliin ja sattun 19.30 Rapport med TV-nytt, väder lighet att tala med författarna Gun
antin syntymäpäiväkin samoihin ai- och sport.
Björklund och Fredrik Belfrage.
nar Edman och Sven Fagerberg.
17.00—17.45 Regionalt; Inför valet. koihin.
20.10 Våra favoriter. Färg. Träff på 21.50 Kvälisöppet, Färg. Per Grevér
Stor-Stockholm och den gröna vä Familjen Rintamäki. I TV-serien Herrgårn med Gnesta-Kalle m fl.
gen. Politiker utfrågas om utlokali- om Antti Rintamäki och hans hus 21.00 ”En skamfläck på vår kultur”. med gäster.
skildras en smäbrukarfamiljs liv på Inför vårens långfilmsserie i TV 2 22.35—32.40 TV-nytt, väder.
sering, industridöd och avfolkning.
17,08—17.45 Regionalt: Göteborgs eko
den finländska landsbygden. Del 3. har Leif Furhammar sammanställt
nomi. Färg. Partipolitisk debatt in Feststämning.
ett program om svensk trettiotalsför höstens val.
11.00—12.15 Gudstjänst. Färg. Från film.
Tisdag

M

17.00—17.45 Regionalt: Val i syd. Ett

program över Skåne och Blekinge

Norrmalmskyrkan i Stockholm. 21.50 Göran Persson — spelkarl.

TV

(Svenska Baptistsamfundet) Pastor Färg. Ett program om oc.h med Gö
Erik Rudén.
ran Persson, ung poet -och sångare Skol-TV:
8.30— 8.50 I Frankrike. 2. Ett katolskt
17.01)—17.45 Regionalt: Östblick — 12.30—13.00 Så trodde man förr. Färg. från Mora.
land. Mellanstadiet.
valspeeial. Politik i kommunen eller 2. Jorden och solen byter plats. 22.10—22.15 TV-nytt. väder.
10.00 Switch ou! 25. Lågstadiet.
kommunalpolitik?
Textat.
10.10 I Norrland. 4. Varor från norr.
17.00—17.45 Regionalt: Beslutsfattarna
14.58 Tekniskt magasin — Erik Berg
Mellanstadiet.
och folket. Varför går Svensson till sten. Färg.
Förskoleprogram:
15.30
Den stora drömmen. Färg.
10.30— 11.00 Om — runt oeh kantigt.
17.011—17.45 Regionalt: Inför valet.
Färg.
Färg. Politiker i Västernorrland/- Amerikansk musikfilm från 1945 om Skol-TV:
kompositören Chopins dramatiska 8.30— 8.50 Biologi. 7. Etologi I. Gym Skol-TV:
Jömtland utfrågas.
12.00 Bildtolkning för mellanstadiet.
17.50 Helgmålsringning. Färg. Från men korta liv och hans romantiska nasiet.
1. Tillsammans med bilder. Mellan
Strängnäs domkyrka i Söderman kärleksäventyr med den franska 9.05—9.15 Swilch o:i! 25. Lågstadiet.
författarinnan George Sand. Regi: 9.20—9.50 Afrika idag åk 6. 1. 1 Zam stadiet.
land.
Charles Vidoi’.
17.55 Meddelanden.
12.20—12.45 Romarriket. Högstadiet.
bia. Mellanstadiet. Textat.
inför höstens val.

18.00 TV-nytt, väder.

18.05 Aktuellt i veckan. Färg. Vec

den natursköna Dordognedalen.

10.00 Kablarnas värld. Färg. Brevbä
rare Duva får ett delikat uppdrag.
13.05 Tcskcdsguinnuin och politiken.
Färg.
19.,i!) Ben korta fugclsommarcn. Färg.
Program från ryska ishavskusten.

vises sten.

19.20—19.30 Sydnytt, Västnytt, Bergslagsnytt, Nordnytt.
19.20 Riksblandning.

19.30 Rapport med TV-nytt och vä
der.
20.00 Puttes tips. Färg.

20.05 Två år i varje klass — svensk
filmkomedi från 1938. Regi; Sigurd
Wallén.

I rollerna: CarJ-Gunnar Wingård,
Millan Bolander, Anne-Marie Ud
denberg, Sven-Eric Carlsson , Åke

Johansson, Sigurd Wallén, Björn
Berglund.

21.15 Dokument utifrån. Färg. Inter
nationella reportage.

21.55 Kvälisöppet. Färg. Per Grevér
med gäster.
22.50—22.55 TV-nytt, väder.

TV

Onsdag

Skol-TV:
8.30—8.50 Matematik åk 5. 3. Skala.
Mellanstadiet.

9.20—9.35 Afrika idag åk 6. 2. One

Zambia — one nation. Mellansta

diet. Textat.
10.10— 10.30 I Bergslagen Ak 4. 1. På

Bergslagsströmmen genom Järnbärarland. Mellanstadiet.
10.35—10.55 Elektrisk energi. 2. Från

kraftverk till konsument. Högsta

diet.
11.00—11.30 Så trodde man förr. Färg.
3. De vises sten.

Skol-TV:
12.45—12.55 Dramatisk verksamhet.
Lågstadiet.
13.10— 13.25 Astrofysik. Gymnasiet.

13.55—14.25 Matiné-teater: Tunneka.
Högstadiet, gymnasiet.
14.30—14.50 Appell och dokument. 2.
Kriget som motiv. Gymnasiet.

16.30 Kössi känguru. Färg. 3. Rymd
promenaden.
16.35—16.45 Hattstaden. Färg.
17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt, väder,
18.05 Vår teater. Färg. Textat.
18.30 Halvsju. Färg.
19.30 Vetenskap och forskning. Färg.

Kring gamla, sköna flygplan på
Malmslätt. Reportage av Bengt
I rollerna: Paul Muni, Merle Obe- 10.10 Att vara tvä. Högstadiet.
13.10—13.30 The raystery on the Moor. Feldreich.
ron, Cornel Wilde, Stephen Be- 10.35 1900-taislitteratur. 2. Bild oeh Färg. 3. A hat in the heather. Hög 20.00 I grisslors sällskap. Färg. I det
kassy.
stadiet.
andra programmet från ryska isbudskap. Gymnasiet.

kans viktigaste händelser presente
ras. Textat.
17.25 Världen i fokus. Färg.
18.30 Fransmännens Frankrike. Färg. 17.55 Meddelanden.
Engelsk reportageserie om det 18.00 TV-nytt, väder.

Frankrike som turisten sällan mö
ter. Bland franska semesterfirare i

18.30 Fantomplanets hemlighet. Del
12. En riskfri landning.
18.50 Så trodde man förr. Färg. 3. De

11.00—11.10 Bitte 2. Färg. Nybörjar 13.35—13.50 Liv under mikroskop 2.
Högstadiet.
kurs i. tyska för vuxna.
14.00—14.20 Kraft — rörelse — arbete.
Skol-TV:
13.35—13-55 Faniiljekunskap åk 2. 3. Arbete och åter arbete. Högsta
18.05 Hon heter Noli. Färg. Repor Människors roller. Gymnasiet.
diet.
tage från den lilla grekiska bergs? 10.30— 10.15 Snickar-Holgers verkstad. Förskoleprogram:
byn Vlasti.
Färg. Mannen med den trasiga 14.30— 15.00 Om — runt och kantigt.
Färg.
18.35 Gatumusikanter. Färg. Musika sängen.
lisk improvisation från Kanada.
17.25 Jordbruk -73. 8. Att överta går 16.30— 16.45 Den lilla teatern spelar
18.45 Porträtt av en kuiturkutaslrof.
för dig. Färg. Liten dock-musieal
den.
med Staffan Westerberg och Monica
Färg. Om de försvinnande över 17.55 Meddelanden.
Nielsen.
sättningarna och deras betydelse för 18.00 TV-nytt, väder.

havskusten får vi stifta bekantskap
med fågelbergens vanligaste invå
nare.

20.20 Kalejdoskop. Färg. Cyklisten,
Sångläraren och Hunden — tre fil
mer av lika många regissörer.

20.80 Jubel i busken. Fiirg. Under
hållning med Sten-Åke Cederhök,
Sonya Hedenbratt, Elvy Bengtsson,
Rulle Löfgren och Nisse Peters.
25.00 Aktuellt med TV-njtl.
21.30 Viider.

17.55 Meddelanden.
21.83 Inför riitta. Färg. Ål alet gäller
20.00 Ben gyllene pilen. Färg. Nord vår kultur. Programledare: Göran 18.05 Deckare upa. Färg. 12. A res.
barnmisshandel i denna TV-rätte18.00 TV-nytt, viider.
isk tävlingslek med TV-kainera i en Bengtson.
18.30 Halvsju. Färg.
18.05 Hajk. Färg. Vi svarar på frågor gång av Folke Mellvig och Steen
direktssnd avtistunderhållning från 10.15 Barn;: HVdrnhiis. Färg. Kitsaga 19.80 Medlaren. Färg. TV-pjäs
som
du
ställt.
Bengt
Alsterlind.
Priwin. Domare: Inger Lindqvist
Göteborg. Programledare; Knut av Bertil Almqvist. Sista delen: He- Tore Zetterholm om konflikten
Björnsen.
denhösarna hemma igen.
Åklagare: Jan Allmark. Försvarare;
mellan Israel och arabländerha. 18.30 Halvsju. Färg.
19.30 Panorama. Färg. Samexistens Bo Bevgqvist,
31.00 Aktuellt med TV-nytt, sport 19.30 Fint som smis med Eva Bysing Régi: Pi Lind.
ocli väder.
och Bert-Ake Varg. Färg.
20.55 De tve IVlarioriiu. Pianisten Ho- utan fred? Reportage från det is 23.05—23.10 TV-nytt, viider.
21.D; Platsen för brottet. Färg. 4. 20.00 Bättre slödder. Färg. Sista mero Francesch spelar As tres Ma raelisk-arabiska konfliktområdet av
TELEVISION 2
Strnndfynd. I rollerna: Klaus delen. Fransk TV-serie efter en ro rias av Villa-Lobos.
Henry Christensson oeh Ilgars
17.25 TV-nytt, väder.
Linde.
Sehwarzkopf, Wolf Roth, Wolfgang man av Zola.
21.00 Aktuellt med TV-nvtt.
Kieling, Ingeborg Schöner m fl.
20.00 Privatsekreteraren. Färg. Eng 17-30 Doliiisarna. Fiirg.
21.00 Aktuellt med TV-nytt ocli vä 21.80 Väder.
.17.35 Jambo Tuff-Tuff! Färg. Tredje
der.
2:4.13—23.15 TV-nytt, väder.
21.35 Sveriges huvudverk. Färg. En elsk följetong med Julia Foster. 2. delen.
21.30 en Sportspegeln.
film om AMS:s allt mer växande Andra jobbet — hos en journalist.
17.55 Insändaren. Om vården vid
TELEVISION 2
22.00—22.05 TV-nytt, väder,
verksamhet inför programmet Mot 20.55 Viil vägskälet. Polsk kortfilm Forsane yrkesskola. Textat.
om en kluven man.
35212—18.15 Inför valet. Politiker i
vaggen kl 21.50.
TELEVISION 2
18.30 Herrskap ocli tjänstefolk.
21.00
Aktuellt
med
TV-nytt.
Norrbotten utfrågas. Regionalt över 8.55 Stäm gitarren. Färg.
21.50 Mot väggen. Utfrågning och de
19.20—19.30 Sydnytt, Västnytt, Berg21.30 Väder.
Norr- ocli Västerbotten.
9.00 Jordbruk -73. 8. Att överta gär batt om AMS:s roll i arbetsmark
slagsnytt, Nordnytt.
15-ln Vit företag att bevara hälsan. den.
nadspolitiken. Medverkande; Inri 81.35 Inte bara l.ouis Armslrong. 19.20 Riksblandning.

Färg, Reportage om den förebyg 9.30 Bitte 2. Färg. Nybörjarkurs i
gande hälsovården,’

tyska,

16.15 Krig och fred. Färg. Engelsk 8.48 Spela gitarr. Färg.
serie efter Tolstojs roman. 9. Vän 10.00 Viira massmedier. Iicpnrl.agé

tans tider. Repris.
17.60 Felix. Tecknad filmserie av Jan

om Aftonbladet oeh Expressen den
5/4 1972.

Löö*. 2. Felix och Ti tismask i nen.

kesminister Eric Holmqvist, gene
raldirektör Bertil Rehnberg, Len,
nart Bodstvöm TOO, Tore Karlsson

Fiirg. New Orlcans-vctcranen

Punch Miller spelar, sjunger, minns 19.30 Rapport irrad TV-nytt och. vii

oeh berättar.
LO, Christian Sjöbeek SAF, direk 22.30 TV-nytt, väder.

tör Arne Wegorfclt och förre kom 22.85 Sportextra.

munalrådet Gunnar ;• Aspegren. Pro 22.50 Filma själv. Färg. 3. Inspelning.
gramledare: Siewert Öholm. (Umeå) 23.20—23.35 En franeais. Färg.

der.

20.00 Krockrn - pjäs av Bengt Bratt.
Färg. Regi: Lennart Hjulström.
Medverkande: Gunnar Ekwall, Micha Gabay, Berta Hall, Inger Heyman, Folke Hjort m fl.

Förskoleprogram;
10.30—11.00 Öm — runt oeli kantigt. 23.10—23.15 ca TV-nytt, väder,
TELEVISION 3
21.30 Hockeyn är död — leve hoc
Färg.
17.25 TT-nytt, väder.
TELEVISION 2
keyn! Färg. Reportage frän Göte
11.40 Knuff. Mänga svenska skolor är 17.25 TV-nytt, viider.
17-30 Doldisarnu. Färg.
borg om hur proffshockeyn fick in
överbefolkade. I Knuff träffar vi 17.30 Doldisarna. Färg.
17.35 Jambo Salm-Saba! Färg. Andra en fot i Sverige.
18.30 Iluset Krupp. Fiirg. Franskt lärare och elever i Värahemsskolan 17.85 Jambo Tanzania! Färg. Filmse- delen.
22.00 Kvällsöppet. Fiirg. Per Grevér

17.25 TV-nytt, väder.
17.38 Doidisarna. Fiirg.
17.35 Mumhin. Fiirg.
18.08 Rkattkainnnirön. Del 5. Färg.

program om den berömda industri
dynastin.

i Malmö, som är Nordens största
skola.

rie av Vilgot Sjöman och Tore
Abrahamsson. Del 1,

18.00 Bitte 2. Färg.

18.10 Kyrkokonst i Finland. Färg.

med gäster. -

22.45-22.50 TV-nytt, viider.

