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Mootorikütused taas

vabalt müügil
Tugevad hinnatõusud
Mootorikütuste normeerimine lakkas ööl vastu kolmapäeva, mis tähendab seda,

et bensiin ja diislikütused on taas vabalt müügil. Ent hinnatõus on samal ajal

äärmiselt suur, bensiini osas 23 ööri liitrilt. Seega maksab körgoktaaniline bensiin
keskmiselt 1:45 liitrilt, kusjuures on tegemist n.n. stopp-hinnaga. Teoreetiliselt
võivad õlifirmad esindajad müüa kütust ka odavamalt,, kui võimalusi esineb. Kütteölide kvooti? ormeerimine aga kestab edasi ka pärast 1. märtsi, mis tähendab ka
edasist elektri kokkuhoidu.
Hinnatõus on tugev ka kütteõlide
osas. Õli 1-2 tõuseb 128 krooniga
kuupmeetrilt. Õli 3-5 aga 188 kroo
niga. On täiesti mÖÖdapääematu,
et uued ölihinnad avaldavad nega
tiivset toimet Üüride osas — need

da mootorikütuste normeerimine.

Valitsuse poolt on aga oodata et
tepanekut, mis näeb ette riiklikku
üüride subventsioneerimist. Nii
nimetatud ”stimulantsi-pakencT'

teks tarbimine vähenenud ja tei

Kütusekomisjoni sheff Erik Huss
märgib, et õlide osas esineb veel

nud, vaid ostnud ratsiooni viimse
liitrini välja, s.t. enne varemotsus-

Huss nendib, et jaanuaris on esi

seks on praegu olemas suured öli-

tõstaks valitsuse populaarsust, varud. Normeerimise jätkamine
kuna vastavad ringkonnad oleta veebruaris poleks olnud motivee
vad, et tugevad hinnatõusud on ritud, kuna autoomanikud vaevalt
Arvestuste kohaselt võivad üürid seda vähendanud.
oleksid oma talonge kokku hoid

tõusevad.
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Nr. 9 (3897) 16. aastakäik

tõusta kuni 14 protsenti. Vastavalt
uutele hindadele maksab näiteks

neljatoalise korteri soojendus, praegugi teatud ebakindlus, ent tatud järgmise perioodi algust. Nii
kaasaarvatud soe vesi, aastas 450 olukord praegu on palju parem kui
detsembris, mil osustati kehtestakrooni rohkem kui seniajani.
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oleks tarbimine tegelikult tõusnud.

Järg lk. 11

Peapiiskop Laari maeti

pakend9
Valitsus otsustas kolmapäe
val, et majanduse stimuleeri
miseks lastakse käiku 2,8 mil
jardit ekstrakroonl.
See tähendab lühidalt seda, et

n.n, põhilised toiduanied lähe

vad alates 1. aprillist odava
maks. Fiimahinda võidakse
vähendada 30 liitrilt ja lihatoo
teid Uks kroon kilolt.

Lastega perekonnad saavad
ekstra abiraha 200 kr lapselt
ning 150 kr lapsele pikendatud
abirahaga või stuudiumiabirahaga. See raha saabub samuti
kohale aprillis.
Aprillis saavad ekstraraha ka
pensionärid, 243 kr vallalistele
ja 486 abielus pensionärlpaarile.

Ehtustegevus korterite osas
vabastatakse enamväärtuse

maksust, mis võib takistada

üüride tõusu. Osalt võib see
isegi üüre alandada.

Eelkõige stimuleerib see aga
ehitustegevust üldiselt.

Haridus
ministri

Juures

Rootsi uus haridusminister
Lena Hjelm —Wallén võttis va
stu 29. jaanuaril Eesti Komitee
esindajad abiesimehe Heinrich
Marki ja Kodü- ja noorte toim

konna esimehe Johan Ung-

ersoni. Komitee esindajad and
sid iile kolm märgukirja, milles
taotleti eesti kooli kõrgastme
asutamist, eesti õpetajate su
vekursuste. jätkamist ja eesti
koolide mõningate grlprobleemide lahendamist.

Haridusminister suhtus eesti

koolide probleemidesse hea

tahtlikult, kuid lubas vastused
anda pärast remissinstantside
seisukohtade ärakuulamist.

J oh Oskar Lauri kirstu ümber vasakult Arthur Kodar, Eduard ja Adolf Kaarme. EÜS auvalves seisavad vasakul Ilmar Vaher,
Kagi, Karl Erik Fridblom, piiskop Helge Ljungberg, peapiiskop Enno Penno ja Johannes Mühlberg, paremal Harri Härm, Elmar
Konrad Veem, Richard Koolmeister, Janis Terins, prof. Hoffman Anderson ja Edgar Muttikas (EPL-foto Lepper).
Stockholmi Jakobi kirikus
Johannes Oskar Laurile. Kirik
Eesti .Komitee ja Eesti Üliöpiesindajatest ning leinavast ki
laste Selts olid matuse sisustarikurahvast. Kadunule ligidallöödi reede keskpäeval hing
oli tulvil kiriku, avaliku elu,
ekelli m ae tavale, peapiiskop
seisnud EELK konsistoorium.
organisatsioonide, kultuuri j.t.
jaiks. Järg lk. 10

O. TIEF
EI SAA
KOJU

Elu varjuküljele

sattunud eestlase

Kodumaalt saabunud teate

lugu rootsi lehes

järele elavat Otto Tief. sakslas

te lahkumisel presidendi as.
Jüri Uluotsa poolt moodustatud

Ühe eestlasest põgeniku saatusest kõneles Svenska Dagbladetis 20. jaanuaril
Bonniers Litterära Magasini (BLM) tegevtoimetaja Theodor Kaliifatides, kreeka
kirjanik, kes nõudepesijana ja põgenikuna ka ise algas ja on välja jõudnud ”rootsi
kirjaniku” seisuseni mitme rootsikeelse teosega seljataga. Loo eestlasest jutustab
ta ajalehele n.n. külalisreporteri nurgas.
Kallifatidcse reportaa/.h peab
alla kriipsutama, et mitte kõik

klaasike veini ja kus siis tihti

600.090 võõrsilt tulnud inimese
hulgas ei suuda end läbi lüüa ja

paljastas rinna ja näitas suurt
armi, mis pidi olema tema pa

kohaneda. Ta jutustab eesti
põgenikust, keda ta üksvahe
tihti kohtas Stockholmi peajaama restoranis, kus joodi

eestlane valvelseisakut võttes

nus kodumaa vabadusele.

”Kunagi ei saanud aga sel
geks, missugusel vabaduse
poole! ta seisis,” lisab Kallifa-

tides kahemõtteliselt ja jutus
tab :

Ta oli ccstist, kuid vastupidi
enamikule balti põgenikele ei
olnud tal õnnestunud end pres
sida, ülespoole rootsi ühiskon
nas. Alguses käis ta läbi oma

Järg lk. 11

E.V. valitsuse peaminister

praegu asumisel kusagil Kau
kaasias, kuna talle ei anta
elamisluba oma kodumaal. Otto

Tief on praegu 84-aastane
(sünd. 14. augustil 1889).
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EPL

Püsigu!

Püsigu eesti kirjandus, hüüab

Bemard Kangro Eesti Kirjani
ke Kooperatiivi ”Teated” nr. 27
veergudel, olles esitanud mu

rettekitavaid tõiku kirjastuse
muredest:

”Oleks lühinägelik, kui me ei
märkaks, et aastate kadudes
tuleme ikka lähemale ja lähe
male ühele kõige olulisemale
probleemile. See on tegevuse
jätkumise küsimus, meie uus,
võõrsil võrsunud sugupõlv. Üt
leme selgelt välja: seda kartust
on äratavalt vähe meie lugejate

kartoteegis ja seda pole palju
ka mitte autorite nimestikus.
Viimane probleem ei ole veel

meie oleme teinud”, kuigi see

”meie” ei hõlma uhkeldajat

ennast.

Raamatu kõrval kehtib see ka
muu trükisõna suhtes, kus näit.

eesti ajakirjanduse lugejate-

taust ja järelikult ilmumise
kindlustamine, vöiks olla
märksa suurem. Kuid siin

mängib sisse eestluse maapao

vanus — 30 aastaga on entu
siasm ja rahvuslik kohusetunnegi tuimenenud, imelik küll,
pöördvõrdeliselt majanduslike

võimaluste paranemisega.
Halvim "alibi”, mida raama
tute vastu seejuures kasuta
takse on: ”Mul on riiulid juba

põletav, küll aga esimene. Meie

täis, uusi ei taha enam osta (s.t.

lugejaskonna keskmine vanus
kipub olema liiga kõrge, sest
noorem generatsioon puudub

riiuleid!)”.
Ühes USA-s Lakewoodis pee
tud raamatukuu kõnes ütles
omaaegne Tartu ”Postimehe”

keskmist arvu madaldamas. On

selge, et igaüks peab tegema
kõik, et nooremat põlvkond ak

raamatukaupluse juhataja

tiivselt kaasa tõmmata. Teame,

Herbert Michelson: ”On juba
ammune tõsiasi, et eesti kir

et seda on võimalik teha pere

jandusega tegelevad paguluses

konna-, tutvuse- ja sõprusringis.

Tehkem siis seda enne kui kolk
on hilja!''
See appihüüuna kõlav apell

veel ainult idealistid ja opti
mistid: olgu siis tegu kirjani
kega või kirjastajatega”.
Selles on palju tõttu, sest kogu

tuleb varsti pärast raamatu-

eestluse aktiivsust, kaasa ar
vatud eesti trükisõna, on ülal

eesti raamatu propagandat
toetavaid kirjandusõhtuid ja
sellega ühenduses ajakirjan

hoidnud rahvuslikud aatekandjad ja suurel määral just need

kuud, kus üle maailma toimus

idealistid, kes oma laialipillu-

duses rohkelt Ilmunud kirjutusi.

tuses on oma kodud teinud eesti

Kas on vabas maailmas asuv

kodudeks ja eesti trükisõna
tarbimispaikadeks. Suurelt

eestlaskond, kel just eesti
raamatu arendamises ja auko
hal kandmises on eriliselt uhke
ajalugu, niivõrd tuimenenud, et
selgitustöö enam ei mõju, või

osalt lihtsad inimesed, kes sa

seisneb põhjus eeskätt gene
ratsiooni vahetuses, kus vika
timees eesti raamatu seniste

”Orto” kadus kirjastusena

geli haritlastelegi just selles
osas silmi ette annavad, et nad
sõnade asemel teevad tegusid.

koos Andres Lauriga — kahjuks

kandjate hulgas teeb oma hoo
likat tööd ja selle tõttu loomulik

ei suutnud ega tahtnud keegi
tema mantlit pärida. Teoreeti
liselt pidanuks teistel kirjastus

taust kahaneb? Kangro viide

tel, eriti aga Eesti Kirjanike

Eesti Kirjanike Kooperatiivi

kartoteegi vanusestatistikale
kaldub küll rohkem viimase se
letuse poole, kuid ei sisaldada

VÄL I SKOMMElVrAA
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Kooperatiivil avanema võima
lusi ”Orto” lugejaskonna üle
võtmiseks, mis aga kuuldavasti

Rahutingimused Lähis-Idas
Lääne ajakirjanduses ja muudes

massmeediumides on olukorra

hindamisel Lähis-Idas sageli

avaldatud arvamist, nagu oleks
Iisraeli vägede tagasitõmbamine
okupeeritud araabia territooriu
midelt rahu taastamise peating
imuseks. Säärane arvamine on
ekslik, kuna Liitunud Rahvaste
Organisatsiooni Julgeolekunõu
kogu poolt ülesseatud rahuting
imused on palju ulatuslikumad.

Rahutingimused Lähis-Idas

hjab muu seas ameerika välismi
nistri külaskäik mõlemate maade

kui Lähis-Idas on kehtestatud õi
glane ja püsiv rahu. Eeltingimu
seks rahule on ühest küljest iisraeli

relvastatud jõudude tagasitõm
bamine territooriumidelt, mis
konflikti kestel okupeeriti.

Teisest küljest aga kõigi nõud
miste või söjaseisukordade tühis
tamine ning iga riigi suveräänsu
se, territoriaalse puutumatuse ja
poliitilise sõltumatuse tunnusta
mine ning respekteerimine, samuti

Toimetus ja talitus:
EESTI MAJAS Stockholmis:
Wallingatan 32.1 tr.
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631 02 Eskilstuna, tel. 016/14 77 72

Tellimispostgiro nr. 15 67 70-0
Kuulutusarvete postgiro 60 59 00-0,
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raamatul ta loomulik lai taust.

Nüüd aga seesama müüre
ehitav okupatsioon saab läänes

ja meiegi hulgas vabalt levita
da sel Moskva maitsele ja ee
skirjadele alistatud kirjandust,

sageli selleks, et just või

delda läänes ilmuva raamatu

vastu, mis ei alistu eeskirjadele
võõrastelt.

Sellegipoolest on meil ole
mas, nagu Bemard Kangrogi
rõhutab, kaasaja tasemel sei
sev omapärane ja elujõuline
eesti kirjandus eksiilis, meil on
veel olemas tervel majandusli

kul alusel tegutsev kirjanike
oma kirjastus, meil on alles
loov kirjanikkond ja mis on

tingimused on niivõrd kindlad, et
nende ümber ei saa enam kaubel
da.

Nagu vahepealsetest sündmus-

Karl Kook
85-aastane

A. K.

Olgu nimetatud, et Karl Kook oli

esimeheks ka Deutsche Ausländische Akademiker-Klubis Berlii
nis, mis hiljem Hitleri poolt laiali
saadeti. Rootsis on Karl Kook ai
danud ellu kutsuda Eesti Rahvus
fondi ja Eesti Arstide Seltsi Root
sis.

Loetletud aktiviteetide rohkus
ning vastutus- ja tööküllastel koh
tadel olek tõendab tema töövõimet,

soliidset esinemist ja juhiosavust.

Tema väsimatu aktiivsus jätkub
veel tänapäevalgi, paljud aastad
peale erru minekut. Tarvitseb ai
nult meenutada seda indu, millega
ta võtab osa EÜS-i üritustest ning
seda asendamatut panust, mida ta
osutab Eesti Arstide Seltsis Rootsis

Nagu varem on tähendatud, kuju
nes töö pikaajaliseks, kusjuures
Inglise peadeiegaat Lord Caradon

mängis peaosa paljude lahkar

(EASR).
Soovime, et juubilaril jätkuks ka
edaspidi nooruslikku jõudu meie

vamuste lepitamisel.

Suurimad raskused ilmnesid siis,

kui käsitleti "okupeeritud piirkon
dade" probleemi. Lahendus leiti
lõpuks sel teel, et resolutsiooni
originaalses ingliskeelses tekstis
kasutati okupeeritud territooriu

rahvuslikkude ürituste hüvanguks.
Soovime käesolevaga õnne ja jõu

du ka tema elukaaslasele, kallile
Liidiale tema 70-aasta juubeli pu
hul, kes truult oma abikaasat toe

mide nimetamisel mitte määrast,

vaid umbmäärast artiklit, nagu

tanud tema õitsval eluteel.

keeltes.

larile!

Õnne ja jõudu mõlemale juubi

see võimalus esineb indo-euroopa

nud.

raamatuid, kuna need vaid

ta rohkem asjaosalisi, eeskätt
Jordaaniat ja süüriat. Sellele vi

sega tema ”kõigis osades".

rahutingimuste väljatöötamisel
UNO Julgeolekunõukogus 1967
kuuepäevase juunisöja taustal.

dada võõraste ees sellega ”mis

harva pääsevad läbi raudees
riide. Kui rezhiim ei takistaks,
siis oleks ka läänes ilmunud

Rahuläbirääkised Genfis võivad

nüüd positiivsemalt jatkuda ja

kiirustas kuus aastat vana reso
lutsiooni viivitamata rakendami

Nõnda kõlasid lühidalt resolut

ilmnenud alati tendents uhkel

juba selles, et läände pääsenud
esmajoones loevad siin ilmunud

damisele tema kogu ulatuses.

mõnesugust tagasitõmbamist valitsejate juurde, kusjuures peeti
okupeeritud territooriumidelt, vaid pikemaid läbirääkimisi. Rahu

siooni nr. 242 tähtsamad punktid

varahu tulemus, mispärast nad

Estniska Dagbladet
Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastutav väljaandja
(ansv. utg.)
Arvi Moor

hel, et resolutsiooni nr. 242 ellu viia

tegudest.

kui "kindlad ja tunnustatud pürid", milledest on juttu Julgeole

Paradoksaalne on olukord,

UNO Julgeolekunõukogu peale

kui nende õigus elada rahus kind
late ja tunnustatud piiridéga ning
vabana ähvardusest ja vägivalla-

Küsida võib muidugi, kas ka
”Orto” viimasel ajal kujunenud
ertehanr tõlketeostega ei eral
danud lugejaid. See zhanr on
pea täielikult nüüd välja lang
enud. Ei saa aga salata, et üks
osa vanemast lugejaskonnast
pidas tõlkeist lugu, kuna nende
keelteoskus rootsi või muude
tõlgete nautimist ei võimalda
kus kodumaal eksiilis ilmunud
kirjanduse vastu valitseb era
kordselt suur huvi, mis Ilmneb

kogu resolutsiooni nr, 242 raken

tema kõigis osades. Väärib mär
kimist, et ka nüüd ei nõudnud Jul
geolekunõukogu iisraeli vägede

vembril 1967. Resolutsioonis rõhu

jaskonda on olnud ühine.

EESTI PÄEVALEHT

vastuseisu UNO Julgeolekunõu

tati kõigepealt põhimõttena, et

kellelegi pole lubatav soetada ene
sele territooriumi sõja kaudu.
Järgnevalt üteldakse aga, et see
põhimõte on teostatav üksnes siis,

elujõulist tausta, kellel on aga
vähemalt senini olnud tähele
pandav ükskõiksus eesti trüki

li. Kuid ka nende juures on

andis 6. oktoobril Egiptuse ja Süü
ria poolt vallandatud uus sõda Lä

tõotavad ajajooksul kaasa tõmma

Lord Caradon põhjendas umb
määrase artikli kasutamist väite

motiveeringuga: eks need, kes
on rohkem huvitatud, loe ja tel

lutsioon nr. 338. Põhjust selleks

relvarahu enese ka koheste läbi
rääkimiste alustamist poolte va

ga, et Iisraeli piiride ka enne 1967
juunisöda olid vaid omaaegse rel

sõna vastu ning selle tõttu ei ole

nr. 242 varjusurma, kuni 1973 ööl
vastu 22, oktoobrit kuulutati reso

Väga silmapaistvat osa on seejuu
res mänginud USA välisminister
Kissinger oma diplomaatilise osa
vuse ja leidlikkusega mis on viinud
esimese sammuni rahu poole Lä
his-Idas ja niiviisi ühtlasi aidanud
murda araablaste ühisrinde senist

rääkimisi ja vaidlusi ning sai
kompromissina valmis 22. no

nõudnud üle viie kuu kestnud läbi

loobumise pärast, vaid eriti

end aktiivselt rakendanud ilu
kirjanduse ja üldse raamatu
olemasolu kindlustajate kilda

tunnustamist ja mingeid läbirää
kimisi Iisraeliga. Kuus aastat elas
Julgeolekunõukogu resolutsioon

resolutsiooniga nr. 242, mis oli

Tõde seisneb selles, et ka
praegu leidub veel küllalt

selle pärast, et suur osa luge

konverentsilt Kartumis: mingit
rahu Iisraeliga, mingit Iisraeli

test teatakse, on vastavad läbi
rääkimised ka käiku läinud, vä
hemalt Egiptuse ja Iisraeli kui
tähtsaimate vastaspoolte vahel.

his-Idas.
Oma uues resolutsioonis nõudis

kuulutati välja Julgeolekunõukogu

ei ole kuigi olulisel määral toi
munud. Mitte ainult raamatust

siiski täit tõde.

gede tagasitõmbamise ulatus

okupeeritud territooriumidelt.
Araablaste vastus tuli juba 1967

iseendast ei saa olla vaadeldavad

kunõukogu resolutsioonis. Piiride

lõplik kindlaksmääramine jäeti
läbirääkimiste hooleks ja sellest
olenes loomulikult ka iisraeli vä-

Dr. med. KARL KOOK
Stockholmis tähistab 8. veebru
aril 75-aastast sünnipäeva tuntud

arst ja avaliku elu tegelane dr.

med. Karl Kook.

Juubilar sündis 1899 Tartus,
õpinguid Tartu ülikooli arstitea

duskonnas alustas ta selle fakul
teedi iseseisvusaegse esimese

lennuga 1919.

väga oluline: meil on ka hari
tud, intellektuaalselt treenitud,

veel eesti keele ja mentalitee
diga sidemes olev hästiteenlv

keskpölv, milline suudaks
aktiviseerumisel anda eesti

raamatule püsimise võimaluse.

Raamatu ja eesti kirjasõna

küsimus üldse on küllalt tõsine
ja tähtis, et sellele kesksemalt
pühendada veel rohkem tähe
lepanu— vähe on resolutsiooni

dest ja raamatuaasta välja-

kuulutamistest. Tuleb leida vii
sid, kuidas raamat taas jõuaks
n.ü. eestlaskonna südamesse.

Majanduslikul poolel on kir
janikud loonud Eesti Kirjandu
se Fondi, et võimaldada aktiiv
set majanduslikku toetamist,
testamenteerimist jne. Ka see
üritus oleneb meie süda
meist.

Lootma jääda võimalikele
rooisipoolseile toetusile ori
ebakindel — kogemused näita
vad, et need on visad tulema ja
kui nad tulevad, siis võivad nad

tulla Siiga hilja. Eesti

kirjandus peab aga jääma pü
sima vabas maailmas.

Pärast ülikooli lõpetamist 1826 ja

enese täiendamist Berliinis oli
teaduslik alus loodud dr.med.

kraadi saamiseks, mida ta kaitses

1933 väitekirjaga: "Võrdlevaid
uurimusi mõningate keemiliste
ainete toimest embrüonaalsesse
koesse ja Rous-sarkoomises koekultuuris”.

Ta kuulus nende väljavalitute
hulka, kellel oli võimalus vastu
võtta haigeid Tartu Erakliinikus,
haiglas, mille loomisega ta oli
muide tihedalt seotud Eesti Arstide

Ühing Tartus kaudu, olles sekre
täriks nimetatud organisatsioonis.

Surm auto

õnnetusel

NEW YORK (VES) - 18. jaa

nuari varahommikul sai New

Yorgi lähedasel teel surma 27-aastane eestlane Harmo Martin-Hannura.

Teadmata põhjusel kihutas ta
auto teelt välja teeäärseisse põõ
sastesse, riivates selle järele kol
me autot teeäärsel parkimisplatsu
ja murdis maha kaks laternapostl.

Auto läks kummuli ja õnnetuse

ohvri autost väljatoomine osutus
polltseü raskeks. Haiglasse jõudes

konstateerisid arstid noormehe

surma. Harmo Martin-Hannura oli
vallaline ja töötas müüritööde alal
Lakewoodis. Ta oU näitlejate Valli
Martini ja Raavo Hannura poeg.

Saavutatud teaduslik kraad ja

ametialane kuulsus viisid ta 1939

Tallinna, kus Keskhaigla valis ta

sünnitusosakonna juhatajaks.

Rootsis on ta töötanud Bodni hai
glas ja jaoskonnaarstina Luleås

ning Hultsfredis.

Tulvil energiat ja rahvuslikku

meelsust, võttis Karl Kook osa juba

varakult mitmesugustest kultuuri
listest ja teaduslikest üritustest.
1928 oli ta üleriigilise Eesti Arstide

Kongressi sekretäriks ning seiie
bülletääni korraldajaks. Ta oli te
gev ka Tartu Muusika ja Helikunsti

Seltsis (kui asutaja, ja revisjoni

komisjoni liige), Vanemuise Selts

Kartulid

lume all

Eestis saabus tänavu talv vara
kult, kohati juba oktoobri lõpul.
Varajase külma ja lume tõttu jää
nud paljudes kolhoosides ja sov
hoosides osa kartuleid lume alla.

TEATRIPKOBLEEM

KNKSTG vanematekogus, Üliõpi

30. jaanuari Eesti Päevalehes
ilmunud lugejakirja "Teatriprobleern” ait oli tehnilise vea tõttu

(esimehena), EÜS-i vilistlaskogus

välja langenud autori nimi: SIGNE
PINNA.

Tartus (juhatusliikmena),

laste Seltside Vilistlaskogudes
KI.A

J. NOVEK

(sekretärina 1936-39).
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Kommunismimaade

K. Päts, ajalugu
ja kritiseerimine
Lühikesel omarlikluse-ajal oli
meil küllaltki palju rõõmupäevi
oma riigi rajamisel ja ülesehita
misel. Kuid kui meil mahti leidus

oma töö juurest silmi üles tõsta,
siis nägime, et taevas sageli vä
gagi murettekitavate pilvedega
kaetud oli. Neid murepilvi põhjus
tasid peamiselt alljärgnevad aja
stud: 1) 1920 kehtima hakanud
Põhiseadusele tuginev ülidemokraatlik ajastu, 2) 1924 1. dets. mäss,

3) ülemaailmne majanduskriisi
ajastu 1930-te aastate algul, 4) va

badussõjalaste liikumine ja S)

ajastu 12.3.34 kuni N. Liidu oku

patsioonini, ehk nn "vaikiv aja
stu”.

Kõigi nende ajastute kohta on
meil rohkesti kirjalikke allikaid,
mille tõttu mainin siin vaid lühi
dalt, et kuigi 1820 kehtima hakanud

Põhiseadus oli vajalik me noore
kogemusteta rahva poliitiliste hu

vide äratamiseks ning demokraat

like harjumuste kasvatamiseks
(Ojamaa-Varmas E. ajalugu), oli
ta kaudselt siiski põhjuseks, et

unustasime valvsuse, mille tõttu sai
teoks 1, dets. mäss ja kujunes koos

Uustalu lisab, et vaikiva ajastu
rezhiim pärast 1934 märtsi vähe
malt algul olevat diktatuur olnud,
mis aga ajutise nähtena alati üks
demokraatliku välise mis viisi faa

et see kord kehtestati pealegi

Riigikogu heakskiit

kondadega suleti.

Ajastut, mis me kodumaal siis
algas, on paljudes sõnavõttudes ja
kirjutustes teravalt kritiseeritud ja

nimetatakse kritiseerijate poolt

”vaikivaks ajastuks". Pätsi ja

tookordse valitsuse arvustamist
alustati meie inimeste poolt ka vä
lismaal, sai uut hoogu okupatsioo
nide päevil ja on jätkunud kogu
meie paguluses-oleku kestel:

”Eestis valitses viimastel ise

seisvuse aastatel diktatuur", "K.
Päts oli diktaator” — koos nende
väljenduste lähema täpsustami
sega — sellest on kirjutatud vä
lismaistele teatmeteostele, publi
katsioonidele ja on kasutatud neid
väljendusi meie oma emakeelses
kõnes ja trükistes.

Otsisin vastust eeltoodud süüdi
stustele kahe meie üldtuntud isiku
teostest. Need on: ajaloolase Evald

Uustalu poolt koostatud ”Eesti
vabariik” ja meie koolide peain
spektor Märt Kaua "Kaks suurt".

Et meil tookord ei tekkinud ko
dusõda ega sõjaväelist diktatuuri,

tuna võib koguni imestada, et nii
noor rahvariik kaasaegsete totali
taarsete ideoloogiate stssemurru
oli suutnud peatada ning sellise
eduga tagasi demokraatliku korra

lekski muuks kui trahviks on ju
viimaksmainltud maksu raske pi

dada kuna enamus vastuseid viisapalvele on äraütlevad ja kuna
seejuures äraütlemise motiive as

juurde pürgima hakkas.

jaosalistele ei teatata.

tookordset ajastut kaine ajaloolase
pilguga, siis meie tuntud koolimees

Nagu hea eeskuju ikka leiab järeltegemist, nll ei tulnud erilise ül

Kuna Evald Uustalu vaatleb

Märt Raud on lasknud ka oma sü
damel kõigele kaasa rääkida. Ta
märgib, et Eesti Vabariigile sai 12.

latusena kui Ida-Saksa hakkas
sama võtet kasutama. Seda küll
veidi muudetud kujul. Juunis Lää
ne- ja Ida-Saksa vahel sõlmitud le
pingu järgi oli nimelt kuni 100 km

märts otsustavaks pöördepunktiks.

Peaministrina võttis K. Päts va
stutuse riigi saatuse eest enda kät

kaugusel piirist elavail inimesil

te ja tai avanes lai tegevusväli

õigus külastada sama kaugel pH-

tema riigimehelikele armatele ja

rist Ida-Saksamaal asuvaid

omakseid 30päeva aastas.

mule.

Tulemuseks oli elav külastajate

Rüki hakati juhtima rahuliku

vool läänest itta kuna vastupidises

suunas nende arv jäi silmapaist
valt kasinaks. Täheldati veel, et
perekonnad kunagi läände ei tul
nud terves koosseisus, alati jäi

dusist ja ajavaimust. Algas suurim

uuenduste ajastu riigi elus (Kaks
suurt, Ihk. 273). Edasi kirjutab M.
Raud, et tuleviku kohta puudus
osal inimestel veel kindlus ja et
Pätsi vastased tõendasid, et Päts

neist keegi "kodu hoidma”.

Nüüd on aga ka külaliste vool

läänest itta drastiliselt vähenenud.

tüürib diktatuuri poole.

Kuigi viisamaks 10 Saksa marka
isikult on nähtavasti jäetud endi
seks näu takse alates 15. novem

Kuid samas tuli ka Pätsi teade,
et ta riigi elu uuendamisel peab
kinni demokraatlikest põhimõte
test, (Ihk. 282). Uue Põhiseaduse
alusel pidigi Eesti jääma demok

kõrgeim võim on rahva käes ja

mida juhib valitsev riigipea tema

poolt ametisse kutsutava valitsuse

tasakaalustatud koostööl (Ihk,
293).

Rahvuskogu valimised leidsid

Põhiseaduse koostamisele. Vali

kolmandikule vähenes.

Ühtlasi hinna tõstmisega töhustas Ida-Saksa ka oma kuulsat piirimüürl. Juba varem oli see umbes
1500 km pikkune piiritöke jõutud

toimusid aga veebruaris 1838.

Seega ei saanud Eestis enam jut

tugi olla diktatuurist.

Olen palju vestelnud oma kaas
maalastega meie viimastest ises-

kaunis korralikult välja elütada.

See moodustab kogu oma pikkuses
umbes 100 m laiuse riba, millele on

seisvuse-aastatest. Loomulikult
olen kohand seejuures inimesi, kes

eriti aga kindral Laidoneri arvele

seaega ja tähendanud, et nad oma

püstitatud kaks 10-30 m vahe-

on arvastanud meie omariiklu-

meenutab hardusega meie iseseismuseaega ja peamiselt selle
viimasld aastaid. Eriti kuldsed

Tobiase mälestus
kontsert külalis

tin Päts, kelle demokraatlikus

nud neile, kes siis olid noored ja
keda kodu, kool! ja ühiskonna ühi
sel pingutusel kasvatati teovõim

solistidega Saksast

ses ei saa olla kahtlust.

sateks, Iseteadvateks ja ustavateks

ja lisab, et Eestis jäi nn vaikiva
ajastu saabumisel võim siiski po
liitilise juhtkonna kätte, mis oli
äraarvamata suure väärtusega
sisepoliitilisest kriisist väljatüü-

rimisel. Seda väga ettevaatlikult

aetavat, seetõttu aga mitte vähem

sihikindlat poliitikat juhtis suure
, osavuse ja kindla käega Konstan
veendels ning vastavas sihiasetu

õpingutele ja pingutustele vaata
mata et saanud endile väärilist
teenistuskohta ja postisioonl.

Kuid neid on olnud vähe. Enamik

mälestused on neist aastatest jää

kondanikeks meie maale ja rahva
le. Need omadused peegeldusldki

varsti meie noorte keha- ja pea-

V-E GALERII
(Välšs-iesfi)
Lilia Nygatan 8
Stockholmi Vanalinnas
Tel. 08/11 50 40

hoiakus ja olla pärandina alles

korraldusel toimub vaimulik kont

le meie noorsoole.

Stockholmi Jakobi kirikus, mis on
pühendatud Rudolf Roblase mäle
stuseks. Külalistena esinevad

jäänud praegu kodumaal võrsuva

Ei mäleta, et mu nooruskaaslased oleksid kurtnud demokraatia
või vabaduse puudusest ja ei mä

LAAABERT

Rudolf Tobias sündis 29. mall
1873 Käinas, Hiiumaal. Muusikali

stu ja Pätsi vastased me kodu
maal.

Mida taotlevad Pätsi vastased

Värviline litograafia

näinud ja läbi elanud. Anda aga
ajastust väärkujutus paguluses
kasvanud eesti noortele, siis muu
tub ju olematuks areng, mis eriti

Vabariigi viimastel iseseisvuse-

22. veebruarini.

Märtaon ja orelikunstnik prof. Carl

tõusma nii idast kui ka läänest ja
neid põhjustasid ka tookordse aja

Porüs

13—16, äripäeviti kel! 10—17,
laupäeviti 10—14, avatud kuni

kontserdil sopran Eva WllsonOtto Märtson Saksamaalt.

aga paguluses? On selge, et nad ei
saa mõjutada neid, kes kõike ise on

Avamine, 2. veebr. 1974 keli

sert 3. märtsil, algusega kell 14.00

leta, et me vanemadki seda oleksid
teinud. Kuid ka selle ajastu taevas

olid mureptlved. Nad hakkasid

GEORGES

Läinud aastal möödus 100 aastat
Rudolf Tobiase sünnist. Stockholmi

Eesti Peapllskopliku Koguduse

aastatel meie riigi- ja rahva kõigi
eluavalduste juures aset leidis.

Kogu lääne-maallm põeb praegu

demokraatia kriisi. Millega see
kord lõpeb, seda ei tea keegi en
nustada. Ka meid tabas tookord
sama kriis, kuid Päts juhtis me

se algõpetuse sai Tobias oma isalt.
1883—1887 õppis ta tolleaegse Pe

terburi konservatooriumis, esi
mese eestlasena, spetsiaalselt
kompositsiooni klassis helilooja
Rlmski-Korsakovi juures. Pärast
konservatooriumi lõpetamist töö
tas Tobias Peterburi Jaani kiriku
Eesti koguduse organisti ja koori

— "Kalevipoeg" kehastamine
muusikas. Kuid Tobiase elutee
osutus liiga lühikeseks, et kavasid
lõpule viia.

Vaimulikul kontserdil 3. märtsil
esitab Stockholmi ja Norrköping!
koguduste ühendatud segakoor

paremuse Tobiase vaimulikust
loomingust. Eriline juhus on ka
kuulata professor Martsoni esita
mas Tobiase 12 koraali eelmängu.
Eestlased paguluses püüavad selle

üritusega võõrsil mälestada oma
andekat heliloojat.

® Eksamid.

1904 sügisel asus Tobias elama

Wichita State University Kansa
ses USA-s lõpetas BS kraadiga cum
laude tööstusliku inseneriteaduse

kutsus Berliini Muusikaülikooli
rektor Krelzschmar Tobiase sama
ülikooli muusikateooria ja kompo

alal Peter MÄrts-on, kes töötab

sitsiooni õppejõuks.

lisi valanguid tagasi Ida-Saksa
maa poole.

Need viimaksmainltud seadmed

on osutunud erakordselt göhusaiks. Nii õnnestus m.a. jooksul
ainult üheksal põgenikul piirist
elusalt üle pääseda ja neistki võib
olla on mõned Ida-Saksa võimude
poolt eriülesannetega saadetud.
Saadetute huika võis aga vaevalt
kuuluda see mees, kes Länn-SaK-

samaaie jõudis tervelt üheksa
automaatrelva kuuliga kehas
Kindlasti ei olnud nende hulgas ka
see noor naine kes sülelapsega piiri

ületades miiniplahvatusest seda*
jalad tulid amputeerida. Lapsel ei
jalad tulid amupteerida. Lapsel ei

olevat aga midagi viga olnud.
(EPL:F)

Pätsi-medal
läbi müüdud
Eesti Vabariigi presidendi Kon
nlca väljaandel valmistatud höbemäiestusraha, mida valmistati
250 tükki, on läbi müüdud, nagu
teatab väljaandja. Teatavasti kes

kuni valmimiseni jaanuaris 1974.

Mälestusrahade omandajate

hulgas olt eestlasi suhteliselt välhe,
peamised ostjad olid Skandinaavia

ja Euroopa margi- ja mündlärid.
Ilmunud mälestusraha on val
mistatud hõbedast (koosseis 999/
1000, rootsi prooviga), selle suunis
on diameetris 33 millimeetrit, kail

18 grammi. Esiküljel on reljeefis

Pätsi portree tekistiga ümber:

"President Konstantin Päts 1874 —

23. veebr. 1974”, tagaküljel E.V.

vapp tammepärjaga ja teksti
"Eesti Vabariik 1974”. Mäiestus-

rahad on nummerdatud.

| *★***•**★★****★★

Rudolf Tobias suri Berliinis 28.
oktoobril 1918. Rudolf Tobias püs
titas endale kaks põhilist loomingueesmärki; esiteks — vaimuliku
muusika reformatsioon ja teiseks

juhina.

Tartusse, kuid lahkus juba 1908
sügisel Lääne-Euroopasse. 1912

rid, maamiinid ja komistustraadid.
Nüüd külastushinna tõstmisele
eelnenud aasta jooksul monteeriti
komistustraatide külge automaat
relvad, mis tulistavad 70— 80 lasu-

tis nende eelmüük 1873 oktoobrist

statistika järgi külastajate arv

mised uue Põhiseaduse järele Rii
givolikogusse ja Riiginõukogusse

Sellist oige tihedast terasvörgust

tõket täiendavad vahikoerad, be
toonist vahitornid, kraavid, punk

ka (umbes 34 kr). Ja kuna seda
raha enam hiljem tagasi Saksa

detud küllaltki kalliks, nii et vä
hemalt ühes piiripunktis tehtud

aset 1836 dets., kes siis ka asus uue

gust terasvörgust aeda.

stantin Pätsi 109-a. sünnipäevaks
Kontsi eesti kultuuriühingu Esto-

markadeks ei vahetata, siis tuleb
see summa ka tõepoolest kas ära
kulutada või kinkida. Sel viisil ongi
Ida-Saksamaa külastamine muu

ja kahekojalise rahvavaesinduse

maaga kõrvuti jooksvat rinnakõr

brist 1973 Ida-Saksa piiril igalt

läänest tulevalt külastajalt, et see
vahetaks iga Ida-Saksamaal veedetava päeva jaoks 20 Saksa mar

raatlikuks vabariigiks, milles

paneb Uustalu (E. Vabariik hk.
143) meie kõrgemate sõjaväelaste,

äraproovitud kapitalistlik meetod
— vilsamaks tõsteti 409 rublale,
millele veel lisati 40 rubla trahvi
sooviavalduse esitamise eest. Mil

tulekuks ei olnud Eesti riigikord
kaugeltki mingi diktatuur ja et
ajaloolisest perspektiivist vaada

kindlusega, riigimeheliku julguse
ja õige arusaamisega rahva vaja

Vabadussõjalaste Liit koos osa

durdamiseks, Piduriks osutus

mise 1 ja et N. Liidu okupatsiooni

12. märtsil 1834 otsustas Vaba
väljakuulutada kaitseseisukorra ja

Liit mõni aasta tagasi tõhusa va
hendi oma läänemaid külastada
soovivate kodanike reisihimu pi

E. Vabariik Ihk. 149 leiame veel,

sündinud riigimehe loovale vai

riigi valitsus K. Pätsi juhtimisel

Nagu on üldiselt teada leiutas N.

sidest on olnud.

ülemaailmse majanduskriisiga
põhjuseks, et vabadussõjalaste
liikumine võttis sellise ulatuse.

kapitalistlikud
liikluspidurid

Boeingi-tehastes ja jatkab ühtlasi

õpinguid magistri kraadi saavu
tamiseks.

Eesriie tõuseb täna Norrköplngis ja homme Eskilstunas

Ä. Mägi näidend

VANAEMA
Etendus toimub laupäeval, 2,
veebruaril kell 18 Norrköping!
Lilla teatris, Repslagargatan 9.
Pühapäeval, 3. veebruaril kelt 15

Eskilstuna folkets Husis. Teatri
kassad on avatud 1 tund enne
etenduste algust ja

STOCKHOLMI
EESTI TEATER
toodab teatrisöprade rohket osa
võttu.
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Dr. Peetsi Marrakeshis
ja maaväringu Agadiris
Hotellil nimeks Marrakeshis oli
”Tafilalet” — antud Körg-Atlasest
kagus asuva körbeala koos oaasi*
dega järgi (ca. 150,000 elanikku),

tajale Ain Vildele ning allvees-

praegu valitseda kuninga sultani)
Hassan II suguvõsa. Sellele lisaks

posrtlastele liia Raudikuie ja Pee
ter Vaigule lisandus kaks nime:
laskurid Peeter Vehm ja Matti Jõ
gi. Melbourne’is, Austraalias pee
tud MM-vöistlustelt jahilaskmises

selgus juba teise! sealviibimise

päeval, et mainitud kuninga vend
prints Aü omas korteri selle hotelli
kolmandal korrusel, kuid momen

ja metssealaskmises tuli kõige

di! viibivat kuningakojas Rabatis.

pealt teade, et kaovikrajal maail
mameistriks tulnud N. Liidu mee
skonnas sai kuldmedali ka Peeter

Meie tuba asus kiili selle hotelli
esimesel korrusel, kuid roduga üle

Vehm Tallinnast. Ja võistluste
viimasel päeval kuulus samuti

hibiskuste ja jöulurooside otse

võidukasse N. Liidu meeskonda
tartlane Matti Jõgi, pealegi uue

päikesetöusulisse laialdasse palmisallu, mille üle kõrgusid Körg-

maailmarekordi kaasomanikuna.
Individuaalselt platseerus M. Jõgi
kaheksandana, P. Vehm küündis

Korg-Atlase igavesti-lumised tipud

- voetud otsekui Eduard Viiralti

Maroko-etsinguilt. ”Tafilalet"

-hotell oli üles ehitatud berberi*
küla vöi kindluse stiilis, selle oma
niku, võluva prantslannast arsti -

esikümne piirile.

NIGEERIA MEISTER

ning oli avatud alles paar kuud.

Kuid meil ei olnud võimalik kuigi
kaua seda idülli nautida, kuna mu

abikaasa haigestus mingisse

raarinöue ”kuninglik” — tervelt
lüOdirahmi (ca, 110:- kr.).

RUDOLF PEETSI KODUS
Et meie vabariigiaegne (kahek

sa viimast aastat) täievoliline
konsul ja diplomaatlik esindaja

Marokos dr. Rudolf Peets samuti
on kutselt arst — see tuli kahjuks
meelde veidi hiljem talle helista
des.

Too 81-aastane vanahärra on

inglise lordilikus kõhnuses rohkem
elav kui mõni 5õ-aastane lihavik.
Juba paar tundi pärast helistamist
sõitis konsul koos abikaasa Noraga
oma ”Renaultiga” meile külla, et
üheskoos hotellis lõunat süüa. Sel
lele järgnesid muidugi vastukülastused nende ajaloolisse villa ”No
rasse”, mis asub vaid 12-minutilise

jalutuskäigu kaugusel hotellist,

tundidepikkused viibimised ühes
nurgakesest ”kunagisest Eestist”,
mis kõigest hoolimata on säilita
nud nii välise kui ka sisemise va
baduse.

Pikad oote-päevitamised villa
avaral katusel, kuni arst-Peets
oma arvukate marokolaist ja vä
heseist säilinud prantslasist pat
sientidega oli toime tulnud ning
jällegi tolleks ”legendaarseks
eestlaseks” Marokost ja Marra-

keshist võis muutuda, kellest juba
palju on kirjutatud ning kes vara
semail aastail vahetevahel ka ise

sule kätte võttis.

Huvi pakkus esijoones konsuli
külalisraamat, milles vabariigi

Araabia turud on omamoodi elamus iks.

pesituspaiku ”La Mamouniat”, kus

hooaja-jöe Soussüga ja flaming

Peetsisid samuti nagu kogu Mar
rakeshis tervitati tuttavlike käe-

odega deltajärves küündis siin At

viibete vöi kummardustega.

Maspalomase ”tasku-körb”.

Lõpuks tuli läbi teha ka kõigile
eestlasist külastajaile ”sundusli

landini suurejoonelisemana kui
Kuid hoopiski parem ja stabiil
sem oli siin kliima ja ilmastik: ka

kuks” tehtud suur arstlik ”läbi
vaatus” — endale ja kindlustus

heksa päeva vältel ei ainustki pilvekildu, õhus pidevalt 4- 22*24 C

seltsile siiski rõõmustavate taga

ning vees -f 19-20. Peaasi: kuigi oli
siingi körghooaeg, ruumi jätkus ca
8-10 km pikal suhteliselt puhtal lii

järgedega.

Raske oli lahkuda neist kahest,
Norast ja Rudolfist, kes nii eestluse

kui ka inimsuse teenistuses olles
õieti ei olnud saanud mahti veel
oma elu elada. Unustamatuks mä
lestuseks jäi ühine külastus ühe dr.

Peetsi patsidendi ja sõbra, araab
lasest postkontoriülema koju, kus
ei pääsenud näppudega ettekantud

liharoogade söömisest, sest just
paar päeva varem oli aset leidnud
üldine lambatapmise-päev.

varannal kõigile, ei mingit tung
lemist ä la Las-Canteras, ei pika-

juukselisi lõnguseid, narkomaane
ega joodikuid. Maroko politsei ei

mõista ilmselt nalja taolistega.
Kerjuspoisikesedki on hoopis ta
gasihoidlikumad kui näiteks Ca-

mara de Lobosel Madeiral.
Uue maaväringu kartus on vöib-

olla seni suurema turistide-tungi
tagasi hoidnud, kuid lähemail aas

Kohustuslikku mündi-teed val
mistas seekord üks küllatulnud
”sidi”, kes aga soovis olla inkog
nito. Kuna "sidi” on vaid sugu-

tail on siiski oodata tõelist ”rushi”:
kolm-neli kõrghotelli on lõppjärgus
pooleli ning saksa ja inglise suured
reisibürood on Agadiri võtnud oma

siis võis see lihtsana näida püüdlev

roko-prantslased tulevad juba

konna-päälikute ja vürstide tiitel,

araablane väga hästi olla legen
daarse Marrakeshi pasha (linna
pea) poeg vöi lähem sugulane.

programmi. Isegi kunagised Ma-

hulgani tagasi siinsesse kindlasse
suvesse.

See Uus-Agadir on ehitatud

MAAVÄRINGU LINNAS

maaväringus 1960 hävinud vana
linna lõunapoolele, lagedale väl

Kuid kaheksandal päeval viis

püütud muuta ”maaväringukindlaiks”. Külastasime ka seda um

turismibuss meid üle Körg-Atlase
serva ehitatud uut otseteed pidi ca.

jakule, kusjuures uusehitusi on

bekasvanud maavärigu-aset

300 km. edelasse Atlandi äärde,

mäeveerul, kus 12 sekundi vältel
sai surma ca* 15.000— 20.000 ini

puhkusele ja suvitamisele. Kuigi

mest. Neist on seni leitud vaid veidi

maaväringu-Agadiri tõelisele

veidi põhjapool Kanaaria saartest,
oli siin loodus ja pinnavormid um
bes taolised Gran-Canariale ning

Körg- ja Anti-Atlase vaheline kõr
bemaastik koos käredavoolulise

ajast leidusid juba Puhkide, Taa-

üle seitsme tuhande ning maetud
erilisele kalmistule ca 3-4 km lin
nast kagus. Maaväringust olid säi
linud vaid üksikud ehitused, nende

hulgas Agadiri kaunis ruumikas
sadama-bassein ning kindluse

(kashba) välismüürid linna ja

geperade (prof. Taagepera on
Nora Peetsi õemees), Karl AstRumori jt. sissekanded. Ast oli

ümbrust valitseval ca 450 m kõr
gusel Atiasekühmul. Kuid too ku
nagine portugallaste-araablaste
vägev kindlus ise on rusudeks va

seejuures eelistanud "vahuviinalist” luulevormi. ”Arvasin, et talle
(s.o. Astile) oli vaja ka sissetulekut
ning et ta võib teha ka midagi ka

risenud nagu liivast mängumaja!

Agadiri tilluke kuid idülliline

sadamarestoran, mida peab üks
kogukas hispaania aadlidaam, on
küll vist maailmakuulsaks saamas

sulikku — sellepärast sokutasin
talle eesti kaupade esinduse”.

Selgub, et Lutheri-vabriku vi-

oma harukordselt delikaatsete ka-

neerpöhjaga toole leidub veel siin-

latoitude poolest, millede juurde

sääi Marrakeshi ootetubades ja

ülimal määral harmoneerib Ma

hotellides ning paremais kodudes,
samuti teatakse veel Eesti kõrge
kvaliteedilisest juustust ja võist —

roko parim valgevein A* Austalet.

Järeltoiduna võib tellida näiteks
aedmaasikaid jäätisega — net-

mille ”au ja hää nime kaitseks”
konsul Peets omal ajal turukau-

toarve ca. 15:- kr. Et Agadir ei ole
kallis koht, seda tohiks m.h. tõen
dada ”kokkuhoiurahva” shotlaste

bamaj&des on nii palju vaeva näi
nud, kuna meie saadusi püüti tu
rustada madalamakvaliteedilise
(?) Taani juustu ja võina!

suhteliselt suur arv siin.

Hää nõuanne üksinduse ja ro
mantika otsijaile: parim on kohtumiskohaks määrata rahvusva
helise luksushotelli ”El Oumnia”

ATLASE MÄGEDES

(ainuke rannahotell) esine plaazh.

Kindla käega juhtis konsul Peets
meid omal autol ligemale 50 km

Kindel on, et vähemalt üheksa

mäeorgu, selleks et säälses baski-

vaatlusele mõnisada meetrit eemal

lastatud ka Maroko, vöib-olla kogu

meresolevailt kaljudelt vöi lõunapool -asuvailt varjuüsilt liivamägedelt. Ning valik on harukordselt

kümnest kutsutust eelistab kuuvalgeromatnikat päikeseloojangu

Atlase imekaunisse Ourika

restorar.is ”Ramuncho” kuulsat
mündi-teed juua. Muidugi sai kü

Pöhja-Aafrika luksuslikuimat ho
telli ja W. ChurchilU armastatud

Eesti hokimängijaid annab otsi
da, ja eesti meeskondadest väl
jaspool kodumaa piire pole kuul
dudki. Seda meeldivam on nüüd
kirjutada mõnest eesti noorest,
keliele see mehine spordiala on
mitte ainult edu toonud, vaid lausa

tiivad andnud! Ja pealegi jäähoki
kodumaal, Kanadas, elukutseliste

seas!

Kõigepealt näkkas Mihkel

(Mickey) Ojal, pärit Nõva Scotiast.
Kahe aasta eest siirdus ta profiks
ja on jõudnud mängida ms. Mont

reali dublantmeeskonnas Voyageurs (Halifax), kes hooajal 1972/

73 tuli Ameerika liiga idagrupi

meistriks. Sealne ajakirjandus on
teda iseloomustanud agressiivse,
kiire ja hea löögiga ründajana, kes

on eriti tugev väravatagustes
HINDREK SEPP

lese plaanide järgi ja raha eest

külastanud kohaliku arstide-tsunfti
esimees ning üks kuninga ihuarste.
Sellele vastavalt oli ka tema hono-

STRID JÄÄHOKIS

1973.a. eesti maailmameistrite
nimekiri kasvab järjest. Jääpurje-

kust alalt muide pidi pärinema

tundmatusse köhuhädasse ning
enne mägedesse väljasõitu sain
kiiruga korraldada talle arstiabi.
Naasnult selgus, et meie tuba oli

UUED EESTI MAAILM AMEI- EESTI POISTE EDU

Eesti konsul ja arst Marrakeshis
dr. Rudolf Peets

suur: pääle igatlüki Euroopa tü
tarlaste mitmetiiiki araablased ja

Nigeeria linnas Beninis toimusid
kolmandad maa lahtised tennisemeistrivöistlused. Osavõtjaid oli 15

riigist, seejuures eestlasi juba

teistkordselt. Segapaarismängus
läks tallinlasel Hindrek Sepal kor

da koos E. Komarovaga võita fi

naalmäng ühe Uus-Meremaa paari
vastu, ja seega ta võib end titulee
rida Nigeeria meister.

VÕITIS VIIENDAT
AASTAT JÄRJEST
Maadluses pole haruldane, et
meistriks tuleb aasta aasta järel
sama mees. Kes on oma kiirusega
või heade võtetega tippu jõudnud
ja palju vöistluskogemusi saanud,

teda on raske kõigutada. Nii ka
Heldur Roonega. Tartusse kogunes

üle 100 matimehe Leningradist,
Ukrainast, Lätist ja eeslist viien

dale Georg Hackenschmidti mäle-

stusvöistlusele klassikalises

maadluses. Kõige rohkem huvitas
nii korraldajaid kui ka pealtvaata
jaid, kas Heldur Roone raskekaa
lus jällegi võidab. Et ta juba avavoorudes oli teinud ”puhta töö”,

piisas tal finaalis viigist A. Svilikovi vastu. Nii läkski ja Heldur

Roone kontosse kirjutati viies võit
järjest, millega ta ühtlasi omandas
rändauhinna jäädavalt.

VALTER KALAM SURNUD
Spordilehest loeme, et manalas

se on varusenud kergejõustiku
treener Valter Kalam (62). Üle
veerand sajandi on ta töötanud
pedagoogina TRU Kehakultuuri

teaduskonnas, olles muide ise ku

nagine Eesti meister lühimaa-

jooksus. Tema kuulsaimateks ka
svandikkudeks on heitjad Kaupo
Metsur, Mart Paama ja Aleksan

der Tammert. V. Kalam on ka
mitmete õpperaamatute autor.

nurkades.

Ja nüüd on suuri pealkirju põ
hjustanud 18-aastane Toomas
(Torn) Edur, kõige noorem jääho-

kiproff kogu Ameerika mandril.

Möödunud hooajal tuli ta Toronto

Marlboro meeskonnas Kanada
noortemeistriks. Tema profiks

värbamine on tekitanud palju pa
handusi, sest NHL (National Hoc
key League) ja Kanada amatöörhokiliiga vahelise kokkuleppe põ
hjal ei tohi noorte ridadest võtta
alla 20-aastseid mängijaid. Eduril
on aga sõlmitud leping kolmeks

aastaks Cleveland Crusaders

meeskonnaga, ja tasu ulatub tohu
tute summadeni ~ 100 000 dollarit

kolme aasta eest! Eesti ringkon
nad Torontos peavad seega Too
mas Edurit kõige suurema sisse
tulekuga teismeliseks eestlaseks
kogu maailmas. Tema näidud:

pikkus 6 jalga, kaalu 190 naela. Ja

iseloomustus: andekas litri käsit
semisel, annab väga harva halva
söödu, pealevisked keskmisest pa
remad, paremakäelise pealelöögiga.

Nendime vaid, et Rootsi eestlas
konnal pole midagi taolist vastu
panna. Kuid meilgi on noormehi
rühkimas selle spordiala tipu poo
le. Göteborgis, kus leidub eesti
,pallimängijaid sel määral, et neid
jätkub paljudesse meeskondadesse

nii korv-, võrk- kui ka jalgpallis

(kas vöi samaaegselt), leiame ka
mõne hokimängija. Nimelt män
givad Mölndals XF klubis Div II

Västra-B seerias Jan Soovik ja

Lembit Albo, kes möiemd on ”väravaviskajat sorti”. Loodame, et
mõnel suurema klubi agendil silm
ka nende peale langeb! (EPL/AR)

AASTA PARIMAD
1973.a. parimateks eesti sport
lasteks valiti meie viis maailma
meistrit. Meeste poolel sai enim
hääli jääpurjetaja Ain Vilde, teise

koha omandas laskur Peeter
Vehm, kolmanda laskur Matti Jõgi
ja neljanda allveesportlane Peeter

Vaik. Parimaks naiseks peeti all
veespordi maailmameistrit Ula
Raudikut. Temale järgnesid suu
sataja Rutt Rehemaa, purilendur

Eda Laan ja kettaheitja Helgi

Parts. Kui oleksime valinud pari
ma eesti sporltase paguluses, pi
danuks nimetus kuuluma Austraa

lia ujujale John Külasalule, MM-

võistluste finalistile 400 m vabau
jumises. Rootsi eestlaste parimaks

tuleb pidada tõstjat Enno Mägi,
mitmekordset Rootsi ja Põhjala

rekordi omanikku.

EUROOPA SUURSARADADEL
Lääne-Saksamaal, Reit im Winkl
nimelises paigas peeti rahvusva
helised suusavöitlused kontinendi

parimate osavõtul. Naiste 5 km
murdmaasuusatamises platseerus

neljandaks ajaga 18.13,97 Rutt

Rehemaa, kahe viimase aasta Eu
roopa noortemeister. Võitis vene
lanna Elistratova ajaga 17.52,75.

Victorian College of Arts Mel

bournes, Austraalias lõpetas maa

liklassis Urne Simmui Tasmaaniast.
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KARL TALPAK:

Kui Soomes loodi
eesti rügementi
8. veebruaril täitub 30. aastat

tavates instantsides meie soovidest

ajast, kui Eestist põgenenud ja

ühine pilt ja arusaam kujunes.

vabatahtlikena Soome armeesse
voetud meestest moodustati oma

rügement, nimetusega Jaigväe
rügement 209 (JR 200).

Meile väsimatuks abimeheks sel

les oli Helsingi eestlane ja Soomes

hästi tuntud ajakirjanik Harald

Vellner, kes oma hea psotisiooniga

ja tutvustega pääses meie soove

Rügemendi loomisel oli enamu

ses meestel juba pool aastat ja

rohkemgi kroonuteenistust Soome
armees seljataga. Olime senini ol

nud hajutatud. Oma rügemendi

saamine tähendas maaväes teeni
vate eestlaste koondamist ühise

juhatuse alla, mis omakorda tä

hendas ühiste doktriinide maksvu
sele pääsemist selles, milline peab
olema meie väeosa organisatsioon

ja koolitus, silmas pidades, et
Soome koolitab mitmekülgselt

juhte Vaba Eesti tulevasele kait
seväele.

Sellest tulenes, et vormiliselt

olime küll jalaväe rügement, kuid

mitte täisarvuline, sest puudus
kolmas pataljon. Sisuliselt oli sel
vähe ühist ühe hariliku rügemen

kõrgemale poole ette kandma.

Kui aga soomlased olid teinud
otsuse, läks kõik meie soovide

suunas liikvele sellise kiirusega, et

meie ise olime üllatunud — väga
rõõmsalt üllatunud. Mõningad ra
skused arusaamade erinevuse tõt
tu tulid esile alles hiljem tegelikus
töös, kuid seda siis ainult juhtimise
alamais astmeis. Mida kõrgemale
ülespoole, seda enam mõistmist ja
toetust leidsime.

Peamaja koolituse ja komandpoosakondade ülemad ning rinde
joone kõrgemad ülemad hoidsid
isiklikult oma heatahtlikku "vaju
silma” meie peal ning aitasid pa
rajal ajal vaole, kui aidata tuli.

Eestlaste I pataljon asus rindel

Karjala Kannasel. Tagalas kooli

diga. Meie kahe pataljoni peale oli
meil oma ohvitseride kool, mis al
gas tööd 2(X) õpilasega, oma alloh

tusel olevad noored koondati Taa

täienduskursused eesti auastmega
ohvitseridele ja allohvitseridele.

laste sõber. Eesti Kõrgema Sõja

vitseride kool ja lisaks mitmed

veti koolituskeskusse ja nendest sai

hiljem rügemendi II pataljon.

Koolituskeskuse üiemaks sai eest

samas lühikese ja selge käskkirja
eestlaste rügemendi formeerimi
seks. Siis tuli aga närvepingutav
sündmus: käsikiri viidi ülemjuhtajale marssal Mannerheimile al
lakirjutamiseks. See kiirus, mille
ga teade tagasi tuli näitas, et asi oli

tegelikult juba enne otsustatud.
Meie koosolek oii ainult vormi
täitmine. Hiljem kandis käskkiri
marssali poolt allakirjutatuna 8.
Minu rõõm oli loomulikult suur,
nii suur, et ma palju enam ei mäle

ta selle järgi kõrvaltoas kaetud

pidulauas arenenud jutuajamisest.

Kaks juhtumit on mul aga siiski

selgesti meelde jäänud.

Enne pidulauda minekut paigu
tati mind ühe noorema ohvitseri
poolt akna alla seisma pikka kori
dori ja mul kästi hästi tähelepane
lik olla. Lühikese ootamise järele
avanes koridori teises otsas uks
ning koridori astus marssal ise.
Aeglasil samme! möödus ta minust
peatamatult. Mõtlesin: "Ah nii, ma
et ole siis veel väärt esitlemiseks.”
Selge oli see, et minust oldi huvita
tud.

Minu tervitus ei olnud ohvitseri
peakummardus, vaid eesti kaitse

Meil olid omad tankitörje kahu
rite ja raske miinipildujate öppe-

kooli lõpetanud kolonel Eino Kuusela. Koi. Kuusela oli isiklik sõber
Harald Vellneriga, kes oli teda hä

komp&nUd, omad kursused Soome
armee Side-Pioneerikoolides.

sti ette valmistanud meie soovi
dest.

Soome armee erikoolides said et

ramisega ning vaatega möödujat
saates. Koridoris peale meie kahe
teisi ei olnud. Marssali kahel korral

Taavetisse kohale jõudes asus
koi. Kuusela energiliselt ülessea
tud kava teostama. Soomlaste,

vastuseks pea noogutamine ja
mingi inimlik välgatus silmis, sii

sakslaste ja eestlaste kolmnurgas
pidid soomlased arvestama oma
söjaliitlaste-sakslaste arvamisega

keset pidu hüppas kolonelide seast

tevalmistuse meie sanitaarmehed,

majandus- ja veierinäärallohvitserid. Staapides koolitati staabikirjutajaid ja staabiallohvitsere.

See kõik kokku oli palju parem

koolitus kui seda soomlased ise olid
sakslaste käest saanud I maail

masõjas Jäägripataljonis. Suurelt
osalt selle jäägripataljoni meestest
juhtidega suutsid soomlased oma

riikliku iseseisvuse alguses orga
niseerida oma armee. Soome mõ

lemad viimased sõjad võideldi

jäägripataljoni meestest juhtidega
armee kõrgemail postidel.
JR 200-s saadud mitmekülse
koolitusega võis tõenäoliselt orga
niseerida uue eesti kaitseväe, juhul
kui kodumaal meie oma sõjaväe-

ja selle tõttu soomlaste heataht
likkuse ning innu kamofleerimiseks anti asjale selline välimus, et
tegelikult on eestlased need väsi
matud nõudjad, kelledele soomla
sed peavad kuidagi vastu tulema.,

Selleks algaski armee kõrgema
le juhtkonnale meiepoolsete mär

ral Oinoneni ning rindel kahe

karta, sest nii venelaste kui ka

sakslaste poolt nende rivides tee
nivaid eesti mehi aeti lahingute

kelisse, kus asus Armee Peamaja.
5. veebruaril 1944 varahommikul

kult hävinenud. Seda hävimist oligi

palavamatesse paikadesse.

Võttis aega ja palju seletamist

enne kui soomlaste kõikides otsus-

Toetusi
Joh. Kõpu
kapitalilt
Johan Lõpu nimelise Eesti Kapi
tali eesmärgiks on abistada pagu

luses asuvate eesti noorte isetege
vuse ja enesearendamise ürituse ja
organisatsioone. Eelmiste aastate

eeskujul võtab Kapitali valitsus

vastu sooviavaldusi majandusliku
abi saamiseks eesti noorte kasva
tuslikkude ja kultuuriliste ürituste
teostamisel.

"Lauaviin. Tallinna Viinavabrik".

KARL TALPAK

Välise es tl

laskurliit
TORONTO (ME) - Torontos

kursuuriaeister E. Tiilen.

ees ühisel koosolekul. Tuletasin
soomlastele meelde nende oma

gioni martüürium Tshehhis.

see on minu viimane!" Ta pani

pudeli lauale valge sildiga:

asutati Väliseesti laskurliit, miüc
esimeseks esimeheks valiti las-

vägesid sakslaste seljataguse

misel ning sõja lõpul Eesti Lee

üles luureosakonna ülem koi. Somerto ja ütles: "Sõbrad, oodake,
ma käin vähe kodus!” Peagi oli ta
tagasi ja astus tuppa üht kätt selja
taga hoides, ise öeldes: "Uskuge,

Peamajja. Seal tuli mul veelkord
suuliselt esineda meie soovidega

lema koi. Kuusel aga raudteel

kaitseks sisse jättes, Sõrve Säärel
enam kui kuu aega kestnud püsi
vates lahingutes venelaste poolt
eesti korpuse pidevalt surma aja

Teine juhtum oli pidulauas. Äkki

sõitsime tulevasse rügemendiü

Seda sündis Velike Lüki juures,
Riigiküla, Auvere ja Sinimägede
lahingutes ning hiljem: sakslaste

maalt lahkumisel pettusega eesti

ski kuidagi lepitas.

jutanule võimaldati (õigemini

kindrali ja mitmete staabikolonelide ees. Lõpuks kästi mul kirjuta
da veel üks PM (promemoria! ja
anti kätte sõidudokumendid Mik-

kaader oleks söjarulli läbi täieli

väe reameeste ja allohvitseride
tervitus valvelseisakus pea pöö

gukirjade saatmine ning allakir

korraldati) kahel korral esinemisi
Tagalajöudude staabiülema kind

Peamaja kolme osakonna ülemate

jä&griliikumist ning tõmbasin
sealt paralleele "meie asjaga”.
Teise eestlasena oli seal juures

kapten Elmar Kirotar, kes oli sinna

kutsutud teist liini mööda.

Nõupidamise tulemusena koos
tas üks juuresolev soome kapten

Eesti vabatahtlikud ISM aasta maikuus Taavetite.

veebruari kuupäeva.

Nagu esimees ajakirjanikele

seltas, on asutamist plaanitsetud
juba ülemaailmsete Eesti Päevade
ajal Torontos, kusjuures mõtte al
gatasid eesti laskurid Austraalias.
Liidu ülesandeks on hoida maade-

vahelist sidet ja korraldada kor

respondentsvõistlust. Üks selline
on praegu teoksil vile noortemee
skonna osavõtul.

• Uudiskirjandus
TULIMULD nr 4
Kuu algul Ilmus "Tulimulla" 24.
ak. viimane number rikkaliku kul

tuuriloolise sisuga. Kõige pealt
väärib märkimist Gustav Suitsu
luule järeipöimik. Avaldamist on

leidnud 15 puhtaks kirjutatud luu
letust või katkendit ja lühike üle
vaade Eva Merike Kangrolt Suitsu

säilinud käsikirjalisest materja
list.

A. Adson on avaldanud katkeid
Koidula tütre Anna Michelsoni kir
jadest — mitmeti mõtlema panev

dokument tänapäevalgi. Julius

Mägiste kommenteerib seni

tundmatu Minna Birki matkaiuuletust 1850-ndaist aastaist.

juubeli puhuks, arvustusi Karl
Ristikivilt ja Ilmar Talvelt, esi

meselt muuhulgas E. Thomson!
saksakeelse teose kohta eesti kir

jandusest. Vello Salo valgustab
hiljuti ilmunud itaaliakeelse eesti
luuleantoloogia sündi. Luuletusi on

Aleksis Rannitilt ja Ilona Laama-

niit.

JOONATANI TRILOOGIA

VALMINUD
Neil päevil saatis Eesti Kirjanike
Kooperatiiv välja oma 32. poolsarja viimase raamatuna (pärast jõu

luks ilmunud Valev Uibopuu ro
maani "Keegi ei kuule meid")

Veiio Helk jätkab oma andmete-

Bernard Kangro teose "Puu saarel
on alles". See moodustab koos ro

sialhumitest, mis palju kultuuri- ja

maanidega "Joonatan, kadunud
veli” ja "öö astmes x" seega tri

rikast ülevaadest vanadest rei-

ajaloolist materjali pakuvad. Ju
han Viidang kirjutab koduretki
käsitlevatest romaanidest, ana
lüüsidest A. Kivikase "Kodukäi
jat". Otto Laamanni artikkel kä
sitleb eestlaste väljarändamist
Venemaale läinud sajandi keskel.

Peale selle leidub ajakirjas B.
Kangro kirjatükk Gert Helbemäe

Värbamine
puhkekodu
täitmiseks
WASHINGTON - Kasarmu —
sõdurite puhkekoduks- Kuna USA
vabatahlikku armeesse ei ole lei

dunud kiilladasel määral sissea

stujaid, tahetakse nüüd sõjaväe elu

muuta rohkem hubasemaks ja
meelitavamaks.

Fort Carsoni Colorados, Fort Sii

ri Oklahomas ja Fort Hood’i

Texases ehitatakse tuleval aastal

ülimoodsad ja mugavad kasar
mud, mis sarnanevad rohkem

puhkekodule. Nendes on toad sõ

duritele ja sõjaväe teenistuses
olevatele naistele, ajaviiteruumid
tantsusaaliga jne. Tubadekoristajftteks palgatakse tsiviilisikud —
toatüdrukud. Püssi peavad sõdurid
siiski laskma ise.

loogia, mis käsitleb minategelase

külaskäiku võõra võimu poolt

okupeeritud kodumaale peale pi
kemat võõrsil viibimist.

Joonatan sõidab ilma võimude
loata oma koolilinna, et osa võtta
oma kooliklassi kokkutulekut Sl
aastat pärast kooli lõpetamist.
See on peategelase nii oma enese

mineviku ja identsuse otsimine
kui ka kogu kooliklassi saatuse
jälgimine põhjalikult muutunud

olukorras. Aga ühtlasi ka ühe oku
peeritud maa olukorra kirjeldus.
Kogu kolmeosaline romaanitsükkel mängub ainult kahe päeva ja
ühe öö jooksul, olles nii ajaliselt
kokku surutud tegevustikuga, kuid
heidab valgust rohkem kui kolme
kümnele aastale.
Teosed on täis ettearvestamatuid

käänakuid. Realistlikud kirjeldu
sed võivad muutuda sümboolse
teks episoodideks ja vastupidi,

inetenslivsus ja põnevus ei kao aga
kunagi.

Katrin Pärtelpoeg ja Peeter KJ-

vestu olid Montrealis Tartu ülikooli

aastapäeva auhinnatööde pre

meeritud esitajaiks. Esimese töö

puudutas alkoholi ja autor on
McGilli ülikooli üliõpilane. Uuri
mus on toimetatud indiaanlaste

juures. Teine autor, kes õpib USA-s

Browni ülikoolis, käsitles eesti

skautlust ja oli pühendatud tuntud
skautluse tegelasele Heino Jõele.

Gümnaasiumikool sügisel:
Avatud kõigile?
Millisel nivool kool ka ei lõpetatud,
on kõigil võimalus tagasi tulla. Ka
täiskasvanud, kel ainult on algkool

nult teoreetilist üldharidust. See

seljataga, omavad võimalust õp

Siit saad juhiseid.
Pöördu syo-konsulendi poole oma

võimaldab ka elukutselist väljaõ
pet, mis suunab enam kui 500 elu
kutsele.

või sellele vastav õppeasutus
pida gümnaasiumikoolis.

Ka elukutse-väljaöpe.

Uus gümnaasiumikool ei anna ai

või elukutse juhendaja poole

tööametis. Viimne kuupäev soo
viavalduse sisseandmiseks on 1.

märts, kui tahetakse alustada

õpinguid sügisel -74.

kodukohale lähimalasuvas güm
naasiumikoolis, elukutse-valiku
õpetaja poole lähimas põhikoolis

Skolöverstyrelsen

Vastavad sooviavaldused kapi
tali valitsusele palutakse saata hil
jemalt 10. veebruariks aadressil:

Johan Kõppu nimeline Eesti Kapi
tal, Walllngatan St — XI, 11124
Stockholm.

Viimne taotluse tähtpäev 1. märts
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© Lehifiteeited
Eestis suri 29. detsembril Paul
Jalakas, sünd. 6. aprillil 1920.

Torontos suri 8. jaanuaril Rosalie
Ilves, sünd. 1. juulil 1900. Viljandis.

Torontos suri 20. jaanuaril Olev

Lainurm (end. Lübeck), iseseisvuseaegne kaadrileitnant, sünd. 12.
juulil 1909 Tallinnas.

Tallainnas suri 14. jaanuaril

Priidu Heinsoo, sünd. 30. detsemb
ril 1898 Kihelkonnal.

Torontos suri 19. jaanuaril Ar

nold Lepik, sünd. 17. aprillil 1903

Saaremaal.

Connecticutis, USA-s, suri 14.
jaanuaril Inge Sitska.

Montrealis, Kanadas, suri 13.
jaanuaril Miina Feldmann, n-na
Sögel, sünd. 21, detsembril 1881
Tarvastus.
Torontos suri 8. jaanuaril Rosalie
Ilves, sünd. 1. juulil 1900.

Thunder Bays, Kanadas, suri 29.

detsembril Karl Paul Kullmann
(Kull), sünd. 13. mail 1881 Viljandis. Kadunu saabus a. 1960 Eestist
Sindist omaste juurde Kanadasse.

Tallinnas suri 18. detsembril 1973

Hans KopviHem, sünd. 27. no
vembril 1955 Tallinnas.

Woodstockis, Illinoisi osariigis

USA-s, suri 5. jaanuaril Hans Golding, sünd. 28. veebruaril 1917 Vil
jandimaal.

Peruus suri 3. jaanuaril Albert
Simm, sünd. 27. mail 1908Narvas.

S/ i/al/fnan }7^f, !JftTrf fvriy

Warrenis USA-s suri 1. jaanuaril

Pouline-Marie Mittendorf, sünd.

"Milline laim! Milline laimaja?'

10. oktoobril 1889 Eestis.

Solzhenitsõn ei
taha lahkuda
oma kodumaalt
MOSKVA — Aleksander Solzhe-

ga, hoolimata sellest, et sunnitakse

nitsöni uus teos ”Gulag-arhipelaag" on viimastel nädalatel teki
tanud rohkesti elevusi. N. Liidu
propagandavahendid on raskete

kõnelema, kirjutama, allakirju

sõnadega süüdistanud kirjanikku
kui petturit. IJtäne raadiojaamad
on omakorda lähetanud N. Liitu
saateid, kus on loetud "Gulag-arhipelaagi”. Ja siis on Solzhenitsõn
ise poleemikasse osalenud. Ta võt
tis hiljuti vastu kahe teadetebüroo

(UPI ja Associated Pressi) ja

ameerika uudiste-ajakirja Time
kirjasaatjad. Vastuvõtt toimus

tema abikaasa korteris Moskvas,
üsna Kremli lähedal asuvas Gorkiuulitsas,

Solzhenitsönlle esitati esimese
küsimusena, et kas talle on nüüd
lubatud Moskvas eluneda.

— Ametlikult minul selleks luba
ei ole. See tähendab, et minul ei ole

õigust elada oma pere juures. Ei
tea, kas tahetakse sellega mõnita
da mind või iseenda eeskirju. Sel
lest nähtub, millist tähtsust tege

likult asjale osutatakse. Ma ei

liialda sugugi ütledes, et meil on
siin ikka veel maaorjus maksev.
Medejevi vennad on väljendanud

veendunult, et reformid N. Liidus
lähtuvad vaid seestpoolt ja tippu
dest ja et lääne ametlikul poolel on

sellekohta väga vähe kaasa rääki
da. Sahharov on aga arvamisel, et
ainult surve väljastpoolt avaldaks
mõju.

— Kas peaksime paluma abi

lääne kommunistidelt, nendelt kes

ei tahtnud sekkuda Tshehhoslovakkia-sündmustesse? Kas te usu

te tõepoolest, et nad tahaksid meid

kaitsta? Hrushtshevi nuheldi see
pärast, et ta laskis avaldada Ivan
Denisovitshi vanglakogemustest
kirjutatud teose.

Solzhenitsõn ütles soovivat, et

vene rahvas ei osutaks mitte füüsi

list vaid moraalset vastupanu va
litsusele. Ta tähendas ka, et ta ei
taha lahkuda kodumaalt, kuna on

karta, et võimud ei laseks teda

enam tagasi.

Kuidas võiksid teie maa rahvas
ja noorsügu teid abistada?

— Mitte mingisuguse füüsilise
jöu kasutamisega. Vaid sellega, et

keelduda ebaõiglusest. Kõigil tu
leks lõpetada koostöö ebaõigluse

tanuta, hääletama või lugema. Siin
ei seisne ebaõiglus üksnes moraa

lis, vaid sellest on saanud riigi tu
gisammas.
Teadetebüroo Tass on ütelnud, et

"Gulag-arhipelaagi" taoline teos
N. Liidu minevikust on uuesti too

nud ”külma sõja” silmapiirile ja
tekitanud arusaamatusi ida ja

läane-vahelise pinge leevendami
ses,

— See, kes kõneleb hukkamöistavalt kuritegudest, ei tekita tõk
keid rahule, eirriikide ega rahvas-

te-vahelistele suhetele. Isiklik,

ühiskondlik ja rahvuslik kahetsus
puhastavad ikka atmosfääri. Kui
me avalikult mööname oma sünget

minevikku ja kindlalt, tühje sõnu
tegemata mõistame kohut selle

üle, siis kinnitab see vaid usku oma
maasse kogu maailmas.

Teie vaskset raamatut ei kirjas
tata siin. Aga paljud nöukogudeinimesed kuulevad selle etteluge
mist eri maade raadiosaadetes.
Kuidas hindate nende reaktsiooni?

Maret Suits-Elsoni luule
Ta saanuks 60 aastaseks

Luuletaja Maret Suits-Elson suri

14. juulil 1966. Kui ta oleks elanud,
siis oleks 21. jaanuaril peetud tema
60 aasta sünnipäeva.

Maret Suits-Elsonilt on ilmunud

kaks luuletuskogu: ”Oled kes

oled” (1951) ja pastuumselt ”Tõr
valill on aniliin” (1958).

See on küpse mõtleja looming,
tõsine ja siias, napisõnaline tihe
luule. Seljataga on rasked elamu
sed, ”mida ei tundnud üksi,/ vaid
ühes teistega”. On olnud "soove

ahneid ja suurelisi”, aga ”kõik

kaob aja taha,: ka külmad kevaded

ja väikesed mered”. Merd ta tun
neb, on olnud laevateenijaks, ja
kas sümbolina või tegelikult, aga
ikka tähendab meri talle vabane
mist — ”Sõidad vikerkaare alt lä
bi/ja kahetsust ei ole enam”. Uhe

sarja nimetus ongi ”Merised tii

rud”. Sarjades "Tuhmid tõmbed”
ja ”Kerged kriipsud” on "sisesumedust” ja ”nihkeid imelisi/ õõs iiiiti”. Ühes luuletuses on tai näge
mus oma hauast, teises on ta tüdi
nud valu kuulmisest, tahaks ker
gelt sõrmitseda koike, ka kaotust.
Inimesi ta ümber on imelikke ja

vildakaid, ajavad naerma, aga
samas tunneb valusat pistet: ka
tema ise sammub selles pikas reas.

Kuidas suhtub sellese eriti noor
põlv, kes nii vähe tunneb kirjelda

tud olukordi?
- On küsitav, kas need saated on

siin kuuldavad. ”Gulag-arhipe

laagi” saksakeelset saadet ongi
juba segatud. Igal juhtumil jõuab
tõde siiski meieni. Ja seda mõiste
takse. Aastakümneid on seda tõde
siin salatud. Selle ilmne nähtavus

näit. Pjotr Grigorenko, mina ja
sajad teised nöukogude-inimesed.
nende soovidega ei ole kunagi ar
vestatud ega ole neid ka keskuste

ludes puudutatud. Vastuseid ei
saadud, ainult karistusi määrati.
Seega on siis ainus abinõu apellee
rida oma juhtide, rahva ja noorsoo

ees. Kui nemad ei poolda meie

poolt esitatue apellatsioone, siis on
küsimuses vaid julguse puudus. Ja

siis me pearne kandma kõik oma

koormat me ei saa hädaldada
millegi üle, ka mitte oma maa pii
rides valitseva orjuse üle.

nõudmine, kus "piiril kätt hoidis
sõdur/ relval selle öö". Võõras vägi

tuleb maale. "Löhverdavad ringi
nöbimütsid.,/ punasödurid vattvammustes”. Neid ei võeta algul
tõsiselt. Kerkib kaasajooksikuid,

üks ühel, teine teisel põhjusel.

Noored patrioodid lähevad ohvrisurma. "Seal üks inimesepoega-

dest/elutee lõpul/ sirgelt käib".
Hääletamisjant. Päevad ja ööd
käib varavedamine riigist välja.

Kuidas arvate ametlikul poolel

teisse suhtuvat?

— Ma ei taha midagi ennustada.
Olen perega valmis kõigeks. Olen
oma kohustuse sooritanud ja olen
sellepärast rahulik. Tõde oli sunni
tud surema. See oli purustatud ja
tuhaks põletatud. Aga see elab sii

ski üha edasi. Keegi ei saa seda
kunagi hävitada. (EPL/Mr).

luuletus oli ”Enne surma Eesti
maale".

töötas vabatahtliku sanitaaröena

esmaabipunktis ja kirjeldab pi

kemas luuletuses tänavalahinguist
ja magamatusest hullunud sõdurit.

Tartu põleb, variseb varemeteks.
Saksa okupatsioon. "Sundus ikkagi

vaid sundus — /kivikoorem. Jälle
kõnnid orjateed." Lühikest aega
meie lipp Pika Hermanni tornis.
Uus sõda veereb lähemale. Ko
dumaalt lahkumine. "Nii neid pa
geb,/ elu murdub,/ muutub,/ lõ

peb". Lennukid pommitavad linna
ja laevu. "Kasvab külm veteväli,/
kaugenevad tuttavad tornid". Pa
guluses. "Ta kõnnib,/ ei siin- ega
sealpool,/ vaid kusagil vahemail”.
On neid, kelle soovmälus ”karjad
tohutult kasvand/ valevasikaist”.
Ja on neid, kes üksisilmi vaatavad
üle vee ja varitsevad aega võitlu
seks, et koju jõuda ootajate ja loot

Jalta konverentsil juhivad võim ja

raamatule "August 1914”.

glas mõni kuu enne surma kirjuta
tud ”Leevendus” kõneleb ”teritu
nud mälu ja pööraseks paisuva
meele protestist unustuseta alan
duse vastu”. Ka Koidula viimne

kus ta võrdleb kella inimesega.
Jah, armas varalahkunud Maret

tavad Tartu alla. Luuletaja ise

toorus kõrget mängu, kibestus
kinniste uste pärast peab kaua
mässama, ”kuna nõrkade hääl
test/ saab kuuldav kõue”. Nüüd

— Kas ma mõtlen! Olen alusta
nud "Oktoobrikuu 1916" nimelise
raamatu kirjutamist. See on jätk

tähenda sugugi võitlusvaimu lõ
plikku alistumist. St. Görani hai

Maret Suits-Elson ühes luuletuses,

Kogus ”Tõrvalill on aniliin" on
aktuaalne ainestik vähenenud,
nagu resignatsiooni taandunud.

Kas te mõtlete jätkata oma tööd?

maailmas sünnib üksinduses ja

vaikuses. ”Vaikuse lunastus/ ole
muse puhastus. — — — Valge sel
ginud rahu,/ hele ja vaikne sügavustaju. — — — Sõna lausumata
kasvab rohi”. Aga resignatsioon ei

Söjakuuldused äratavad ootuslikke
südamepokseid. Metsavennad rut

jate juurde.

oma kogu jõuga hämmastab

igaüht. See vöib-olla oleks loomulik
pöörduda meie valitsuse ja juhtide
poole ja kinnitada, et nad ei eraldu
palju nendest rahvaklassidest, kust
nad ise on tulnud. Selliseid väiteid
on esitatud palju. Neid on esitanud

Esikkogu tuumikuks on mäle

stused Eesti traagilisest saatusest
— pilt pildi järel ajalugu. Baaside

haugub hundikarja pandud karja
krants kompromissist, tolerantsist
ja sõprusest. Öigemeelne maailm
jätab maha ja müüb maha. Kogus
on loodusluulet aastaegade järje
stuses ja sellesse on põimitud ka
luuletaja resignatsioon, otseselt
või mõistu väljanedatud mõtted

Kas ikkagi aega näitan? küsib

Suits-Elson, sa näitad meile aega
— ja inimest selle sees.

Tundub kohasena lõpetada see
vaatlus luuletusega "Mõõtmatus".
Noor veri vahutab
igavesest õiglusest.
Murrab selge suuna
holdlikkusest läbi.

Kerge õhk
ja hele taevas.

Läheneb tema hetk
tõusta.

HELMI EIXER

Pääsesid
läände
Kodumaa okupatsioonivõimude

teatel külastas Rootsis sugulasi
Heljo Ennossar.

Inglismaal viibis öe juures Ellen

Rattus, Kanadas venna juures
Riivo Lehari, Lääne-Saksamaal
sugulaste juures Eha Kippar ja
Soomes sugulaste juures Elma
Feldt.

elust ja inimesest. Ta kujutab

põuda, kõiki kõigist eraldavat udu,
leinakase okste all ootavat inimest,
tunneb jõuluküünalde valgelgi, ei
olemusel pole asu, kõik on lahtine,

kõik on näilik. Kevad siiski soo

Mary Tamm, noor eesti näitleja
tar Inglismaal, esines televisiooni-

jendab ja karastab tundetujusid,
"Sirutuvad meeled/ lumelaikudest
lahti". Eneseleidmine vägivaldses

draaimis "A Raging Calm” ühe
osalisena. Seeria koosnes selts-

mestosast.
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Richard Koolmeister

Kuhu on jäänud Platon?
Maailm on sageli olnud hädas
noortega, kes on kasvatanud pikki
juukseid ja habet, kannud imelikke
riideid ning on mõtelnudki teisiti.
Kuipalju on aga neid, kes on pida
nud kiidulaule juustele, seda ma ei
tea. Kuulsaim neist on vahest filo
soof ja. kuldsuu Dioni <40—120 p.
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Püüe halvata
vaba eestlust'
TORONTO (EPL) — Eestlaste
Kesknõukogu Kanadas avaldas
selgituse nähetes, kus viimasel
ajal üksikud pagulasühiskonna
liikmed on hakanud kaasa aitama
nõukogude okupatsiooni populari

Kr.) kiiduköne, kui nüüd uskuda

piiskop Synesiuse <370—412 p. Kr.)

kinnitust. Dlon, kes oma pikkade
juuste ja habemega äratas võõra
stust, leiab ise, et on ekslik teha
tarkuse olenevaks juuste ja habe

agentuure nende tegevuses vabade
eestlaste vastu.

N.Liidu võimudelt saadud (ilme ja
propagandamaterjali.

Filme, milliseid Eesti Kesknõu
kogu Kanadas märgib, on lans

Toronto" on hakanud korraldama
nõukogulikke kinoetendusi, ütel

Piiskop Synesius omakorda lei
dis, et tema ülesanne on pidada

dakse m.h.:

suda sümpaatiat Nõukogude
kommunistliku rezhiimi suhtes.

me humanistlikku-klassikalist ha

Kultuuriliste vahenditega taotle

eriti need kes olid õppinud Heidel

gevus poliitilise vöitlusrelvana on
eriti rakendatud pagulaskondade
ja seega ka vaba eestlaksonna va
stu. Nõukogude loomingu demon
streerimisega loodetakse saavu
tada kahesugust eesmärki — uinu

takse poliitilisi eesmärke.

ridust vöi mitte.
Aastal 1819 oli Tartu üliõpilased,

Vöiks öelda, et kultuuriline te

bergi, Jena ja teistes Saksamaa
ülikoolides, oma välimuselt, riie
tuselt ja käitumiselt, meelehär
maks ja pahanduseks ülikooli ku
raatorile ja provintsi ktndralku-

tada vaba eestlaskonna kommu

bernerile ning ka teistele harilikele

nismivastast hoiakut ja halvata
selle võitlus jõudu sisemiste va

surelikele.

Vürst Karl Lieven (1767—1844),
kes oli Tartu öppepiirkonna kuraa
toriks 1817-1828 (hiljem, 18281833 "rahvavalgustuse” minister),

stuolude tekitamisega vabas eesti
ühiskonnas.

Vaba eestlaskonna kommunis
mivastane selgitustöö on kodumaal
valitsevale kommunistil kule rezhiimile teravaks okkaks silmas.
Nõukogude agentuuride poolt ka
sutatakse kõiki võimalikke võtteid
vaba eestlaskonna poliitilise tege

tegi 1819. a. juuli kuul Tartu üli
kooli rektor Gustav Ewersile

(1818-1830) ülesandeks, hoiatada

üliõpilasi, kes riietusid silmator
kavalt, kandsid lehvivaid juukseid

ja imelikult riietatud üliõpilaste
linnapildist kõrvaldamise asjus.
Politseimeister v. Gessinski oli
tookord vähemalt kaheksakümne

aastane.

Mida sai ta teha kolmesaja jõu
lise noorega, kes elasid oma tu
dengielu, kuna tal endal puudus
jõud nii kehas kui ka vaimus. Tar
tus oli küll veel 30 kasakat, aga
need ei tohtinud kätt üliõpilaste
külge panna, ka siis mitte, kui nad

üliõpilastelt peksa said. Oliöpila-

Lillede
pärast
politsei
NEW YORK (VES) - Kui läti
eksiildeieg&adid hiljutisel akt
sioonil Genfi konverentsi puhul kü

lastasid välisdelegatsioone ja
saatkondi, palus Soome suursaat

kond shveltsi politsei abi nende
vastu.

Lätlased vormiliselt palusid va
stuvõtmist, et soovida õnne Soome

Vabariigile iseseisvuspäeva puhul

koos suure roosikimbuga. Dele
gaate võttis vastu naissekretär.
kes kategooriliselt kinnitas, et
soome esindaja neid ei taha vastu

võtta.

Kui lätlased siis lilled tahtsid
sekretärile endale üle anda, siis ei
võtnud see ka neid vastu. Shveltsi
politsei kuulas lätlased hiljem üle,
kuna soomlased olid sinna teata
nud "tülitamisest".
Seal ei leitud aga lätlaste önnitlusvisiidis midagi seadusevastast,
milles teatati ka agaratele soom
lastele. Teatavasti vahistasid
soomlased Helsingis kogu balti -de
legatsiooni venelastenöudel.

VASTUS
A. IRVALILE

damine..

Püütakse esitada Nõukogude
kultuurilisi saavutusi ja esile kut

viimselt küsimus habemes ja selle
pikkuses vaid selles kas rne vaja

von Gessinskile vastava korraldu
se pikajuustelistele, habemikkude

raldajad kohapealt.

üheks kasutatavamaks võtteks nii
vaba maailma suhtes üldse ja eriti
vabade pagulaskondade suhtes on
nn. kultuurilise läbikäimise aren

Miks Zeusil on habe ja Apollonil
puudub see? Ja tänapäeval: Kas
Jeesus kandis habet (kreeka tra
ditsioon) vöi puudus see temal
(rooma pärimus)? Nüüd ei seisa

tegi omakorda kindralkuberner
markii Philipp Paulucci (1812—
1829) politseistrile ülemleitnant

saatkonna otsesel korraldusel,
Uppsalas aga oli juba leitud kor

Eesti propagandaa gentuuride

selle küsimuse üle. Antiikajal:

politsei abil linnast välja saata.
Sama aasta sügisel (22.okt. 1819)

seeritud mitmel korral ka Rootsis,
esimesel korral Stockholmis vene

Nõukogude Liidu ja Nõukogude

ülistuskönet kiilaspäisuse kaitseks,
mida ta süs ka suure eduga tegi ja
nii on siis maailmas palju vaieldud

ja habet, et neid ei tohi sallida
üliõpilastena ning, et neid tuleb

asunud abistama Nõukogude

seerimiseks m.h. vahendades

Selgituses, millest selgub, et
mingi sa.apärane ”Estofilms of

me pikkusest.

Eesti ühiskonnas Kanadas on
kahjuks leidunud isikuid, kes te-f
gutsedes anonüümselt, on meie]
poliitilist ülesannet arvestamata!

Ateena Partenoni sambad (Foto S. Bahidi)
sed allusid ainult ülikooli kohtule ja
kartser, kus neil sageli tuli viibida,

vähestesse töödesse suletud ning

kahjulike varadena ainult vähes

kujunes lõbusaks koosviibimise
kohaks. Ja rektor? Tema püüdis

tele kätte saadavad. Kuid 1787. a.
peale on need õpetused üle kantud

üliõpilast kaitsta — kurdab Paulueci. Aga üliõpilased arvestasid
siiski rektoriga. Pikad juuksed,

Seda häda ei suuda nüüd enam
keegi kaotada kui ka kõik avalikud

akadeemilist vabadust ja igat

habe ja veidrad riided kadusid.

Halvem lugu oli Kuramaalt pärit

oleva vilistlasega, doktor ja ap

kuni laste aabitsateni.

raamatukogud ära põletatakse.
Uus mürgitatud põlv on tõusnud, et

maailma ajaloo juhtimist enda

teeker Monkevitsiga, kelle riietuse

kätte võtta. Nad leiavad tuge koigi
kindla korra hävitamiseks sala

kohta polnud küll midagi laitvat

jastest sidemetest, mis vale riie

ütelda, aga kes kandis pikki, lahu
seid ja allarippuvaid juukseid ning
kes ei suutnud aru saada politsemeistri nõudeist, et juukseid tu-

tusega viib neid altari ette, kus nad

ieksid lühikeseks iöigata. Kuna

põlvili kinnitavad, et nad otsivad
ainult jumalariiki, tegelikult aga
püüavad valitsusohje oma kätte

kiskuda.

instruktsioonis ei seisnud, mida sel
juhul tuleb teha, oli politseimeister
hädas, kuna apteeker andis halba
eeskuju üliõpilastele.

Nad on haaratud kosmopoliitilistest ideedest ja neid on tarvis

Politseimeister pööras küsimu

Nii kirjutas Paulucci a. 1820.

sega Riia kuberner Du Hameli
poole, kes omakorda nöidis ap
teekrilt seletust. Viimane, lisades

oma seletusele juure kreisiarsti
Dr. Sahmeni tunnistuse, seletas, et
tema kaitseb nõndaviisi oma hai

geid kõrvu. Kuberner arvas siiski,
et ta peaks juuksuri juure minema.

Omas viimses hädas pööras ap

teeker Paulucci poole lubadusega
oma soengut avalikult näidata nii

vähe kui võimalik. Olgu tal hala
stust haige mehe peale! Palve ra
huldati.

Nüüd ei olnud Paulucci huvid

piiratud üliõpilaste välimusega,
vaid palju rohkem oli ta hädas

nende huviga kreeka filosoof Platoni (428— 347e.Kr.) vastu.

Oma kirjas (25.dets. 1820) keiser
Aleksander I. (1801—182S) kurdab

seada autoriteetse ülemvalitsuse

alla.

Mida kirjutaks ta küll tänapäeval
noortest, nende välimusest ja filo
soofidest? Ma arvan, ta paluks pi

sarsilmil: Tooge Platon tagasi!

Aga nüüd on hilja. Platcn on jää
nud koos antiiikaja varemetega
ainult vähestele kepphobuseks,

"Munk katkise vihmavarjuga”

Hiinast ja teised filosoofid on ase
mele astunud.
Ka Paulucci asemele on tulnud

teised, kes Berliini, Pariisi ja pa

ljudes teistes ülikoolides juba ava
likult kõnelevad haridusekatastroofist. Platon s.t. humanistlik-filošoofiline haridus on unustusse
jäänud.

Kogujal on õigus: "Ei ole midagi
uut päikese all!"

vuse halvamiseks.

Seda eesmärki teenib ka Nõu
kogude filmide näitamine Nõuko
gude Liidu saatkonna vahendusel.

Ei ole tähtsust sellel, et algul
näidatavad filmid on võrdlemisi
”süütud”. Kui esimeste filmide

näitamine õnnestub, siis tõenäoli
selt järgnevad teised, kus propa
gandaline löök on juba tugevam.

Nii harjutatakse Nõukogude
loominguga ja halvatakse jär

kjärgult eestlaskonna võitlusvai
mu kommunistliku rezhiimi vastu

okupeeritud kodumaal.

Veel suuremaks hädaohuks
Nõukogude kultuuri esitamisel on
eesti ühiskonna terviklikkuse lõh

kumine. On paratamatu, et Nõu
kogude loomingu esitamine kutsub
esile vastureaktsiooni.
Nii tekiivad vaenlase vastu suu

natud ühise vöitlustegevuse ase
mel vastuolud, tekib omavaheline
võitlus, mille üle meie kommunist
lik vaenlane ainult rõõmu võib
tunda.

N. Liidus
2,5 milj.
vangi
WASHINGTON (VE) - Kuigi N.

Liidu võimud pärast Stalini surma
vähendasid orjalaagrite arvu, on
lääne eksperdid hinnanud praegu
N. Liidu vangilaagrite arvu 900-ie
üle miljoni vangiga.

USA keskluure loeb aga neid

õpetati ja õpiti filosoofilise luuleta

assistentprofessorlna Oregoni

andmeid liiga tagasihoidlikeks ja
väidab, et maakera ümber tiirle
vad luuresatelliidid on registree
rinud märksa rohkem laagreid ja

sellest oleks otsitud ainet poliitilis
teks unistusteks maksva riigikorra

avaldas suurema uurimuse lume-

kuni kaks ja pool miljonit.

ta, et kui veel a. 1787 ülikoolides

loeti Platoni teost "Riigist", siis

Rudolf Kangur, eesti metsateadlane, kes töötab metsakultuuride

ja fantaasiat ja keele Ilu, ilma et

osariigi ülikoolis Corvallises,

arvustamiseks.
Milline vahe on nüüd ülikoolides,
õpperaamatutes ja loengutes, õpe

tehes ettepanekuid nende vältimi

tajate ja õpilaste iuures! Kui eel
misel sajandil arutati Rooma im
peeriumi ja Kreeka demokraat
likku korda, siis nüüd kuuldub ar
vustavaid hääli praeguste riikide
ja valitsuste kohta. Varem olid
riigikorda .kritiseerivad õpetused

kahjustustest Oregoni osariigis,
seks.

J. Suurkivi, eesti kirikuõpetaja
Philadelphias USA-s organiseeris
eesti turistegrupi sõiduks Portu
gali.

Philip Tammaru, eesti kirikuõ

petaja Seabrookis. õnnistati nüüd
ka kohaliku saksa koguduse õpeta
jaks.

CIA hinnangutel on vange kaks

Laagrite vastu on läänes eriline
huvi tekkinud pärast Solzhenitsöni
uue romaani "Gulag-Arhipelaagi”
ilmumist.

Urmas Peterhoff, õigusteaduse
üliõpilane Stockholmist, abiellus

Barkåkra kirikus Ängelholmis

fil.kand. Eva Gahriga. Peigmees
on dr. Rome Feterhoffi ja tema
abikaasa Eha: n-naLusikas.noeg.

Kooliõpetaja Ado Irval on luge
nud EPL kasvatuspäeva referaati
ja arvab end seejärel võivat kon
stateerida et kommunistlik liiku
mine on võitnud mõne eesti noore

oma liikmeks. Kuna A. Irval see
järel püüab polemiseerida minu

sõnavõttude vastu, tuleb eeldada,
et ta just minu isikus ongi leidnud
selle kommunistliku kolli.
Olen palju kuulnud uuest koolist
kus õpilaste oskused jäävad puu
dulikuks. — Aga mida arvata olu

korrast kus isegi kooliõpetajad
enam ei oska lugeda?

Minu isik ei ole selles arutelus
oluline aga kuna A. Irval oma lu
geja kirjas korrutab mõisteid nagu
eestlasist kommunistid, eestisoost
kom-noored siis olgu öeldud neile
EPL lugejaile kes lugeda oskavad

et ma pole kunagi toetanud kom
munismi ega isegi mitte FNL-i —
rootsi valimistel hääletan folkparteiie ja eesti valimistel liberaali
dele.

Kasvatuspäeva! tõstsin üles kü
simuse, kui laialt peame eesti noori

koondama ja väitsin et ka FNL
märgiga noor võib olla eesti noor.
Selle seisukoha ümber keerlebki A.
Irvali sõnavõtt.

A. Irval näib esindavat seisu

kohti, et FNL märgi kandjad on
kommunistid. et FNL noored
ohustavad eesti organisatsioone ja
et FNL märgi kandjad tuleks eesti
organisatsioonidest eemale hoida.

Lühidalt võib selle kohta ütelda

järgmist:
1. Aktiivsem ja poliitiliselt huvi
tatud noorus on tänapäeval koon
dunud mitmesugustesse liikumis

tesse mis võitlevad näit. Aafrika
rahvaste, looduskaitse vöi FNL

eest. Neis liikumistes moodustuvad

vasakpoolsed vöi isegi kommu

nistlikud noored sageli mõjuka osa.
Kas peaksime aga meie seepärast
oma tegevusest eemale tõukama
neid eesti noori kes võtavad osa
tänapäeva nooruse aktiviteetidest?
Arvan vastupidiselt et meil oleks
kasuks kui avardaksime oma de
batti ja püüaksime oila kontaktis
kõigi nende vaadetega mis meie
ümbruses liikvel on.

2. Ohtlikud võivad võõrad ideo
loogiad olla ainult neile kes ise ei
suuda iseseisvalt mõtelda ega oma

vaateid asjalikult kaitsta. Kui meil
on vähegi usku oma tõekspidamis
te kehtivusse ei peaks keegi neid
suutma kõigutada. Mis imevägi on

FNL märgil, et A. Irval selle

kandjaid nii kangesti kardab?
3. Pole praegu teada ühtki Rootsi
eestlast kes ei sooviks iseseisvust

Eestile. Lahkhelid puudutavad
vaid küsimust milliste vahenditega

oleks võimalik seda iseseisvust

kätte saada. Nooremate juures

esineb veel ühti arusaamine et
maailmas peale Eesti probleemi
võib leiduda veel teisi probleeme
mis vajavad lahenamist.

Kelle huvides vöiks olla iga pu
nasemat värvitooni üles puhuda
kommunismiohuks ja nõuda radi
kaalsema nooruse väljaheitmist

eesti organisatsioonidest? Kas

mitte just sel samal okupatsiooni
võimul kelle vastu arvatavasti ka
A. Irval tahaks võidelda?

MART MA ANDI
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Pool sajandit
skautluses
Noorsooliikumise — eesti kooli

noorsoo liidu ja skautluse Öptseaegadelt veel tänapäeval tege
vaid aatekaaslast vabas maailmas

pole mitte enam kui ühel käel

sõrmi. Kirikuõpetaja ja skautmaster Valter Kopperman sõjamehena

Hdgalidl kiriku matusepaigas

Stockholmis.

Igal aasta kogunevad "Tule

maa" gaidid koos juhtidega väi
keseks mälestushetkeks Peava
nema hauale, panevad kimbu lil
lesid ja laulavad vaikselt ühe laulu,

et sellega väljendada oma kokku
kuuluvust selle gaidlusega, millele
pandi alus Eestis, meie kodumaal.

"Tuulemaa" gaidid tunnevad

endid kõikide eesti gaidide saadi
kutena. kelle seas mälestus Peavanemast elab edasi. 16 jaanuaril

täitus E. Hünersoni surmast 25

aastat ja sel puhul tuletaa gr. Helvi
Klement meelde seda pioneertööd,

mida kodumaal tehti noorsoolii

kumise alal. mis on jäänud meile
suunanäitajaks tänapäevani.

Anija-mehe
õnnetu surm
Eestis sai liiklusõnnetusel surma

53-a. Paul Jalakas, Anija ”Vasti
ku" talu peremees, kes nüüd töötas

kohalikus kolhoosis, kuid kellel lu
bati siiski elada oma talu eluma
jas.

Paul Jalakas sõitis oma kolhoosi
veoautoga Kehras, kus temale tei
ne veoauto peale söitsi ja surmava
vigastuse fckitas. Paul Jalakas oli

tsaarivalitsuse ajal Tallinnas õi
gust otsimas käinud "Anija mees

samaks, nimelt kasvatada ise
teadvat ja vaba eesti noorust.

Gaidide omavahelise solidaar
suse ja sõpruse idee edasikandmi
seks on ESNMR gaididel moodus
tatud fond, mis kannab Peavane
ma Fondi nime Peavanema mäle
stuseks. Sellesse fondi maksab iga

gaid ja g&tdjuht lo ööri iga elu

kohta, Selliselt on aastate jooksul
kokku pandud 8 500 krooni, millest
on jagatud stipendiume gaididele
ja gaidjuhtidele nende väljaõppeks
ja välislaagritest osavõtuks 7 300
kr ulatuse. Terves maailmas laia-

lipaistatud gaidid on vaatamata

oma geograafilisele killustamisele
jäänud seotuks oma ühise minevi
ku läbi ja pideva koostöö läbi, mis
väljendub muuhulgas selle näol, et

kõik erim aade gaidid moodusta
vad Eesti Gaidide Liidu ja kokku

rühmajuht, 1928. a. Tallinna

vöimaline koju tulema, õnnetus

1928—1936 tegi läbi tegelikel üle

hommikul juhtus liiklusõnnetus
ins. Leitmar Kesküiaga. Sõites
tööle mootorrattaga ta põrkas

elamuseks oli osavõtt Eesti esindusüksuses maailma jamboree!
Arrow-Park 1929, kus skaudielu

elas ja telgis magas ka Walesi

prints, hilisem kuningas Edward

"^natöörsportlasfce liit andis tagasi

jnatöörsportlase õigused

gupoolel.

Thorpe suri 1351.a. kibestatuna,
kuna tema poolt võidetud kuldme
dalid Stockholmi olümpial 1912.a.
temalt võeti põhjusel, et ta oli enne

olümpiat mänginud kahel suvel
poolkutselises jalgpallimeeskon
nas.

Thorpe võitis kuldmedalid küm

nevõistluses ja viievõistluses. Mõni
aasta hiljem võeti temalt medalid.

luses sekretäri ülesannete täitjana
1953-1955 a. teostas keskuse reor
ganiseerimise põhikirja muutmise

läbi Eesti Skautide Liiduks, koon
dades skautmalevad selle juurde.

Skm. Koppermani ettepanekul
annetati 1972.a. Eesti Skautide
Liidu poolt teenetemärk Põhjatäht
1 tundmatule vabaduse eest lang

enud Eesti skaudile. Üheaegselt
eesti skautlusega on ta liikmeks

olnud aktiivsena Ühendriikide
skautide organisatsioonis 1952
aastast mitmel vastutaval kohal.

Praegust on ta Allentowni USA

skautide edutamise (advaeement)
komitee esimehena ja tegev ühtlasi
Eesti Skautide Liidu Esinduskogu
liikmena.
Armas aatekaaslane, andku Sul
le ja Su perele Kõigevägevam vee!
aastaid rohkesti, et võiksid püsida

eeskujuna ja "elava leksikonina”
meie ühises suures noortejuhtide ja
sõprade ringis.

H. MICHELSON

Peavanemast ja teadmine, et nen

de juured on Eesti Gaidide Male

Mõni päev hiljem, 26. nov.

kokku koolibussiga. L. Kesküla oli

haiglas lühemat aega seljaviga
stusega. Ins. Kesküla on Portlandi
Eesti Seltsi esimees.

J. Aab 70-a.

Jüri Poska Göteborgis kirikute
konverentsil.

Los Angeles USA-s tähistab 13.

veebruaril oma 79-uadat sünni
päeva Norrköpingist sinna 1956
välja rännanud John Aab.

Aab oli iseseisvas Eestis autotanki oli iseseisvas Eestis autotöustes vanemseersandi auast
messe. Visa edasipüüdlikkusega
lõpetas ta Tallinna koliedzhi.

Eesti rahvale saatusraskete ae

gade tulles näeme teda Eesti

omakaitses rühmaülemana, siis

Tallinn-Harju kriminaalpolitsei
assistendina ja mõni aeg hiljem

vabatahtlikuna kpt. Reili Eesti

lennusalgas.
1944 a. sügisel tal õnnestub koos

abikaasa ja lastega pääseda Root

si, kus ta töötas A/s Good-Year'i
juures toodangu kontroliinspektorina Norrköpingis.
Los Angelesis Kui Läänerannikus
uures eestlaste keskuses ta on ol
nud pikki aastaid väsimatus ja tu
lemusrikkas töös nii kiriklikul kui
ka rahvuslikul aial.
Ta on olnud Los Angelesi Peetri
koguduse ja ka Võitlejate ühingu
esimeheks. Kui 1964. öp. Aarik läks
Austraaliasse töötas ta koguduse
ühendamiseks Los Angelese luteri
kogudusega, kus õpetajaks on R.

Neggo. Ta on praegu selle kogu
duse nõukogu liige. Pensionile
minnes 1969 tõmbus juubilar ak
tiivsemast seltskondlikust elust
tagasi.

vas.

A.K.

Teadlase
surm USA-s

Masendav pilt
Kuuba vanglas

Los Angelesi lähedal, Pacific

KITSHENER — Kommunistliku

Palisades, suri jöulu esimesel pü
hal, 25. detsembril Loyola ülikooli
rahvusvahelise õiguse professor,
sama ülikooli Õigusteaduskonna

Kuuba vanglast pääsenud kanada
lane Ronald Lippert, kelle Castro
valitsus mõistis 30 aastaks vangi,

Ta oli sündinud 22. aprillil 1914. a.

amnestia tõttu pärast kümmeaastast vangistust ning annab Kanada

kooli juurde edasiõppijaks rah

ajakirjandusele masendava pildi
Kuuba vanglate olukordadest ja
saareriigil valitsevast punasest

süüdistas teda relvade smugel
damises Kuubale, vabanes äsja

dekaan dr. jur, Richard Ränk.

Sportlase

^Jnaaegsele olümpiasportlasele
Jim Thorpe’le, kes oli sensatsioo
niks spordimaailmas sajandi al

Esimeses eesti skautide suurlaagris USA-s 1952 oli skm. Kop
perman laagriabijuht ja pastor.
Pastoriks oli ta ka Kanadas "Saa
re" suurlaagris 1958 ja maailmalaagris 1962. Eesti Skaudid Pagu

Kõiki gaide ühendab mälestus

vusvahelise õiguse alal, olles ko
mandeeritud ka välismaa ülikoo

NEW YORK (VES) - Ameerika

Villo Pääses kergemini ja oli pä
rast esimese arstiabi saamist

juhtus Kleini kodu läheduses.

laagrites.

Jõgeval, lõpetas Tartu Ülikooli õi
gusteaduskonna ja jäi Tartu Üli

traagika

pääses alles pärast uutaastat. Jaan

skaut.maieva sekretär. Ülikooli

saamised toimuvad Maailma-

te" gruppi kuulunud talumehe

järglane.

Yakima haiglas ja hiljem Port

landis. Haiglast kodusele ravile

VIII.

ditsiooniliselt gaidide Peavanema
Eleonore Hünersoni mälestust kii

duautoga ja purunes täielikult*

1. veebruaril 1824. Innuka noorena
enamast I rühmas tegi ta tegelikult
läbi kõik skaudiastmed eeskujuliku

ralepas 1936. Tema ilusamaks

laskläiguga Peavanema hauale

Washingfoms, Villode auto sõitis

Leida Villo sai raskeid sisemisija näovigastusi. Ta oli ravimisel

sandel! Läti suurlaagri 1928, pikamaa matkajana jõudis Soome
suurlaagrisse Kangasalas 1330,
Eesti suurimas skaudilaagris Pa-

Tee. mida me käime, on jäänud

teel, et külastada Aleksander
Kleini, kes elab Posseris, Ida-

sootöös on püsima jäänud.

aastail Tartus tegutses Äkad.
Skaut. Seltsis. Ajavahemikus

”Tulemaa*’ lipkond austas tra

NEW YORK (VE 8) - Raske

liiklusõnnetus juhtus 23. nov. Jaan

ja Leida Villoga Oregonis. Olles

kokku noorte poolt juhtiva sõi

skaudi tunnusega. Temast sai

Tuulemaa gaidid
peavanema haual

in memoriam

ja ka hiljem korduvalt kannataja
na elu ja surma piiril, on üks vä
hestest, kes teovõimelisena noor
Valter astus skaudiks Tallinnas

Iseseisva eesti gaidide peavanema Elenore Hünersoni põrm on paigu
tatud Högaiidi kiriku kolumbaariumi.

Jüri Poska

Õnnetus
Oregonis

terrorist.

lidesse.

Dr. jur. Richard Ränk saabus

40-aastane Lippert mainib, et
vangivalvurid peksid teda sageli

rahvuslikes organisatsioonides,

ning üks neist torkas püssitäägiga
läbi ta käevarre.

põgenikuna Rootsi, kus ta tegev oli

m.h. Eesti Rahvusfondi j uh a lus -

liikmena. Varsti avanes tal tea
dusliku töö jätkamise võimalus
Ühendriikides ja ta asus elama
sinna.

Jöululuöhtul koju tulles oli dr.

Ränk kurtnud halva enestunde üle

Valter Kopperman

• Leinateated
Tacomas, Washingtoni osariigis
USA-s suri 7. jaanuaril Karl Kunslng, sünd. 8. detsembril 1901

akadeemiliselt Korp! Sakalasse.

Burbankls, Kalifornias, suri 4.
jaanuaril Helene Kroeger, n-na

Sangastes.

New Yorgis suri 19. detsembril j Rütmann, sünd. 22. augustil 1892

1873 William Äke, sünd. 1901 Mu

hus. J
Santa Fe’s, Mehhikos, suri 23. |

detsembril 1793 Rein Ma.sso.

ainult vedelast supist ja kord leidis
ta supist isegi surnud roti.

ja läinud vanni. Vannitoast oli ta
abikaasa ta ka leidnud surnuna.
Arstlik järelevaatus kinnitas sü

dame infarkti. Kadunu kuulus

Toit vanglates koosnes sageli

Raplas.

New Yorgis leiti surnult 14. jaa
nuaril oma korteris Tiina Sitska,
tuntud ajaloolase ja pedagoogi tü

Ühendriikides suri Marie Luik. ' tar. Ta oli maha jätnud kirja.

Lippert kinnitab, et vangid olid
vaatamata halvale kohtlemisele
siiski õnneseened, kuna need, kes
said halvema õnne osalisteks, lasti
maha.

Aastal 1965 õnnestus Lippertil
saata Kanada saadikule Kuubal
kiri, milles ta kirjutas, et need
puuviljad, mida Kanada ostab
Kuuba vanglaaedadest on läbi nii
sutatud vangide verega ja palus

Kanada valitsust välja astuda
Kuuba poliitiliste vangide kaitseks.

See kiri jäi aga täielikult tagajär-

jeta.

ÖÖl vastu 12. jaanuari suri oota

matult preester Jüri Poska oma
parimas tööeas.

Teda jäid leinama abikaasa,

lapsed, lapselapsed, sõbrad, eesti

Üliõpilaste Selts ja Eesti Ap. Õi

geusu Kirik, kes pani suuri lootusi
tema peale, kuna ta kogu aja oli
tegelenud enda edasiarendamise
ga. Oma andekuse tõttu valdas J.
Poska palju võõrkeeli: rootsi, ing
lise, pransuse, saksa- ja vene keelt

ning oli hea ladinakeele tundja.

Lõpetanud Tartu ülikooli õigus

teaduskonna cum iaude, tegi ta
Rootsis ümber rootsi õigusteadu

skonna eksamid.

Olles sündinud eesti rahuapostli

Jaan Poska noorema pojana 8.

jaan. 1919 Helsingis, päris ta oma

isalt, kes oli preestriameti kandi
daat ja hiljem edasi õppis juristiks,
huvi nii Õigusteaduse kui ka orto-

dokskiriku vastu. Kaks tema isa
venda olid preestrid.

Kadunu ühendas mõlemaid oma

huvialasid õpingute jätkamisega
kirikuõiguse alal Paavstlikus Inti-

tuudis Roomas. Olles Eesti Ap.
õigeusu Sinoodi liige ja abiesi
mees, ülendas Anameia piiskop
Jakob tema 1963 kiriku protonotari

seisusse. J. Poska pühitseti

preestriks Saksamaal Münchenis
Ukraina ordodokskiriku poolt 1971.,

Tuiles tagasi Saksamaal Götebor
gi, valiti ta siin alganud kirikute
üldpäevadel ühe sektsiooni juhtajaks, millise tööst võtsid osa ka
kaks piiskoppi ja kaks professorit.

Jüri Poska oli Göteborgis tegev
kohaliku ortodokskoguduse abip-

reestrina, kuna praost N. Raag
vanuse ja haiguse tõttu vajas abis
tamist.

Kadunu jõudis oma mitmesu
guste huvide kõrval väljaanda ka
mitmeid raamatuid mitmes keeles,

nagu "Pro Balüca" (Stockholmis
1965), mis käsitab ajaloolisi ja ju
riidilisi probleeme Baltikumi koh
ta, "Piiskop Platool martüürium"
(inglise keeles), "Peapiiskop Na
tan Söderblomi mälestuseks pee
tud kõne Uppsala toomkirikus"
(1966} jne.

Kiriku alal oli ta agar organi

saator, luues kontakte laiali paisa
tud Eesti Ap. Õigeusu koguduste

ga. Ta käis mitmel korral Amee
rikas, võttes kontakte USA ja Ka
nada ortodokskogudustega.

Eesti ortodokskogudusele Göte
borgis kuika kogu Eesti ortodokskirikule on tema varjane lahku

mine suureks kaotuseks. Püha
päeval, 20. jaanuaril peeti Göte
borgis koguduses praost N. Raagi
poolt tema mälestusjumalateenisus.

Preester Jüri Poska maetakse i.

veebruaril Stockholmis Metsa
kalmistul Uppståndelse kabelis
kell 13. Puhka rahus hoolas töö
mees!

P. AXNSAAR
Göteborgi koguduse nõukogu esi
mees.
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Baltimore Eesti Päevad
otsivad omaenda ”nägu”
BALTIMORE (EPL) - Balti*

more Eesti Majas toimus üks seni

Baltimore linna poolt trükitakse
voldik mille ühel poolel on infor
matsiooni osariigi vaatamisväär

koosolek luua ka kohapealsete si

demeeste võrgu. Kohapealse si

suuremaid kohaliku ESTO 76 ko
mitee koosolekuid, millest võttis

suste kohta ja teisel poolel ÜEP IX

osa 21 erialade korraldajat ja kaa
stöölist. Ligi neli tundi kestnud lä
birääkimiste jooksul leiti, et ette

demehe ülesandeks on puht admi
nistratiivsed probleemid ruumide

Peale laulupäeva ja valguspeo
on ESTO 76 kavas ekskursioonid

teemi, jne. kindlakstegemisel ja

valmistused on kulgenud sujuvalt.

ÜEP II esimees Kaljo Popp andis
ülevaate seni tehtud tööst, rõhuta
des, et ruumid nii üritusteks kui ka
hotellides on reserveeritud, raamkava 5. —11, juulini 1976 võtmas
kindlapiirilist kuju ning kontaktid
võetud kõikide eesti keskustega
välismaadel. ESTO 76 pea-atraktsioonideks Baltimores kujunevad

tekst.

USA vaatamisväärsuste juurde
(Valge Maja, Gettysburg, jne.),

teatritendused, sümfooniakontsert
ja solistide kontserdid, noortepäev
(laevasõitudega Chesapeake lahe
randadesse, Miss Esto 76 valimise,

noortepeo ja Pop-kontserdiga),
spordipäev, kirjanduslik pärast

laulupäev ja valguspidu, mille
korraldajaiks on Dr. Taavo Virk*
haus, Evelyn Koop (naisvõimle

lõuna (eesti tipp-autorite osavõtul
üle maailma), lasteteater, rahva
pidu, vabadusnöudluse rongkäik
läbi südalinna, ja pühapäeval suur
kirikukontsert.

tants). Nende kahe ürituse formaat

punktiks ESTO 76 koosolekul

mine) ja Toomas Metsala (rahva

võtab arvatavasti uue näo — võr
reldes Toronto ESTO 72-ga — kuna

Baltimores on üheks meie sihiks

eesti kultuuri tutvustamine ka
laiemale ühendriikide publikule.

Üheks tähtsamaks päevakorra

"Möttekolle”, mis toimub eelmisel

suvel Kanadas toimunud eelmise
ja järgmise Ülemaailmsete Eesti
Päevade juhtkondade vahel aset

leidnud kokkutuleku eeskujul.

Esialgne ettepanek 18. mai suhtes

Viimast aitab kaasa Baltimore
linnavalitsus, võttes oma õlgadele

ingliskeelse reklaami ajakirjan

duses ja TV-s, samuti piletite eel
müügi Marylandi osariigi ulatuses.

Kutsuti
N. Liitu
võistlema
Göteborgi eestlasest tõste port-

lane Enno Mägi (33) on saanud
kutse osavõtuks ”Sõpruse auhin

na” võistlustest N. Liidus 15. märt

sil. Kunagi varem pole rootslasi
esinenud mainitud töstevöistlustel,

kuhu Nüüd ainsa ”rootslasena”
pääseb E. Mägi.

Temast on küll nimekamad end.
maailmarekordi omanikud H. Bet-

tembourg ja B. Johansson, kuid
ilmselt on tähele pandud esimese

stabiilset vormi: kahe viimase

aasta jooksul 10 uut Rootsi ja 2 Põ

hjala rekordit. Mägi loodab jõudu
jätkuvat ka Rootsi meeistrivöistlusteks, mis toimuvad kaks nädalat

hiljem. Reisikaaslaseks N. Liitu

saab ta Rootsi peatreeneri, eestirootslase Sven Borrmani.

ei sobinud Kanada eestlastele,
kuna sel päeval toimub Torontos
Noortekongress.
Vastuettepanek lihavõtte pühade

ajaks satuks aga konflikti New
Yorgis toimuvate Kultuuripäeva
dega, mis toob kokku kogu eest

Baltimores.

Seega loodetakse tuua kohale
suuremal hulga eriti mei nooremat

generatsiooni USA-st, kuigi Kana
da esindajatele pole see ideaalne
(ainult kahepäevane nädalalõpp).

Eelmise aasta eeskujul jaguneb
"Möttekolle” töögruppidesse

1) kõikide suurürituste kuhju
mine ühele päevale lõikaks ära
majandusliku toetuse ameerika

ühiskonnalt.

2) arvesse võttes juulikuist Pö
hja-Ameerika kliimat (ka Torontot
meenutades) oleks ülepingutav

peale rahvarõivais rongkäiku

edasi marssida laulupeole.

3) ESTO 76 on kavandatud kogu

nädalat täitva kvaliteet-ettekannete sarjana, pakkudes igal päeval

erinevaid programme ja võimal
dades ülekoormusteta osavõttu
publikule nii välis-eestlaste asu
kohamaadest kui ka kohaliku

Koosolek lõpetati lootuses, et

ühiste eesti huvide nimel. See

ülemaailmselt eestlasi ühendav ja
kokkutoov leek, mis süttis Torontos

1972 südasuvel ei tohi kustuda!
Peame tulema kokku ikka ja jälle

näiteks: eeskava, reklaam, ma
jandus, jne. Iga grupp teeb oma
arutlustest protokolli, mis kohe

maailmsed Eesti Faevad peavad

on võimalus kõigi gruppide

vaba. (EPL/SK)

paljundatakse, nii et igal osavõtjal
aruandeid koju kaasa võtta. Alg- ja

löpparutlused peetakse ühiselt.
Kavas on põhjalik bussisõit läbi

kõigi ruumide ja kohtade, kus

toimuvad ESTO 76 peaüritused, et

kõik erialade koordinaatorid ja
kavandajad saaksid tÄpse pildi

neile avanevatest võimalustest.

Kuna paljude ESTO 76 erialade
üldkorraidajad asuvad laiali üle
Pöhja-Ameerika mandri (Roches-

ter, Toronto, Connecticut, New
York, Lakewood, nje.), otsustas

Oma juriidilist karjääri alustas
ta Eestis, olles lõpetanud Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna cum
laude 1942.a. ja jäädes edasi üli

teaduse agistrikraadi.

se kuulub riiklikest hankelepin

kooli juurde teadusliku edasiöppijana ja stipendiaadina. Omandas
seal õigusteaduse magistrikraadi

luste otsustamine. Määramist

ja oli vanemaks assistendiks fl-

gutel töusetuvate nõuete ja vaid

järgnevalt:

eestlaskond üle maailma suhtuks
arusaavalt fakti, et Baltimore ÜEP
II oma uute ja erinevate olukorda
de tõttu ei saa ega püüagi olla To
ronto ÜEP I täpne peegeldus, vaid
püüab omal viisil anda oma parima

”Möttekolle” toimub 25.-26. mai
pikal nädalalõpul (Memorial Day)

juriskonsuldina töötanud advokaat

toimetasid ühiselt nelja ministee
riumi (kaitse-, sõja-, mereväe- ja
õhuväe-) ministri abid, kuna mai

rääkimisi otsustas ESTO 76 kooso
lek jätta laulupäev siiski reede, 9.

juuli peale, põhjendades seda

ameerika olenikkonna hulgast.

skonnas, omades sealt kaks õigus

erlhalduskohtusse, miile pädevus

laulupäeva reedele asetamise suh

tes, põhjendades, et osa lauljaid
jõuaks alles laupäevaks kohale.
Pärast rohkeid sõnavõtte ja läbi

peale pikemaid arutlusi otsusele, et

WASHINGTON (VES) - Mere

dr. Väino J. Riismandel nimetati
hiljuti halduskohtunikuks kaitse
ministeeriumi juures asuvasse

kontaktsi pidamine eriala juhiga.
Kohal algatatud küsimuste all toi

Kaljo Popp esile, et viimasel koo
solekul Kanadas avaldas Kooride
Keskuse esindaja rahulolematust

laste noorema generatsiooni ida
kaldal. Seetõttu jõudis koosolek

Eestlane USA-kohtunik
väeministeeriumis pikemat aega

suuruse. mahutavuse, helisüs

nantsöiguse alal. Ta omab ka dok

torikraadi finantsteaduste alal

Jena ülikoolist.

— üle maade ja merede. Üle

kujunema traditsiooniks, mis meid
ühendab päevani, mii Eesti on jälle

Eestlaste

sõber lahkus
SDS juurest
Fil.lie. Jean Braconier, Syd

svenska Dagbaldeti kultuuriosa

konna juhataja ja endine riigipäe-

valilge, läks l. jaanuarist pensio
nile. Braconier on oma poliitilises
ja ajakirjanduslikus tegevuses ol

nud truu Balti rahvaste ja eriti
eestlaste sõber.

Braconier töötas 1938-ndast aas
tast peale poliitilise kaastöölisena

Sydsvenska Dagbladeti toimetu
ses, kultuurosakorma juhatajaks
määrati ta a. 1965. Riigipäeval
kuulus ta högerni koosseisu, lah
kudes riigipäevatööst a. 1964.

Tema sulest ilmus hulk, pea
eranditult huvitavaid poliitilis-

kultuurilisi artikleid ”Sydsvenska”
veergudel, mis tõendasid nii autori

suuri teadmisi meie ja aja mine

nitud kohus kuulab ja otsustab
kõigi nende ministeeriumide pä

viku poliitilisest elust kui ka selget

arusaamist meie epohhi keerulis

devusse kuuluvaid vaidlusasju. V.
Riismandel alustas tööd kohtuni

test poliitilistest probleemidest
oskusega neid ülevaatlikult ja

kuna detsembri algul.

objektiivselt lugejaile serveerida.

V, Riismandel on olnud juristina

riigiteenistuses Üle 20 aasta. Ta
alustas Kongressi Raamatukogus
välismaise õiguse eksperdina ja
pärast ameerika öigusteaduslike
õpingute lõpetamist ja advokaa-

vaehituse alal (Naval Shlp System
Command).

vaimus rootsi ajakirjanduses edasi
töötada ja et tema poeg, kes juba
üle aasta on sama lehe toimetuses,
jatkab tööd isa vaimus.

Ameerika advokatuuri kuulub

OSKAR ANGELUS

Ülemkohtu ees. Ameerika õiguse
alased õpingud sooritas ta George

Washingtoni ülikooli õigusteadu

Dr. jur. Väino Riismandel

tänavused teemad, kirjutamlstingimused ja muud juhised.

1. Balti riikide, esijoones Eesti, ja

Rootsi poliitiliste suhete ku
junemine kahe maailmasõja
vahel. Eesti Rahvusfondi au

hind kr. 600:-. Autor võib

kokkuleppel juhandajaga pii
rata teemat.
2. Eesti noored ja eesti kirjavara.

Eesti Abi Keskuse, Eesti
Komitee ja Eesti Kultuuri
Koondise ühine auhind kr.

1500:-.

3. Eesti rahvusgrupp kolm

Sydsvenska Sjukgymnastikinstitutetei lõpetas leg. sjukgymnastina fil. lunid. Tiiu Valdes.

Ole loomingust” ka ülikooli
paguluses lõpetanud isikud,
eesti Teadusliku Seltsi Rootsis

juhatus püüah ka leida või
malusi tööde premeerimiseks,

mis on kirjutatud eestiaine
listel teemadel eesti üliõpilas

te polt ülikooli juures, kuigi
nende tööde teemad pole olnud

välja kuulutatud.

2. Tööde esitamise tähtpäevaks
on l. november 1974.

kümmend aastat Rootsis. 3. Tööd esitatakse — võimalikult
Rootsi Eestlaste Esinduse
kahes eksemplaris — märgu
auhind kr. 750:-. Töö võib
sõna all koos suletud ümbrik

kuuluda ajaloo, sotsioloogia

vöi majandusteaduse vald
konda.

4. Gustav II Adolfi lääni stused
Liivimaa kubermangus 16171632. Eesti Teadusliku Seltsi

Rootsis, EÜS Põhjala Rootsi

ku lisatud teatega autori nime

ja aadressi kohta Eesti Tea
dusliku Seltsi Rootsis juhatu
sele. c/o Statens Historiska
Museum, Storgatan 41, 114 55
Stockholm.

Koondise ja EÜS Veljesto 4. Esistatud tööde auhindamise
ühine auhind kr. 600:-.

5. Lydia Koidula rahvuspoliitili
sed vaated. Eesti Naisüliõpi
laste Seltsi Rootsi Koondise ja
Korp. Filiae Patriae Koondise
Rootsis ühine auhind kr. 800:.

6. Ülevaade Eduard Ole loomin
gust. Eesti Üliõpilaste Seltsi
Rootsi Koonduste, Aadu Lüüsi
ja Olaf Kibe ühine auhind kr.
2000:-.

7. Konstantin Päts ja Johan Lai
doner Eesti riigi ehitajatena.
Auhinna suurus on kr. 3500:- ja

see on välja pandud isiku

KIRJUT AMISTINGIMUSED

Jääb ainult loota, et ta edaspidi
hea tervise juures saab senises

omades praktiseerimisöiguse
Dlstrict of Columbias's ja USA

Kesti Teaduslik Selts Rootsis on kindlaks määranud auhinnatööde
teemad üliõpilastele aastaks 1974. Seejuures märgib ETSR, et püü
takse leida võimalusi tööde premeerimiseks, mis on kirjutatud ees
tiainelistel teemadel eesti üliõpilaste poolt ülikooli juures, kuigi nende
tööde teemad pole olnud välja kuulutatud. Alljärgnevalt toome ära

eesti ja teiste balti rahvastele kaa
sa tõi. Ta selgitas neid nii mitmeski
töös ja toetas baliisöbralike artik
lite ilmumist ”Sydsvenskas”, mis
alati polnud kerge mõne roosavöitu
kolleegi vaadete pärast.

Väino Riismandel 1956.a. saadik,

Auhinnatööde teemad
üliõpilastele 1974

poolt, kes ei soovi, et ta nimi

teenistusse juriskonsuldina riiklike

hankelepingute alal. Mitu korda
edutuna oli ta seal viimati luriidilise osakonna abijuhatajaks lae

kraanid annaksid seitse päeva nädalas tulikuuma vett.

Muide tundis ta hästi Baltikumi
probleeme ja neid raskeid olukor

di, mis enamlaste okupatsioon

dieksamite sooritamist siirdus
1958.a. mereväeministeeriumi

Mees: Energiahulk, mida sa minu vastu tarvitad, tõstaks mõistliku
mal rakendamisel korteritemperatuuri otse troopiliseks ja mõlemad

avalikkusele teatatakse.

1. Üldiselt võivad auhinnatööde
kirjutamisest osa võtta kõik
eesti üliõpilased, olenemata

sellest, kas nad õpinguid

tulemused avaldatakse Eesti

Vabariigi Tartu Ülikooli aas
tapäeva aktusel 1. detsembri
paiku 1974.

Lähemaid andmeid teemade,
allikate jm. kohta teemade nr. 2,
4, 5, 6 ja 7 suhtes võib saada Eesti

Teadusliku Seltsi Rootsis juhatu
se poolt määratud juhendajatelt
(astuda ühendusse kas otseselt
vöi kirjutaees Eesti Teadusliku
Seltsi Rootsis juhatuse aadressil)

järgmiselt: teema nr. 2 — fil.-

kand. Aarand Roos, teema nr. 4
— ül.lic. Jakob Koit, teemad nr. 5
ja 7 — professor Evald Blumfeldt,

teema nr 6 — professor Armin
Tuulse.

Teema nr. 1 juhendaja suhtes

tuleb pöörduda Eesti Rahvus
fondi juhatuse poole (aadress:
Wallingatan 34, 111 24 Stock
holm) ja teema nr. 3 juhendaja

praegu jatkavad vöi mitte. suhtes Rootsi Eestlaste Esinduse
Teemadel ”Balti riikide, esi juhatuse poole (aadress: Sandjoones Eesti ja Rootsi poliiti hamnsgatan l, 115 40 Stock
liste suhete kujunemine kahe

maailmasõja vahel" ja

holm).

Selleks, et auhinnatööde kirju

”Konstantin Päts ja Johan
Laidoner Eesti riigi ehitaja
tena” võivad kirjutada ka

tamine annaks paremaid tule

ülikooli juba lõpetanud isikud
ja teemale ”Ülevaade Eduard

konsulteerida juhendajaid.

musi, on väga soovitav, et autorid

kasutaks neile antud võimalust
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STOCKHOLM

JR200SÜ

Korraline üldkoosolek peetakse
laupäeval, 9. veebr. kl. 13 Eesti
Majas, Walling. 34. Pärast kooso
lekut samas kl. 18 traditsiooniline

koosviibimine, millega tähista

takse JR 200 asutamise 30. aasta
päeva. Kõik endised kaasvõitlejad

ja nende külalised teretulnud.

Päevakohase ettekande peab kap

ten Talpak. Osavõtumaks isikult
45:-. Osa võtta soovijail registr.
hiljemalt 6. veebr. I. Ussisoole tel.
0758/368 72 või juhatuse liikmeile.

Seoses aastapäevaga on samal

päeval korraldatud Eesti Majas

näitus ’'Soomepoistelt ja soome-

poistest”. Näitus avatakse kl. 12 ja

korraldajaks on soomepoiste aja
loo organisatsioon.

GÖTEBORG
Narva Spordiklubi pidu

Laupäeval, 9. veebr, algusega kl.

19 korraldab Narva Spordiklubi

Peapiiskopi matused
Algus lk 1
Leinajad, peapiiskopi lesk

eest.

kuna vasakule, nende vastu olid

kujunema otstarbeks, kus vahet

paigutatud kogunenud vaimu

likud eesotsas end. Stockhoimi-

piiskopi Helge Ljungbergiga,
kes esindas riigikirikut. Rootsi
vaimulikest oli kohal veel Ja
kobi peaüpetaja Fridblom, väliskirikutest veel prantsuse re
formeeritud kiriku delegaat,
kirikuõpetaja ja professor R.
Hoffman ning läti naaberkiriku

esindaja praost Janis Tornis.
Eesti ap. õigeusu kirikut esin
das matuse! praost Arbo Nael.
Eestlasist vaimulikest on

ülemhingekarjasega jumalaga
tulnud jätma assessor praost
Jakob Aunver, praost Richard
Koolmeister ja õpetajad Elmar
Tõldsepp, Arthur Kodar, Adolf

Kaarme ja Eduard Kagi, kes

võtsid jumalagajätust osa kir
stu ümber piiblitsitaatide lu
gemisega. Vaimulikest oli ki

kevadhooaja esimese peo. Et kü-

rikus veel Karl Laan tee.

mub pidu seekord Odinslundi peo
saalis, Oarlbergsgatan 10, örgryte

piiskop Konrad Veem must

iaslüele pakkuda vaheldust, toi

vana kiriku taga.

Pidule sissepääs nagu varemgi
10:-. Pääsmete! loositakse välja
kolm üHatusvöitu.

Piduõhtul on võimalik tantsida
moodsa diskoteekmuusika saatel.

Narva Spordiklubi ütleb kõigile
teretulemast.

GÖTEBORG
Naisringi peakoosolek

Göteborgi Eesli Seltsi Nais-ringi

Leinatalituse ofitsiant, pea

valges piiskoplikus leinarüüs,

alustas leinateenistusega altari
ees koos konsistooriumi vanima

assessorl Jakob Aunveriga ja
Rootsi praostkonna praosti Ri
chard Koolmeistriga. Koorilt
kostus pühalik Mozarti ”Ave

verum corpus” EELK Stock

holmi peapiiskopliku koguduse

segakoori laulduna Jüri Raidi
juhatusel ning Harri Kiiskiga
organisti kohal. Seejärele ko
gudus laulis vana matuseko-

peakoosolek tee takse pühapäeval,

raali ”Jumal, Suil’ ligemal”.

des, Eesti Majas.

matuseköne tugines Timoteuse
teisele kirjale, mis kõneleb elu-

3. veebruaril kell 15 Seltsi ruumi

Päevakord: 1) avamine ja ra

kendus, 2) 1973 aruanded. 3} tege
vuskava ja 1974 eelarve, 4) valimi
sed, 5) läbirääkimised.

LUND
Diskussioon filmi ümber

Pühapäeval, 10. veebr. ki. 15
täpselt korraldab liberaalne era
kond eestikeelse värvusfilmi
”Viimne reliikvia” näitamise
Sparta fümiruumis Lundis. Pärast
võimaldatud diskussioon selle
ümber. Kõik eestlased teretulnud.

UPPSALA
Pensionäride kokkutulekud

Uppsala eesti pensionäride
ühingu kokkutulekud Uppsala

Eesti Kodu ruumes, Geijersg. 12

leiavad aset: 5. veebr, muusikaline
pärastlõuna. 12. veebr. Gustav Puu

eteekanne ”Mõtteid E. Vabariigi

56. aastapäevaks”. 19. veebr,

muusikaline pärastlõuna. Kokku
tulekute algus on kl. 15. Teretule
mast!

ÖREBRO
V abariigi aastapäev

Eesti Vabariigi aastapäeva tä
histatakse Örebro Eesti Seltsi ja
ÖEEL Koguduse ühisel korraldu

Peapiiskop Konrad Veeaii

jooksust. Ta konstateeris, et

Lektsioone luges praost Ja
kob Aunver ning seejärele ko
gunesid kõik protestantlikud
vaimulikud kirstu ümber, et
traditsiooni kohaselt lugeda

oma piibli tsitaate. Algas rootsi

piiskop Ljungberg ja lõpetas
peapiiskop Konrad Veem, va
hepeal kõlasid tsitaadid peale

sed praegu oma rahvusliku
identsuse säilitamiseks ning

Laupäeval, 2. veebruaril kell IS—

16 avatakse Välis-Eesti galeriis

viti 10—17, laupäeviti 10—14.

Georges Lambert on sündinud
Pariisis 1919. Juba poisi-eas tundis
ta huvi mitmesuguste kunstialade
vastu, oli koolis osav joonistaja ja

uuris muuseumides suurte meist
rite töid.

Viieteistaastasena sai temast
suure Louis Jouvef õpilane näite

kunsti alal ja järgmise! aastal
tantsis ta baletti Jean Weidt’ tru

proast Koolmeister, orelil Priit

Pärast jumalateenistust ühine
^kohvilaud Olaus Petri koguduse
fmajas. Osa võtta soovijaid palu
takse ette teatada seltsi juhatuse

Siis tuli sõda. Kuid ka mobilisee

Georges Lambert’ elus kujunes

Picasso vaimus.

ritud sõdurina visandas ta lahin
guväljadel stseene kuni demobili

seerimiseni 1942. Pärast lühemat
peatust Rivieral saabus ta tagasi

okupeeritud Pariisi, võideldes

kaasa linna vabastamisel 1914,
mille järel , jatkas kunstiõpinguid
mitme meistri juures (Academie
de la Grande-Chamumiere).

Varsti oli ta küps väljapanekuks
sügissalongis ning 1948 toimus ta
separaatnäitus Los Angelesis. Sel

teele Oslos, et ta loovutab temale

lele on järgnenud väljpanekud
palkades nagu New York, Nizza,

määratud rahuauhinna summa,
57 500 dollarit, Vietnami sõjas

Genf, Nizza, korduvalt Pariisis,

Bremen, New Orleans, Stockholm,

Stuttgart, Helsingi, Kopenhaagen,

Lyon, Utrecht, Cincinnati, Johan

Idee, Ütleb sõnavõtja.

praost Richard Koolmeister,

kes tuletas meelde, et ka kadu

nud kirikujuhi kodu oli alati
avatud kirikurahvale.

Läti kiriku nimel võtab sõna
Läti peapiiskopi esindaja praost

Alma Laretefd

Tema oli Johannes Oskar Lau

Eesti Komitee esimees Artur

peapiiskop Laurile kui

ja juhile. Johannes Oskar Lauri
tuli juhatusse 1947, valiti esi
meheks ja pärast peapiiskopiks
valimist auliikmeks.
Rootsi riigikiriku nimel ütles

Koolmeister. Peapiiskop lõpe
tas Meie Isa palvega ning õn
nistamisega. ”Tähtede taga,
kord koidab Suli’ taevas”, on

Ljungberg. ”Ta tuli austamisväärselt tolme tema õlgadele

Koorilt kostub veel pühalik A.
Topmani "Requiem aeternam”
ja siis algavad järeihüüded.
Esimesena tuleb kirstu taha

Eesti üliõpilaste seltsi esimees

Lembit Kriisa, kes seltsi tra

ditsioonide kohaselt kannab ette

suur elutöö nii eesti rahva õnne
kui kannatuste aegadelt. Ta oli
tõsine rahvavalgustaja, ärataja
Üliõpilaste Seltsi poegadest.

koguduse viimse austuse toob
assessor praost Jakob Aunver,

nesburg, Luksemburg, et nimeta
da mõnda.

Üksiknäitused Euroopas,

Ameerikas, Ameerikas, Aafrikas
on kaasa toonud rea auhindu ja

medaleid, kusjuures tema töid on
omandanud suur arv muuseume ja
erakogusid paljudes maades.

Georges Lambert on Rootsis

esinenud näitustega Stockholmis ja

Landskronas 1970. Tutvus selle
huvitava kunstniku värvirikka
loominguga, millele ennustatakse
suurt tulevikuväärtust, on seega
jälle võimalik V-E galeriis.

Irma Valdre
65-aastane
Doktor Irma Valdre StockholmBrommas tähistas 23. jaanuaril
oma 65-aastast sünnipäeva.

Ph. SeiÜ
65-aastane
Veteriaararst Philipp Selli Es
kilstunas tähistas 29. jaanuaril
oma 65-aastast sünnipäeva.

Tallinnas suri 23. detsembril
Liisa Proos, n-na Tuju, sünd. 7.
jaanuaril 1888 Hiiumaal. Kadunu
oli arsti ja baptistide juhi dr. Artur
Proosi ema.

mälestab kurbuses

taadiga.

Matmisesönadeie järgnes
palve, mida pidas kadunud

löpukoraaliks.

t

poolt. Tuletades meelde, et

kauaaegsele komitee esimehele

kauaaegne lähem kaastööline
kirikuvalitsuses praost Richard

Montrealis suri 28. detsembril
Armas Onton, sünd. 22. mail 1920
Jõhvis.

riga koos Tartu ülikooli usu

sega kirstule sümboolselt, Jo
hannes Oskar Lauri oli sellega
viimsele puhkusele saadetud.

remaal.

Meie armast end. esinaist

stunnet eesti kirikule läti kiriku

Rein tamm ütleb järelhüüde

kolme peotäie mulla ase tarni-

detsembril 1803 Mustjalas, Saa

Janis Terins, avaldades kaa

ma. . Rituaal, mis lõpeb

seakti pidajaks on peapiiskop
Konrad Veem, kes luges vanad
matusesönad: ”Mullast oled sa
võetud, mullaks pead sa saa

Torontos suri 30. detsembril
Emiilie Hõbe, n-na Laine, sünd, 30.

Heakarjasliku juhtimise eest

tänab Rootsi praostkonna

Järgneva tegeliku matu-

prantsuse keeltes.

Prantsuse külaline
eesti kunstigaleriis
Lilla Nygatan 8, Stockholmi Vana
linnas, Georges Lamburi1! värvili
se graafika näitus, mis jääb ava
tuks kuni 22. veebruarini, äripäe-

vanimaid tegevaid õpetajaid.
Kadunu tegi kõik eesti kiriku
tuleviku heaks, eriti südame
lähedane oli talle rahvakiriku

teaduskonnas õppimas, ütleb
Janis Terins, et see kriipsutab
alla kuivõrd samal alusel mõ
lemad naaberkirikud ajalooli
selt on seisnud. Terins lõpetab
sõnavõtu eestikeelse piiblitsi-

eesti keele ka läti, rootsi ja

Konsistooriumi ja Uppsala

Ardna, solist Koidu Ventser.

õppestipendiumiteks, j

võitles õiglast ja head võitlust
oma elujooksul kuni viimseni.

Peapiiskop rõhutas, et eestla

suurte eeskujude jean Cocteau ja

langenud ameerika sõdurite lastele

sihid selged ja usk tugev, ta

ja õpetaja, lõpetab Lembit
Kriisa, Uks parimatest Eesti

siiski määravaks kujutav kunst

Välisminister Henry Klssinger
teatas Nobeli rahuauhinna komi

vahel ja võideldakse ka venna
vastu. Kadunul olid aga tema

gunemine armastuse vaimus ja
tema viimsete soovide kohaselt
on ka matuse talitus vormitud.

päeval, 24. veebr. kl. 13.30. Teenib

• Ameerikast

ei tehta omade ja vaenlaste

kadunu lühikese eluloo. Johan
nes Oskar Lauri! on seljataga

pis.

18 69 68 ja 13 13 58.

Mõnikord aga kipub võitlus

Johannes Oskar Lauri on sa
muti kui pühakirjas öeldakse,
head võitlust võidelnud oma
rahva, oma maa ja kiriku eest.
Tema viimseks sooviks oli ko

sel toimuva kontsert jumalateeni
stusega Olaus Petri kirikus püha

liikmeile telefonidel 18 78 25,

oma maa ja rahva vabaduse

tütre, kolme poja ja nende pe
rekondadega, Istusid paremal,

• Leinateated

EESTI NAISKLUBI
STOCKHOLMIS

kumlssönu piiskop Helge

t

langenud erakordselt raske

Head sõpra

Johannes Oskar Laurile lah-

ülesandega”, rõhutas kõneleja.

J. Kõpu nimelise mälestuska-

pitali ja ftootsi-Besti Õppe

Kaarel Saage’l

sent Theodor Kiinnapas märkis,

Surn. 26.1.1974 Kanadas

raamatute Fondi esindaja dot

et kadunule kui vanale kooli

leinab

mehele ja gümnaasiumidirektorile olid elu lõpuni eriti lähe
dased ka noorte- ja kooliküsi
mused.

Eesti ortodokskiriku viimse

lugupidamise väljendajaks
kirstu juures oli praost Arbo

Nael: ”Johannes Oskar Lauri ei
olnud mitte ainult oma kiriku,

vaid ka kogu eesti rahva ja

J urn aiateeni s tuses ’ ’.

Kadunu kauaaegne isiklik

sõber prof. Reinhold Kleitsman
ütles tänusõnu kadunule pika ja
viljakandva töö eest Eesti Abi

esimehena, milline abistas
Saksamaalt eestlasi Rootsi.

Viimasena võttis sõna Rootsi

Eestlaste Esinduse ja üle

maailmse Eesti Kesknõukogu
nimel Leo Karapää. Johannes
Oskar Lauri oli eestluse kesk
seks kujuks ja sellisena leinab
teda kogu eestlaskond vabas

BORIS HÕLM
abikaasaga

f
Unustamata venda, kallist
onu

Jüri Poska’t
mälestab valusas leinas

maailmas.

Leo Karupää, ise otepäälane
ja Lauri Otepää koguduse liige

ning tema kasvandik linna
gümnaasiumis, lisas ka ote-

pääiaste tunnustuse ja tänu sel
le aja eest, mil kadunu kirikuõ

TATIANA LAAMAN
perekonnaga

petajana, koolidirektorina,

organisatsioonide tegelasena ja

tegeliku põllumehena aitas

kaasa kihelkonna heakäekälgule samast kriklast, kus kord
esimene sinimustvalge rahvus
lipp õnnistati. Ta oli aktiivne ja
armastatud õpetaja, kes kunagi
oma tahet peale ei surunud, rõ
hutas Leo Karupää.

Koorilt kõlas nüüd Türnpu

kurblik ”Troost” matuse finaa
lina. Eesti Üliõpilaste Seltsi li
puga ees kantakse peapiiskop

Meie soe ja siiras tänu kõigile,

kes minu armsa abikaasa,
minu isa, äia ja vanaisa

Gustav

Tomander’i
surma puhul meile kaastunnet
avaldasid, matusetalitusest ja

Johannes Oskar Lauri kirst
püsti tõusnud leinava rahva

muldasängitamisest osa võt

vahel läbi matuseautoie, et teda

järelhüüetega, pärgadega ja
lilledega. Eriline tänu õpetaja
F. Kellole, härra E. Lillestele
ja paljudele organisatsiooni

viia viimsele puhkepaigale

Stockholmi Metsakalmistul.
Bussid ja autod viisid kaasa ki
rikulised.
Metsakalmistul toimus kirstu
muldasängitamine, kusjuures
peapiiskop Konrad Veem luges
palve, lauldi koraali ja kadunu

akadeemilised kaasvõitlejad

EÜS-ist haua veerel laulsid

lahkumislaulu ”On vendadest,

meil lahkund üks siit il

mast. . .”

sid ja tema mälestust austasid

dele ning nende esindajatele.

MARIA TOMANBER
ENDLA POKA-TOMANDER
perekonnaga

Laupäeval, %. veebr. 1974

• SbeimuteateA
Joiietis, Illinoisi osariigis USA-s
suri 18. jaanuaril dr. Aleksander
Vastalu, sünd. 2. veebruaril 1898

Pala vallas Tartumaal.
New Yorgis sai 18. jaanuaril liik
lusõnnetuses surma Harmo Martin-Harmura, sünd. 12. septembril
1946.

New Hampshires USA-s suri 16.
jaanuaril Hedl Lind, sünd. Sl. jaa
nuaril 1805 Tormas.

Kütused, . .

Kaubandusminister Feldt mär
gib, et neil nädalat kestnud normeerimine täitis oma ülesande.
Vastavalt uurimustele vähenes
liiklus teedel 35 protsendiga juba
normeerimise esimesel nädalal.
Bensiini tarbimine vähenes ka ül
diselt.

Vabatahtlik säästukampaania

oleks vaevalt andnud soovitud tu

Kulk, sünd. 10. märtsil 1892 Elva

Kogu normeerimisaparaat on
maksnud umbes 25-30 miljonit
krooni. Ainuüksi normeerimis-

vallas.

lemusi, arvas kaubandusminister.

kaartide trükkimine on maksnud S-

t
Kodumaal surnud kallist

10 miljonit ütles kaubandusminis

ter.

Lisanduvad muidugi igasugused
saatekulud, administratsioon ent ei

tohi unustada ka seda, et paljud
bensiinijaamad olid sunnitud val
landama personali. Seda sellepä
rast, et normeerimisperioodi esi

kaasmaalastega ja käis neil

POJATÜTAR

et keegi mõistnuks kuidas, oli ta
seal üksi ja isoleeritud.

Tema ja ta kaasmaalaste

vahele oli kerkinud müür. Ta
tombus tagasi ja nagu enamus
välismaalasi, otsis ta lohutust
peajaama baarides, kus seltsi
võib leida klaasi õlle ümber.

Seal kogunevad kreeklased,

türklased, jugoslaavlased ja
soomlased oma mustades üli

kondades, mida meie teised
nimetasime pidzhaamadeks
sellepärast, et soomlased alati
tavatsevad nendes magada, kui

nad on müünud kõik muu, et

t
Kodumaal lahkunud kallist
koduküla naabrit

Anna Eerik’ut

muretseda denaturaati.

See oli tema, kes jutustas sö-

jalugusid ja võistles soomlas
tega, kes ei olnud sugugi halvad

ALEKSANDER RANNUS
abikaasaga

VOLDEMAR SEPPI
abikaasaga

HARALD KÄÄRAMEES
perekonnaga

HEINO TOMSON
perekonnaga

LAINE NÕMME
perekonnaga

LEILI KANGRO
perekonnaga

ALEKSANDER TOMSON
LEOPROOS

t

Pressikonverentsil esitati kau
bandusministrile küsimus, kas ta
ei pea kõrgeid mootorikütuse hindu

ebaõiglaseks nende inimeste suh
tes, kes elavad höredasti asustatud
aladel ja on sunnitud suurematesse

keskustesse pääsemiseks sõitma
sadu kilomeetreid.

Kõiki soomepoisse kel olemas
ajaloolist materjali, pilte, käsikir
ju, kirjandust, kunstitooteid jne.
soomepoistelt/soomepoistest
lutakse nendega näitusest osa või
ta. Ühendus võtta Tõnis Salumig;
(tel. 08/774 22 71) või Rein Puus^
paga (tel. 0758/14841).

iRmnm

aastail, saanud kaas võitlejas Ukuks
traditsiooniks.

Feldt vastas, et on täiesti võima
luste piirides, et kõikides läänides
kehtestatakse 50-kaardi süsteem.
Seega umbes samal põhimõttel kui
Stockholmis, kus viiekümne krooni

EEL KIRIK

Tänavusele juubelile annab eri

list rõhku ja tähtsust mitte üksnes
möödunud 30 aastat, vaid ka see
asjaolu, et just selle aasta künnisel
saadi valmis ühe kauaoodatud ja
ajalüoiiskroonikalise teosega kahe
soomepoisist autori, Evald Uustalu
ja Rein Moora, sulest.
Sama ajavahemikku on ka juba
möödunud aastal tähistatud juube-

eest kuus võib vabalt sõita kogu
lääni ulatuses.

lalbumiga Võidupühast Karjala
Kannasel.

Peale selle tähistatakse juubelit
veel näitusega "Soomepoiste mi
nevikust ja olevikust”, mis on ava

ühel päeval ühel narkootikahail
kaasas hundikoer.

tud ka üldsusele.

Juubel-ürituste kalender:

Eestlane oli üliõnnelik ja

püüdis pikemata koera silitada.
See aga ilmselt ei kuulnud eest
last armastajate hulka, sest see
tormas örinal taganeva eestla

Reedel, 8. veebr. kl. 18.ÖÖ. Soo
mepoiste Ajaloo-organisatsiooni
Asutava Toimkonna (SAAT) pea
koosolek, kus tuleb m.s. arutami
sele sihtasutus "Eesti Vabatahtli

se kallale, kes kukkus pikali,

STOCKHOLM: Peapiiskopil!*

kog. Peajumalat. 3/2 kl. 14 Jako

bis, kog. öp. orelil H. Kiisk, armualud, laululehed.

ALINGSÅS: Maakirikus juma

lat. 9/2 kl. 15, öp. Kool, orelil PG
Strömberg, laululehed.

GÖTEBORG: Gbg-L.Rootsi kog.
jumalat. Kristiines 10/2 kl. 14, öp.

Kool. orelil PG Strömberg, laulu

lehed.

VABAKIRIKUD

STOCKHOLM: Eesti Nelipühi

Kirik, Bråvallag. 11, 3/2 kl. 10 pühapäevakool, kl. 11 jumalat., Allan
Laur. koor, kvartett. 5/2 kl. 19 pal
ve- ja piiblit.

STOCKH OLM: Norrmal mi

Bapt.-Kirik, NorrtuLlsg. 37, juma

peaga vastu lauaserva. Kiirabi

kud Soomes” asutamine.

lat.

viis ta ära. Kallifatides jutus

Laupäeval, 9. veebr. kl. 12.00.
Näituse ”Soomepoiste minevikust
ja olevikust" avamine.

kog. 8 B jumalat. 10/2 kl. 11, S.

tab:

"Tal olid pisarad silmas. Pä

rast seda me teda enam ei näi

Laupäeval, 9. veebr. kl. 13.00. JR

nud. Tundsime muidugi huvi,
mis on temaga juhtunud. Kuid
peajaamas on see sageli nii.

200 Sõprusühingu üldkoosolek.

Laupäeval, 9. veebr. kl. 18.00.
Soomepoiste koosviibimine koos

Rahvas tuleb ja läheb. Miks

soome külalistega.

küsida?”
Võibolla mõni eestlane mäle
tab seda nii elavalt kirjeldatud

Pühapäeval, 1Q. veebr. kl. 11-

15.00 näitus avatud ka üldsusele.

ja elu varjupoolele jäänud

Kõik ülalmainitud üritused toi

meest paguluse varasematest

muvad Stockholmi Eesti Majas,

aastatest?

Wallingatan 32-341 tr.

ALINGSÅS: KFUM, Östra Kyr-

Niiholm. H. Viiisaar.

GÖTEBORG: Smyrna, Parkg. :l

jumalat. 2/2 kl. 14 piibli- ja palvet.

3/2 kl. 15 jutlus, koor. Kristuse
surma malest. A. Miider, samal

ajal pühapäevakool. Nädala sees:
Ibsensg. 4 c/o Hell 6/2 kl. 18. Jonseredis Kyrkog. 3 D c/o Viiisaar 6/
2 kl. 18.

NORRKÖPING: Tabernaakel,

Kungsg. 26, jumalat. 3/2 kl. 13 J.
Adelman jt. Betania, Bråddg. 54
palvet. 2/2 kl. 17, könet-laulu heli
lindilt.

asjade kokkukeetmises. Kui
neid uskuda, olid kõik kangela

sed. Tavaliselt oli aga raske
teada saada, millisel poolel
keegi oli võidelnud.

Tal oli täiesti omapärane

rääkimisvils. Sirutas rusika
mälestavad

andis päevakäsu JR 200 loomiseks.

Algus lk 1

kodus — tal endal ei olnud pe
rekonda — kuid aegapidi, ilma,

Puhka, ema, kodu mullas,
puhka rahulikku und,
kuni saabub koidukullas
õnnis ärkamise tund!

Sellesse ja muudesse Soome kait
sejõududesse kuulunud eestlased,
nn. soomepoisid, on hoidnud ja vil
jelenud oma ühtekuuluvust ka see
järel, kui suurriikide sõjatandrit ei
jäänud neile enam mingit võima
lust midagi oma kodumaa heaks
teha. Ühise mineviku mälestamine
ja tähistamine on hiljem, pagulas

hoida.

Elu varjuUüljeh

POEG
abikaasaga

kodu- ja välismaal

tav juba nüüd vabatahtlikult kokku

normaalselt söiduefekti, on soovi

hendaks 50-kaart tohutult palju.
Isegi siis, kui kaart maksaks pisut
rohkem. (EPL/JA).

tab, et autoomanike endi huvides

perekonnaga

juhataja marssa 1 Mannerheim

Kaubandusminister aga tooni

Sünd. 28.11.1885 Kirblas
Surn. 28.1.1974 Asukülas

9. veebruaril möödub 30 aastat
sellest kui Soome kaitseväe ülem

tahetakse säilitada puhkusekuudel

Norrlandi tohututel aladel tä

samahästi kui null.

SUGULASED

on tähtis, et ka edaspidi toimuks
vabatahtlik säästmine. Näiteks on
Rootsis suvekuudel liiklus 50 prot
senti intensiivsem kui talvel. Kui

mesel nädalal oli tankijate arv

Anna Eerik’ut

mälestavad sügavas leinas

JR 200 30-a. juubel
Mitmeid üritusi

Algus lk 1

Münsteris, lndlanopolise osarii

gis, suri 10. jaanuaril Linda Adeele
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otse kuulaja nina ette nagu
poksides kärbest, kes seal istub

ja kui tuli loo lõpupunkt, siis
tõmbas ta rusika äkki tagasi
omaenda nina alla, nagu hoiaks
ta puänti endale ja ajas siis lõua

ette lühikeseks karmiks nae

Hardu fatt din
fordonsskatleavi?

ruks.

Baltlane ütles, et tal on Uks
unistus, kuid tal oli veel teine
omadus. Ta armastas valetada.
Kui ta sai teada, et ma õpin filosrfiat, vähemalt siis kui ma ei

lonkinud ringi peajaamas,
tõmbas ta mind kõrvale ja pidas

pikki ettekandeid, kui väärtu
setu on tõde.

Kallifatides leiab, et pingu
tused olid õieti asjatud, kuna ta

ka ise tihti ei ole järele annud
tõele. Ta ise oli kasvanud üles
ühiskonnas, kus vale oli parim
ja ainus kaitse. Kreeka valetajatesüsteemi kuulub ka vale, et
nad ei valeta kunagi.

Nii ei oinud see eestlasega,

Alla fordonsägare skall
nu ha fått sina skatteavier.
Om du inte liar fått din avi,,

är du skyldig att meddela , //
detta till länsstyrelsens //, /,

bilregister senast //
den 4 februari.

kes küll valetas, kuid sellest ka

kunagi saladust ei teinud. Ta
Head kolleegi Estoniast

Mari Möldre’t
mälestab kurbuses

elas iga minut kahekordse põ
hjaga ja käis nagu iseenda sel
jataga, tundes huvi, kui kaua ta
sellega toime tuleb.

Kom ihåg!

Eestlane kinnitanud alati, et
tal on Uks unistus. Nimelt oma
da koera. Selline oli tal olnud
lapsena ja täiskasvanuna kui ta
kodumaa metsades jahil käis.

Du skall betala fcidonsskatten
genast denll februari.

Kui ta! praegu oleks koer, ei

MAIMU MARDI-BANG

paneks ta oma jalga peajaama
ligigi.

Kõik maailma koerad ar
mastavad teda. Kuid siis oli

Bilregisternämnden

V aha eestlaskonna
in format sioonilelit

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

Televisiooniprogrumm
TV

19.45 Pinsamt intermezzo på Beliona-

TV i Tisdag

18.05 Vår fantastiska värld. Färg.

TY ! Tredag

klubben. Färg.
18.30 Sveriges magasin. Färg.
I rollerna: lan Carmichael, Terence
19.30 Albert och Herbert. Färg. 4.
Dela lika.
Alexander, Mark Eden, Anna Crop- Skol-TV:
SuomenkieUset ohjelmat:
per, Donald Pickering, John Quen- 9.00 Matematik, åk 4. 2. Decimaltal 2. Medverk. Sten-Åke Cederhök, Len Skol-TV:
Finskspråkiga program:
8.80—9.10 Gröna bordet — dansdrama
tin, Vivlen Heilbron.
nart
Lundh m fl.
Mellanstadiet.
9.30 Tapahtumia. Aktuellt magasin 20.30 Sportspegeln.
om kriget av Kurt Jooss med Cull9.20— 9.35 Here we come, åk 4. Färg. 20.00 Sportextra med bl a handboll bergbaletten. Färg.
för finskspråkiga.
21.00 Aktuellt, väder.
Sverige—Danmark.
1. Diana, Anne and Robin. Mellan
lÖ.OÖ Rästi. Juttelutuokio kouluikäi- 21.30- 21.35 TV-nytt.
I
rollerna: Niklas Ek, Gert Wetglet,
21.00 Aktuellt, väder.
stadiet.
silie lapsille.
Jens Graff. Lena Wennergren,
21.30 TV-nytt.

Lördag

10.00 Switch on! 19. Lågstadiet.
Kryss. Om skola och elever, för
TELEVISION 2 .
10.10 I Frankrike. 3. Frankrike runt. 21.35- 21.45 Häng med! Färg.
barn och vuxna. Textat på svenska.
Mellanstadiet.
TELEVISION 2
10.20 Tolonen. Tasavallan Presidentti 9.55 Stäm gitarren. Färg.
10.35—
10.®) I Sovjetunionen. 1, De 17.25 TV-nytt, väder.
— yhtyeen kitarisiti Jukka Tolonen. 10.00 Start II. Färg. 17. A House or a
stora avståndens land. Mellansta 17.30 Fem myror. Färg.
Flat?
Jiikka Tolonen, gitarrist.
diet.
11.00 Start II. Färg. Englanninkielen 10.15—10.35 Spela gitarr. Färg.
18.00—18.25 Festspel bland eskimåer
alkeiskurssi aikuisille. 18. The In 15.00 Alpina VM. Färg. Herrarnas 11.00— 11.15 Start II — engelska för och indianer. Färg.
ternational Club.
18.50 Start II. Färg.
störtlopp i S;t Moritz. Sven Plex vuxna. Färg.
Skol-TV:
11.15-11.40 Filma själv. Färg. 2. Ka Petersson.
bl8.55 Domstol: Fallet Goss — tredje
meran och dess möjligheter.
dagen. Färg.
16.00 EM i konståkning. Färg. Di 12.00 Klotet 1. Färg. Lågstadiet.
12.20—
12.40 De båda världskrigens tid. 19.20 Sydnytt, Västnytt, Mittnytt,
15.00 Sportextra. Färg.
rektsändning från vinnarnas upp
2. Mellankrigstiden — 30-talet. Hög Nordnytt, Allehanda.
17.55 Helgmålsringning. Färg. Från visning i Zagreb. Bengt Grive.
Gammelstad kyrka i Nederluleå 17.00 Musiken i landskapet. Färg. Lå stadiet.
19.30 Rapport med väder.
12.45- 13.00 Matematik, åk 4-6. 2. 29.00 Fiskeläget — pjäs av Bo Sigvard
kommun.
tar och danser från Närke.
Hur många? 1. Mellanstadiet.
18.00 TV-nytt, väder.
17.25 TV-nytt, väder.
Nilsson och Arne Pettersson. Färg.
13.10—13.30 Fyra epoker — fyra mil Del 1. En serie i fyra delar om en
18.05 Aktuellt i veckan. Färg. Textat. 17.30 Vår Ulla cirkus. Färg.
18.30 Åt Häcklefjätl igen. Färg. Som 18.00 Sant och sånt. Svar på en jöer. 2. Renässans. Gymnasiet.
fiskarfamilj i Bohuslän.
maren 1911 reste Albert Engström massa frågor som barn ställt i sex 14.00— 14.25 Barnkunskpp: Institu- Medverk. Olof Huddén, Emy Storm,
tionskunskap. Färg. 2. Barn- och Jonas Falk, Niklas Falk, Gunilla
omkring i Island. Om resan berättar program från Umeå,
han i Åt Häcklefjäll. Sommaren 1973 18.30 Bra att veta. Färg. Hur lagas en ungdomsinstitutioner. Gymnasiet.
Olsson, Ott Odenbratt, Gunnar
16.30— 16-55 Halvfem: Tisdagskul med Ekvall, Stig Johansson, Else Marie
följde ett TV l-team Engströms res punktering?

väg. Avsnitt 1: Från Siglufjord till 18.40 X P Z, Färg, Tecknad serie av
Ljosavatn.
Eric M. Nilsson. 3. Sopor.
19.00 Flotten. Färg. Berättelson om 19.00 Sportnytt.
en fattig brasiliansk byfamilj som 19.30 Rapport med väder.
en gång om året reser till närmaste 20.10 Dans på logen. Färg. Thore
stad för att göra sina inköp.
Skogman, Eva Bysing och Egon
19.25 Huset Sil/vercronas gåta. Färg. Larsson underhåller.
Medv: Meta Veländer, Birgitta 21.00 Bäst — men inte bra? Färg. Om

teckenspråk. Färg.

17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt, väder.
18.06 Ventilen. Färg.
18.30 Sveriges magasin. Färg.

5’1.00 Aktuellt, väder.
51.30 TV-nytt.

TV : Måndag

Pierre Boulez, Luigi Dailapiccola,
Olivier Messiaen, Luigi No no och
Yannis Xenakis.

och Fräs.

17..55 Meddelanden.
8.00 Start II. ärg. 18. The Inter
national Club.
I rollerna: Sture Lagerwall, Emil 18.00 TV-nytt, väder.
18.15 Stäm gitarren. Färg.
Fjellström, John Ekman, Hugo Ja 18.05 Pojkarna på Flaxton. Färg.
cobsson. Textat.
I rollerna: Andrew Packett, Philip 18.20— 18.40 Spela gitarr med Uffe och
Baldwin, Victor Winding, Joanna Tabbe. Färg.
21.45 Kabaré-dubbelblandningen.

18.50 Puttes tips. Färg.
Färg. Med Bengt Sändh, Jeja Sund Jones.
18.55 Domstol: Fallet Goss — andra
ström, Anders Linder, Diana Kjaer 18.30 Sveriges magasin. Färg.
och Stefan Dernert. Programledare 19.30 Alla borde ha rätt till eget rum. dagen. Färg.
Gösta Llnderholm.
Färg. Åsa Holmsen har träffat tre 19.20 Sydnytt, ‘"Väst^a^tt, Mittnytt,
utvecklingsstörda som bor på vård Nordnytt, Allehandar'"'^ ~
22-35-22.40 TV-nytt, väder.

TV j Söndag
Finskspråkiga program:
10.00 IJutisviikko,
Nyhets veckan.
10.35 Kalastajan kahdet murheet.

14.00— 14.20 Aktuell film. Gymnasiet.

18.30—16.55 Halvfem: Ett sånt djur.

Färg.

17.25 Tapahtumia. Aktuellt magasin
för finskspråkiga.

vanko m fl.

17.55 Meddelanden.

18.05 Till häst. Färg. Skritt och trav.

•20.50 Ta ton. Färg. Introduktionspro- 18.30 Sveriges magasin. Färg.

gram till kursen Spela gitarr och 18.50 Fifflaren — amerikansk spel

blockflöjt.

film från 1981. Regi: Robert Rossen.

21.40- 21.45 TV-nytt, väder.

TV \ Torsdag
Skol-TV:

Scott.
21.00 Aktuellt, väder.
21.30 TV-nytt.

21.35 I blickpunkten. Färg. Aktuellt
utrikespolitiskt magasin.
22.05—23.051 morron e de lörda. Färg.

Musikalisk föreställning från re

Mellanstadiet.
och Agneta Zelén.
9.45— 10.00 Vi i världen. Färg. 2. Runt

TELEVISION 2
som ett klot. Lågstadiet.
10.10— J0.25 Musik 2, 3. Fem biåsin 16.55 Stora skälvan. Färg.
strument. Lågstadiet.
17.25 TV-nytt, väder.
11.00— 11.20 En francais IL Färg.
17.30 Fem myror. Färg.
Skol-TV:
18,09 Resan till Jenny — filmberät
12.00— 12.15 Rytm och rörelse. 2. Mu telse om en man i en rälsbussvagn.
siken, rörelsen och dansen. Lågsta 18.30 Kejsarens spion. Färg. 5. Liljor
diet.
vita som oskulden.

siet.
batier m fl.
12.45— 13.10 Filmkunskap. 4. Okay 19.20 Sydnytt, Västnytt, Mittnytt,
sailor, okay? Gymnasiet.
Nordnytt, Allehanda.

16.30 Schakalen och krokodilen. Färg. 19.30 Rapport med väder.

cTecknad folksaga från Sydindien. 20.00 Kvällsöppet — Gary Engman
Uppläsare: Carl-Åke Eriksson.
med gäster.
16.45— 17.05 Saker och ting. Färg.
20.30 Människor på öhn. Färg. Re
17.55 Meddelanden.
portageserie från Strömsund av
18.00 TV-nytt, väder.

Beppe Wolgers.

18.06 Vem kan cykla förutan hjul. 21.00 Men pappa då . . . Färg. Engelsk
Färg. Bilder från en cykelresa på komediserie med Patrick Cargill.

Gotland.
21.25 Poesin lever! Färg. Dikter och
hem, i inackorderingshem eller egen 19.30 Rapport med väder.
sånger från hela landet. Program
lägenhet.
20.00 Skärgårdsfllrt. Tredje delen. 18.30 Sveriges magasin. Fär.
19.30 Helen — kvinna av idag. Färg. om levande ord av Tone Bengtsson
Färg.
och Inger Etzler.
tikern Sean 0’Casey inför nästa Medverk. Hjördis Petterson, Gösta 4. Goda grannar.
veckas TV 1-teaterföreställning av Bernhard, Jonas Falk, Inger Hay- I rollerna: Alison Fiske, Sheila 22.25- 22.30 TV-nytt, väder.
Gish,
Julian
Holloway,
David
man,
Rolv
Wesenlund
m
fl.
hans pjäs Skuggan av en hjälte.
McKail, Andonia Katsaros, Peter
I rollerna: Frank Grimes och Sea- 20.55 Anslagstavlan. Färg.
mus Forde.
21.00 Kvällsöppet — Gary Engman Blythe.
20.20 Håll ångan uppe — ungersk
21.00 Aktuellt, väder.
med gäster.

20.00 Rebellen — porträtt av drama

• Ameerikast

21.30 TV-nytt.

Om Bottenvikens yrkesfiskare. Tex 21.35— 21.45 Häng med! Färg.
tat på svenska,
11.00 Gudstjänst. Färg. Från FiladelTELEVISION 2

fiakyrkan i Malmö, pastor Edvin

stadiet.

begrepp och siffror med Magnus, 12.20-12.40 Vårdkunskap. 1. Karl I rollerna: Jacques Fabbri, Andrée
Brasse, Eva och dockorna Knysten Gunnar Karlsson — 981215. Gymna Boucher. Roger Carel, William Sa-

från 1941. Regi: Gunnar Olsson.

SuomenkieUset ohjelmat:

1. Diana. Arme and Robin. Mellan

13.10—13.30 I Nordamerika. 2. Chi
cago, Illinois. Mellanstadiet.
13.35— 18.55 Efter gymnasieskolan.
Annorlunda yrkesval.

20.20 Damen och violoncellisten. 8.30—8.50 Sju gissel. 2. Naturkata staurang Bolaget 1 Stockholm med
Färg. Film om en violoncellist som strof. Gymnasiet.
allt från swing till storbandspop. 18råkar ut för en del äventyr i vatt 9.00 Vid Medelhavet. 3. Bondby. Mel mannaband under ledning av Lars
net.
lanstadiet.
Samuelson. Värd: östen Warner20.30 Sommarkavalkad. Färg. Åter 9.20 Matematik, åk 4. 2. Decimaltal 2. bring. Gäster bl a Göran Fristorp

51.35—22.35 EM-konståkning. Färg. Skol-TV:
Damernas fria åkning. Bengt Grive. 9.00—9.10 Switch on! 19, Lågstadiet.
blick på ”Sommarnöjet" med Lasse
TELEVISION %
9.20—9,40 Efter gymnasieskolan. An Holmqvist på turné i Skåne somma
norlunda yrkesval.
17,25 TV-nytt, väder.
ren 1973. Besök i Bornholm, Svane9.45 10.00 Vi i världen. Färg. 2. Runt holm. Mölie och Hven.
17.30 Mumlan. Färg.
som ett klot. Lågstadiet.
18.00 Lördags. Färg.
21.00 Aktuellt, väder.
18.30 Sju syskon. Färg. 30. Hem igen. 10.10—10.30 Att klara klimatet. Äta, 21.30 TV-nytt.
I rollerna: Leonard Teale, Ruth sova eller flytta. Mellanstadiet.
21.35— 21.45 Häng med! Färg.
Cracknell, Elizabeth Alexander, 10.35— 10.55 Ljud — bild — ord. 1.
TELEVISION 2
Barbara Llewellyn, Mark Clark, Sanna bilder — sanna texter. Hög
stadiet.
17.25 TV-nytt, väder.
Jennifer Cluff m fl.
17.30 Fem myror. Färg. Lek med ord,
19.00 I naturen med Nils DahJbeck. 11.00 Stäm gitarren. Färg.
11.05—11.25 Spela gitarr med Uffe och
Färg.
Tabbe. Färg.
39.30 Rapport med väder och sport.
20.00 Lasse-Maja. Svensk långfilm 16.39— 10.50 Halvfem med Päron.

kolchos 1 Uzbeklstan. Mellanstadiet.
12.00— 12.20 Klotet 1. Färg. Lågstadiet.
12.45—13.00 Here we come, åk 4. Färg.

19.30 Två till orkestern. Färg. Den 21.00 Kvällsöppet — Gary Engman I rollerna: Paul Newman, Jackie
italienske kompositören och musik med gäster.
Gleason, Piper Laurie, George C.

ern Luciano Berio möter två bli
Sundberg, Per Dyme, Stig Eng arbetsmiljö iförändring. Bl a inter vande orkestermusiker. Berio låter
vjuas Volvochefen P. G. Gyllen- frågan om orkesterns roll i samhäl
let gå till musiker/komponister som
Rolf Skoglund, Gösta Bredefeldt hammar.

Babs Sjöblom sjunger till Radioork.

10.10-10.30 På Gotland och Öland.
Mellanstadiet.
10.35— 10.55 I Sovjetunionen. 2. På en

Brandt, Ulla Wennborg, Liiga Ko 18.00 TV-nytt, väder.

ström, Tomas Bolme, Batte Sahlin,

och Lottie Ejebrant.
21.40- 21.45 TV-nytt, vader.
Siö.Oö AHce och SR:s symfoniork.
Färg. 100 man och en flicka. Alice

Vlado Juras m fl. Högstadiet och

gymnasiet.
10.00 Switch on! 19. Lågstadiet.

17.25 TV-nytt, väder.
Näslund och Göte Strandsjö.
12.15—12.30 En francais II. Färg. 16. 17.30 Fem myror med Magnus,

21.40— 21.45 TV-nytt, väder.

~TV : Onsdag j

Skol-TV:
Brasse, Eva och dockorna Knysten 8.30— 8.55 Filmkunskap. 3. Dokumen
Un petit navire.
16.40 Bygd i förvandling: Hur Gälli och Fräs. Färg.
tärt — sant? Gymnasiet.
18*00—18.40 Trästäder i Norden. Färg. 9.20— 9.40 I Latinamerika. Färg. 3.
vare malmberg blev Malmberget.
11.10 Helen — kvinna av idag. Färg. 18.50 Anslagstavlan. Färg.
Hoppet dör sist. Mellanstadiet.
18.55 Domstol: Fallet Goss - första 9.45- 10.05 Klotet 1. Färg. Lågstadiet.
18. Oberoende.
dagen. Färg.
8.00 TV-nytt, väder.
Textat.
jä.05 O-ringens 5-dagarsorienterjng 19.20 Sydnytt, Västnytt, MIttnytt, 11.30— 11.55 Filma själv 2. Kameran
— idrott åt alla. Färg. Är detta Nordnytt, Allehanda.
och dess möjligheter. Färg.
Skol-TV:
världens största idrottstävling? Ja, 19.30 Rapport med väder.
den frågan kan man med fog ställa 20.00 KväUsöppet — Gary Engman 12.00— 12.20 Barnkunskap; Förskoleål
med
gäster.
sig. 11 200 deltagare från 19 nationer
dern. l. Mårten 11/2 år. Gymnasiet.
gör under 5 dagar 56 000 starter. De 20.30 Gissa mitt jobb. Färg. Frågelek 12.45- 13.00 I Nordamerika. Färg. i.
avverkar tillsammans 13 varv runt med känt och okänt yrkesfolk.
Möt en kontinent. Mellanstadiet.
21.00 Känner du nån som är farlig? 13.10—13.30 Matematik, åk 5. 2. .Mate
jorden till fots.
8.43 Häng med — jorden runt! Färg. Det finns människor i vårt samhälle matiken i trafiken. Mellanstadiet.
Veckofina! med Lennart Hyland och som redan från början är utstötta 1C::30 Halvfem. Färg. Nässlor. Maud
T Jnriorm.
och som blir betecknade som far Reutersvärd berättar.
9.39 Emilia, Emilia.. Färg. Vi får liga, Irnnske i hela sitt liv. Men far 16.35—16.50 Sagor från en trädgård.
möta Emilia som är pensionär och ligheten sitter inte i människorna, Färg.
huvudperson i Reidar Jönssons ro den uppkommer i vissa situationer. 17.55 Meddelanden,
21.40— 21.45 TV-nytt, väder.
man. Textat.
18.00 TV-nytt, väder.

tecknad kortfilm. Färg.

20.30 Insyn: Äventyr i oljebranschen.

Färg. Sveriges förhandlingar med
schejker och oijedirektörer.
21.00 Aktuellt, väder.
21.30 TV-nytt.
21.35— 21.45 Häng med! Färg.

TELEVISION 2
17.25 TV-nytt, väder.

Kaitseministeerium teatas, et
kui Pöhja-Vietnam alustab uut
suuröfensiivi Löuna-Vietnaml va
stu, siis taotletakse kongressilt
nõusolekut USA lennukite taasrakendamiseks Vietnami rindel.

Tööministeeriumi andmeil
langes töötute arv madalamale kui

kunagi varem viimase 3 ja poole
aasta jooksul, nimelt 4,1 milj. isi

17.30 Fem myror. Färg.
18.00 TUI minne av de för friheten kule, mis on 4,5 prots. töötajate ül
stupade — program om finska vin darvust. Tööl oli oktoorbikuus 85
milj. 685 tuhat isikut.
terkriget.
19.00 Kiksblandning.

Valgest Majast teatatakse, et

19.20 Sydnytt, Västnytt;, Mittnytt, president Nixoni plaanides 1974.

Nordnytt, Allehanda.
19.30 Rapport med väder.
20.00 Insändaren. Färg. Textat.
20.30 Artistlik Färg. Evert Granholm,

grammofonsångare, operetthj

älte

aasta kohta ei ole ette nähtud ame

tist lahkumine ja ta kavatseb ra

hulikult ära oodata Kongressis
toimuvat uurimist tema üle.

Ülemaalisel ringkUsimisel

l»76.a. valimiste presidendikandi
och teaterman under många glada daadi kohta selgus, et asepresident
decennier sjunger och beriiiiar för Geraid Ford on senaator Edward
Oscar III Hedlund.
Kennedyst ees vahekorraga 48:44

21.00 Kvällsöppet - Gary Engman ja senaator Henry Jacksonlst va
med gäster.
21.40-22.45 TV-nytt, väder.

hekorraga 43:41. Kennedy ja
Jackson on demokraadid.

