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Austraalia taganes:
VAID DE EACTO
Protestid üle maa

CANBERRA (VES) — Austraalias puhkesid protestitormid pärast teadet, et

valitsus on tunnustanud Balti vabariikide vägivaldset annektsiooni N. Vene poolt.
Selle tulemuseks oli välisministeeriumi esindaja uus seletus, et Austraalia ei ole
ametlikult unnustanud • Balti vabariikide annekteerimist. On tunnustatud vaid
praegust faktilist olukorda, et Balti vabariigid on juba 30 aastat annekteeritud N.

Liidu poolt. .

ESTNISKA DAGBLADET!
Laupäeval, 24. sug. 1974
Nr. 66 (8954)

Parlamendihoone ette Can
berra», Austraalia pealinnas,
kogunes 7. augustil külmale
ilmale vaatamata iile paarisaja

1939, teatas Austraalia TV uu
distesaade.

Sellele järgnes Austraalia

välisministeeriumi esindaja
seletus, millega on teatavaks

Järg lk. 7

baltimaalase, et protesti aval
dada Austraalia valitsuse sei
sukoha vastu Balti vabariikide

annekteerimise probleemis.
Nonde esindaja ütles, et Balti

vabariikide okupatsioon sai
aluse Natol-Ssksa Ja N. liidu
salajase kokkuleppega aastast

Austraalia kustutas

LÄTI KONSULI

diplomaatkonnast
SYDNEY (EPL) — Austraalia ajalehtedest selgub nüüd, et Austraalia vormili
ne tunnustus Eesti ja Läti annekteerimisele N. Liidu poolt anti seoses Austraalia
suursaadiku piduliku ametliku külaskäiguga Tallinna ja arvates just sellest het

kest. Ainukene Balti diplomaatlik esindaja Austraalias, Läti Vabariigi konsul
Melbournes R. G. McComas (auametiline) on välisministeeriumi poolt kõrvalda
tud diplomaatide nimekirjast.
Austraalia välismlnlstee-'
rlumi esindaja on ajalehtedele
seletanud, et nüüd on Balti rii

kide esindajaks N. Vene suur
saadik 1). Musin. Kesti ja I-eedu

ei omanud teatavasti diplo-'

maatükke esindusi Austraalias.
Välisministeerium märgib, et

Austraalia on ”vormiliselt”
tunnustanud N. Vene ülem
võimu Eestis, Lätis ja Leedus,1
vältides tavalisi termineid de
jurc ja dc iäcto. Vormilise tun
nustuse ulatuse küsimus cl ole,

seega selge, eriti kus välismi
nisteerium tegi reservatsiooni
esindaja seletuses:

”Austraalia ei ole aga kunagi
heaks kiitnud seda viisi, kuidas
kolm Balti riiki liideti Venemaa

külge 1940, kuid valitsus on
valmis tunnustama /akti, et nad
nn annekteeritud. Austraalia oli
valmis andma tunnustust, kuna
N. Liit on teostanud efektiivset
jurisdiktsiooni kolme Balti riigi
iile juba üle 30 aasta.”

Austraalia parlamendis oldi

eriti üllatunud, et valitsus oma
sammust informatsiooni ei annud, kuigi Austraalia Moskva-

suursaadik Plimsoll oma tunnustamis-külastuse Eestisse
teostas juba juulikuus — asjast
saadi informatsiooni Canbcrras
alles vene lehtede kaudu, mis
jüudsid kohale augusti alguses.

Selle tõttu oli reaktsioon par
lamendis eriti äge ja opositsioonijuht Snedden küsis tele
grammis peaminister Whitla-

Järglk.7

”The Sydney Morning Herald” avaldan ülaloleva karikatuuri sirin
ja vasara otsa aetud Eestist Austraalia peaministri Whitlamiya
pealt vaatamas.
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Am.-criku iiiicanriiuüi' BuS
-irewdvnt Geiatd Kord võitis 20-

uiuüUlisel audientsil vastu
.'Tteudatud Balti äumliett
Ameerikas fJoint Baltic Ame

rican Commitee} esindajad.
ve vilus kulge» südamlikult ja

Fordi asumisega Valgesse

7iiajja leiavad eesti, läti ja leedu
rahvaste soovid ja mõtted palju

siiralt ja baltlastel jäi mulje, et
uus president ou kergemini li

hõlpsama pääsu USA valitsuse

gipääsetav kui tema eelkäija.

juurde kui senini, isileb eesti

Olen veendunud, et fieraW

poolne delegatsiooni liig.,-

■■MÉHHr
Heikki Leesmeut.

ruumir. sui. ”ovaalses ruumis"

President Gerald Forti vollis
Balti delegatsiooni koosseisus
Heikki Leesmeni (ESsti), dr. 1.
Spilners (läti) ja dr. John Genys (Leedu) vastu oma ameti-

oi^tuiisu tsioonide esindajatega

Valges .Majas.

Presiaenoi kohtamine Balti

oli esimehe tema ametiajal
USA riigijuhina.
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OMA KOOL

Eesti algkoolid Stockholmis
ja Göteborgis avasid oma uksed

uueks kooliaastaks. Kaks kistitutsiooni, mis on olnud õigusega

rahvusgrupi uhkuseks, kuna
eestlaste oma koolid sellisel
kujul on ainulaadsed kogu va
bas maailmas — mujal on ole
mas vald täienduskoole.

Muidugi on tulnud nende koo

lide säilitamisel võidelda —
Stockholmis pidasid lapseva
nemad rida aastaid kooli ülal
oma kulu ja kirjadega, enne kui

mk otsustas anda oma poolt
õpetajate palgad. Peab välja
ütlema, et koolid on just eest
laste oma visaduse produktid,
sest aastate jooksul on ametia

sutused Ikka ja jälle mõista
andnud, et tegemist on ajutiste,

provisoorsete Institutsiooni
dega, määratud peatsele hää
bumisele seoses oodatud eest
laste kiire üm berrahvustusmisega.

Ent eestlased ei ole siiski loo
tusi täitnud rahvuse kaotamise

osas ja nii on riigivõim samm
sammult järele andes jõudnud
praeguse olukorrani, kus ömbermötiemine praktiliselt on
käigus kõigi vähemusgruppide
ja nn. sisserändajate osas, kelle

nult emakeele ja kodumaa-

teadmiste osas, vaid ka loomu
likes suhetes oma ümbrusega ja

seltskonnaga paljude kooli ise
tegevuslike ürituste kaudu, kus

noored saavad esinemiskoge
must ja otsekontakti oma rah
vusega.

rimus ette panekb erilist "hu-

on jälle koolitöös.

Kui praegu järjekordne uu

vlpalka” nendele lapsevane
matele, kes kooli tulevad ja
kontakti peavad õpetajate ja
õpilastega, siis on see kontakt
eesti koolis kooti, õpilaste, õpe
tajate ja vanemate vahel olnud
loomulik asi juba aastaid. See
on olnud üks parema distsipliini

nende ulatuslike kogemuste
alusel, mis on aastatega saavu
tatud.

Meie eesti kool on suutnud
väljaspoole äratada respekti ja
suurelt osalt on see eesti peda

googide teene, kes oma tihti
mitteküllaldaselt tasutud tööd
on võtnud tõelise kutsumusena.

Inspektorite rapordid on olnud
vägagi positiivsed ja eesti kooli
on nii mõnelgi õpetajate kokku
tulekul seatud eeskujuks.

Sealjuures ei ole ka. õpilased
ning nende vanemad olnud pet

tunud. Eesti kool on suutnud
oma õpilastele anda peale ta
valise õpetuse, mida kõik koolid

annavad, võibolla klasside vä
hema koosseisu ja õpetajate
suurema huvi tõttu intensiiv
sema ja põhjalikuma, kuid pea
le seile on antud pagasit, mis
kestab läbi elu ja seda mitte ai-

EESTI PÄEVALEHT
KslnLska Dagbladet

Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastutav väljaandja
(ansv.utg.)

nere, arste, gümnaasiumide ja

paistvaid teadlasi jne., kes töö
sed, kes toovad oma lapsed oma
annavad nad headesse kätesse.

Millegipärast esineb aga ikka
ja jälle noorte vanemate juures,
kes ise ei ole kogemusi saanud

eesti koolist, kõhklus, kas on
nende lapsele hea käia eesti
koolis. Tänavugi nähtus, et osa

kevadel registreeritud lastest
suvise ”järelemõtlemise” vil
jana lihtsalt kadusid ja kohale
ei ilmunud. Ometi pakub eesti
kool teatud privileegi erakoolis
käimise näol, mis kõrvale jättes

kõike xm. rahvuslikku, puht
kasvatuslikult ja keskkonnalt,
samuti lastevanemate ja kooli
kontaktilt on soodsaim.

Lastakse otsus langeda ee
skätt koolitee pikkuse kaudu,
kuigi see möödunud kolmel
aastakümnel ei ole osutunud
ülepääsmatuks takistuseks.
Lapsed harjuvad kiiresti oma
koolisöitudega, pealegi asub
praegune eesti kool Stockhol
mis erakordselt vaikses ja so
liidses keskkonnas, olles see
juures varustatud kõigi moodsa
pedagoogika vahenditega.

Eesti Lasteaed, mis mõned
aastad tagasi loodi, on kujune
nud populaarseks ja selle kaudu

i saab ka eesti kool loomulikku
j järelkasvu. Käiku minev peale-

i löunakodu samas lahendab

j nende vanemate probleemid,
kes tööl käies ei saa lapsi kodus
vastu võtta — need leiavad ea

kohast tegevust ja meelelahu
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tulevad.
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tust kasvatajate juhtimisel

Koolijuhataja Udo Jwu.no, kes
möödunud õppeaasta lopal oli

haige, oli nüüd tervena oma
õpilasi vastu võtmas. (EPL-foto
Tippo)

berg, Andres Lokko, Kain
Meerlts, Anne Wömmera, Mar

tin Pajusoo, Jan-Henrik Sund
ström, Stefan Tofer, Anne
Wellxter, Madli Vliburg, Helle
Ann Wlik, Rein Vompa ja AnnaTerita Väftnänen. Mudilaste
klassi võttis oma hoole alla
klassijuhtaja Anne-Marl AskerHorm.

Teise klassi juhtujaks on

Leida Laan, kolmanda — Tüu
Nurk, neljanda — Henno Kirikmäe, viienda — Udo Juuno
koos Arne Brobergiga, kuues
löpuklass — Harri Kiisk.

Aktus algas vaimuliku pal
vusega, mida pidas peapiiskop

KULTUURI
KOONDIS

Nelson Rockefeller on 66-aas-

tane ja üks rikkamatest mees
test maalimas. Perekond Rockefeiler kontrollib muuhulgas
hiiglaslikku õlikompaniid Esso,
omab huvisid terasetööstustes,

panganduses, kosmose tehni
kas, kinnisvarades jne.

Maailmakuulus on ka sihta
sutus Rockefeller Foundation,
mille summadest antakse rik

ta varandus õieti on.

”Mida ma just praegu väärt

(EPL/TS)

börsist. Kursiväärtased teata
vasti varieeruvad, nii et mu
väärtus võib kõikuda mõne
miljoni dollariga üles või alla”.

Tegelikult on Rockefeller

püüdnud pääseda Valgesse

Majja juba paarkümmend aas
tat, kandideerides presidendi
valimistel 1960, 1964 ja 1968 —
Ilma suurema eduta.

Üldse peetakse Rockefelleri
nomineerimist vütsepresidendiks omamoodi kurioosumiks
USA ajaloos. Ford, kes kuulub
tüüpilisse ameerika keskklassi

valis riigi tippkihti kuuluva
mehe, kes peale selle on aasta

kümneid tegutsenud nimeka

V abat ahtlikult

ja sunniviisil

võimaluse nelja silma ali kokku saada noore 19-aastase sirab lippa
jaga, kes pärast kohtamist atleetliku atasheega — see kohtamine

kestis tervelt 4 ja pool tundi — teatas, et ta nn oma seisukohta
muutnud ja nõustab tagasi minema N. Liitu.

Eelmisel päeval oli noor

mees, kelle uimi on Erunolenko

veise grupiga, kubu ta kuulus ja

palunud asüüli. Grupp võttis
konverentsist.
Kui N. Liidu saatkond esitas

nõudmise kohtamiseks ärahttppajaga, siia ei teinud aust
raalia võimud selleks takistusi.

Pärast pikka ”kõnelust” ja

võttis saatkonna esindaja ko
mando üle ja kogunesud aja
kirjanikele antavad vastased

ütles ta noormehele vene keeles
ette.

poliitikuna.
Nähtavasti ootab Gerald Ford

oma viitsepresidendilt resul
taate, mis on normaalsest tun
duvalt kõrgemal. Samal ajal on

Ford kindlasti veendunud, et

8YUKMY (EPL) — 12. augustil toimus lääne-Auatraalias Perlhi
lennuväljal draama, mis omal viisil valgustab Austraalia uusi va
hekordi Moskvaga. Austraalia võimud andsid nimelt venelstele

noormehe äkilist meelemuutust

EESTI

Stockholmi Eesti Lasteaias on
pealekasv kerkimas. Kevadel
registreerus Stockholmi Eesti
Algkooli 18 uut õpilast, kellest
aga nelja vanemad nähtavasti
suve jooksul Umber mõtlesid

senud parimate saadaolevate jõududega.

olen, seda ma ei tea. See oleneb

osa Perthis toimunud rahvus
vahelisest muusikaõpetajate

meie lapsevanemad otsustavad
eesti koolide tuleviku.
KLA

On loota, et järgmisel õp

peaastal on esimeses klassis

jälle rohkem noori, kuna

President Gerald Ford nimetas oma viitsepresidendina ametisse
Nelson Rockefelleri, endise New Yorgi kuberneri. Rockefeller on
üks maailma rikkamaid mehi, ent ühtlasi ka suurte kogemustega
poliitik. Juba 40 aasta eest kuulus ta president Franklin Roosevelti
nõuandjate hulka. Tema isiklikku staapi kuulus omal aja] ka Henry
Klssinger, üldse on ta end nii ärimehena kui ka poliitikuna ümbrit

Nelson Rockefelleiilt kui suur

klasse ühendatakse ja pikemas

lu küsimuseks. Meie ise, s.t.

oma kooli nüüd toovad ka oma

Rochefeller
uus USA
asepresident

kunstile. Paari aasta eest küsiti

ja kes elukutselt on viiuldaja,
keeldunud N. Liita mineva len
nuki pardale minemast koos

perspektiivis on järelkasvu kü
simus ka eesti koolide olemaso

miseks: informatsioon liikluse
ja IMklnskaartide, koolilõunate

kalikke toetusi teadusele ja

Seda korraldust on kõike va
ja, sest eestlased peavad oma
kooli hoidma. Kui juurdekasv
jääb väikeseks, siis võib kool

muutuda nn. B-kooliks, kus

lapsed.

praktilisi juhtnööre töö alga

siruumidesse, et anda lähemaid
juhiseid. Esimesse klassi läksid
kaasa ka lapsevanemad — pa
ljud nendest ka ise Stockholmi

Eesti koolist on juba tulnud
tublisid erialainimesi — inse

ülikoolide õppejõude, silma

Eesti Algkooli lõpetajad, kes

Udo Juuno ütles seejärele kõi

Seejärele viisid klsasiiulmtejad noored vastavatesse klas

keskkonnas ja kasvatuslikus

tavad siin Rootsis ja mujal

Konrad Veeni. Koolijuhataja'
gile teretulemast, andes ühtlasi

jne. osas.

kvaliteedis.

Arvi Moor

EESTI MAJAS Stockholmis:

Kant, Valdo Kask, Peter Kast-

oma lastele on tahtnud tuleviku
uksi avada parimas võimalikus

vanasse kooli, teavad, et nad

mise juures tehtud kaks erandit

esimeses klassis on: Helle

erakooli tasemel — seda kooli
vormi on ju siin Rootsis peetud
eesõigustatud ja favoriseeritud
ringkondade privileegiks, kes

maailmas. Need endised õpila

ja just eestlastele ning juutide
le, kelle koole ametvöimud on
pidanud motiveerituiks eeskätt

Esimene koolipäev oli suur

sündmuseks muidugi esimese:
klassi õpilastele, kes olid tulnud
koos vanematega. Tänavuses

ja rahulikuma õppetöö aluseid.
Õppetulemused on olnud n.ü.

arvu kasvamine probleemi tõ

juba erakoolide sotsialiseeri

Stockholmi Eesti Algkool algas teisipäeval oma Õppetööd 109 õpilasega, neist 14
esimeses klassis — arv on üks vähemaid viimastel aastatel. Kooli avaaktus toimus

traditsiooni kohaselt koos arvukalt kohale saabunud vanematega vanalinnas
asuva kooli völvanlas, kus noori tervitas koolijuhataja Udo Juuno, kes paranenult

sisemalt aktualiseeris.
Kuigi see ümbermötlemine ei

ulatu sisserändajate osas rah
vuslike kootideni, siis ometi on

Stockholmi eesti
ALGF. S
algus õppetegevus

Ajakirjanikud ja poliitikud
jäid aga kahtlema, kas mee-

isegi Rockefeller kuulus nimi ei
suuda varjutada USA presiden
ti.

Tavaliselt on ka USA viitsepresidendid tegutsenud rohkem

Valge Maja perifeerias ja

täiesti märkamatult.

Kuld võibolla ka selles osas

toimuvad Valges Majas muu
datused, sest pärast Gerald
Fordi ametisseastumist on

lemuudatus on ehtne ja nende
poolt astutud sammude tõttu
lükati noormehe ärasõit edasi

märgata, et on hakanud puhu

kuni Austraalia kohtus asja

tunud avameelsemaks ja sü
damlikumaks (EPL/A).

selgitatakse.

ma värskemad tuuled, kogu
Valge Maja atmosfäär on muu

Vajame kohe

meest ööl ist
pakkimise ja tööstuse korrashoiu töödele. Autojuhtimise luba
soovitav. Lähemaid andmeid annab hr. M. Sttster — tel. 88 03 50.
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Maailma pilk Fordil
”Nixonist sai liberaal”
WÅSHINGTON <VES) — üsk president Gerald Ford on praegu sõna töal&es mõttes luubi all* Kogu
maailm jälgib toviga tema esimesi samme, et pilt! muda, mfesegiHote vöiks kujuneda teem polittUca,
Ford on praegu populaarsuse fmrfSpcgl, missuguseks kujuneb tema ©daÄ© saatan, oleneb stmrel
määral temast endast. Nixon valiti omal ajal kõige suurema häältearvuga ÜSA ajaloos presidendiks,
kuid juba paar kuud hiljem olid konservatiivsemad ajalehed paljudes küsimustes tema vastu, sest
Wlxoiffi hakkas poliitiliselt tera,™earlma — kui mitte tsrvifeds raskemat ste — liberaalidega. Nisenist
loodeti tugeva kommuoismlvaotast presidenti, toid ta tuli välja ko^^istentsipolliökaga. Nädalaleht
Events” ütles õlge varsti pärast Nkoni ametismvajmuiamist, et ta on reetnud konservatiivid.
Fordil on praegu erakordne poolehoid Kongressis. Kuid juba on ajakirjanduses olnud vaatlejate hääli,
et need mesinädalad ei kesta kaua. ”Daily Newsf” korrespondent Washingtonis J. Antevil ütleb kogu
ni, et Ford ja Süssiugergi ei sob! kokku kauaks — köig© enam 3-4 kuuks.

Eksamikatseid Fordile olevat
oige pealselt oodata N. Vene poolt,

kirjutab "The Christian Science
Monitor”. Moskva on tavaliselt
”proovinud” iga USA presidenti
juba esimestel nädalatel. Kuna
Ford on. Moskvale välispoliitiliselt

peagu valge leht, siis tahetavat
järele proovida, kuivõrd ta on sõl
tuv KissingerisU kuid ühtlasi ka,
kuivõrd Kissinger on sõltuv presi
dendist.

Ajalehe arvates on N. Venel

praegu sobiv juhus oma "testi” ära
teha Küprosel, kus läbirääkimised

ei taha nihkuda paigast. Küprose
probleemis toetab Vene praegu
türklasi ja teeb nende keskel kihu
tustööd. Ässitustöö on USA-le kül

lalt ohtlik, sest Türgiga konflikti
sattudes tekiks raskusi Nato baa
sidega Türgis.,

Missuguseks kujuneb Fordi po
liitika? Tema ametisseastiu Use
kõne jättis igati moodsa mulje.
Mõned ajakirjanikud ütlevad, et
Ford olevat isegi rohkem konser
vatiivne kui Nixon oli presiden

diametisse astumisel. Oma kõnes
Ford igatahe» ütle*, et Kait^ekuiusid ei tohi vähendada. Alles hiljuti
ta mainis ühes sõnavõtus, et Nato
on lääne tähtis tugisammas. Viet
nami sõja ajal ta oli USA Vietn&mipoliitika tugevamaid toetajaid ja

hääletas ka Põhja-Vietnami sa

damate ruineerimise poolt.

Varemalt oli Ford ka sobimuse
vastu kommunistlike maadega,
hiljem siiski pidas vajalikuks dip
lomaatlike suhete loomist. Hiinaga
ja koostöö süvendamist N. Venega.
Iisraeli suhtes ütles Ford hiljuti, et

Iisraeli riik peab jääma püsima,

Ford on valmis
andma amnestiat
väe j ooksikutele
President Geralfl Ford on valmis
andma ÜSA desertööridele ja viieteenistuse kohustustest keelduja
tele amnestiat. Ford esines Chica
gos kõnega välissödade veteranide

(VFW) kokkutulekul. Organisat

sioonil on kokku umbes 1,8 miljonit

liiget ja 3000 nendest pidasid Chi
cagos kongressi.

VFW-sse kuuluvad veteranid on
võtnud osa mõlemast maailmasõ

jast, on sõdinud Koreas ja Viet

namis ning kuuluvad nende hulka,
kes alati on toonitanud, et isikutele,
kes ei taha teenida oma kodumaad

vormis, ei tohi anda mingisugust
armu.

Fordi esinemine amnestia kasuks
taolise aiipatrloottU.se foorumi ees

oli julgustükk omaette, kuigi ta
oma könet alustas pehmelt. Ta sõ

nas, et tema kui esindajatekoja'
vähemuse juht on veendunult too
nitanud, et amnestia andmine kõi
gile ilma tingimusteta on vale.

Mispeale Fordi tervitasid maruUsed apalusid.

Kuid 3000 osavõtjat süngistusld

Pole kahtlust, et kavatsetud

amnestia vormi tervitavad suuri
ma rahuldusega need desertöörid
ja väeteenistusest keeldujad, kes

paiknevad USA-s, paljud neist
vanglates.

Kahtlane on aga, kas need tu
handed noored mehed, kes Viet
nami sõja eest põgenesid Kana
dasse, Rootsi ja mujale, on nõus
sõitma tagasi USA-sse kui selle
eest tuleb ka teatud hinda maksta.
Nad leiavad, et nende teguviisi eest

pole vaja midagi maksta, vöi et
nad on juba maksnud ülemääragi.

Igal juhul tähendab Fordi kava
selget kõrvaleastumist Nixoni po

liitikast. Nixon nimelt toonitas

korduvalt eeskätt konservatiivse
tele organisatsioonidele, et am
nestia desertööridele ei saa Iialgi
tulla kõne alla.

Ja aasta eest kõneles VFW-le
just Nixon, tehes seda New Orleansis. See oli tema üks konserva

tiivsematest ja kompromissiva-

bamatest kõnedest (eriti amnestia

küsimuses) ja VFW veteranid

juubeldasid. (EPL/A).

kuid samal ajal on xa seisiiicohaU ~ji

konflikti puhul USA ei pea saatma
vägesid Uähis-Tlta.

Xixon: tagasiastumisest kujutab
ajakiri ”Newsweeic”, et seLrs olid
'/ilmastu päevadel mänginud o:

susi avar osp tema peauoumk

kindral A. Haig ja J. St. Clair Nad
olid avastanud helilindilt, mis oli
juba välja antud, et Nixon on kogu
aeg isegi oma advokaatidele vahe
tanud küsimuses, millal ta sai W&tergate asjus teadlikuks. Kõnelusel

Nixoniga olid nad talle selgeks

teinud, et olukord on lootusetu.

Seejärele külastasid presidenti
mõjukad republikaanid Scott ja

Goldwater ning Rhodes, kes ütlesid
Nixonile, et tal ei oie teist teed kui
tagasi astuda. Goldwater arvas, et
Senatis jääks Nixoni toetama vaid
4-5 senaatorit ja Rhodese arvates
vöiks Nixon Esindajatekojas saada
ainult kümme häält.

Nixoni täht langes Euroopas

enne tema tagasiastumist kohuta
va kiirusega. ”London Guardian”

kirjutas näiteks: ”Lindid on näi

danud, et ta on valetaja ja suli”.
Belgia ajaleht ”Le Peuple of Bel
giani” töi suurte tähtedega peal

kirja “Nixon Pettur”. "France

Soir” ütles, et Nixon on kõik kao
tanud käimasolevas võitluses, kuld
ta on ebatavaliselt jonnakas — ta ei

astu tagasi. ”Politiken” Kopen-

haagenis nimetas Nixoni otseko
heselt kriminaalkurjategijaks.
Moskvas oli suuri raskusi, kuldas
ära seletada, et Nixon kui sobimu

se alussammas astus tagasi. Lõp
peks kommenteeriti asja nõnda, et
Nixoni tagasiastumisel oli süüdi

inflatsioon, ambitsloonirikax de
mokraatlik partei nfhg ameerika
press.

Euroopa ajakirjanduses ei kasu
tatud Nixoni traagilise laekumis
teate järele enam nii vaenulikke
sõnu nagu enne. Rooma ajalehte
des sooviti USA-le õnne, kellel oli
jätkunud hulgust oma presidendi
tagandamiseks kui ilmnes, et ta oli

sooritanud seadusevastaseni
samme.

”Neue Zürcher Zeitung” ütleb, et

tegemist oli mitte hävitava, vaid
riiki puhastava aktsiooniga. Mõnel
pool kirjutatakse, et mitte iga rük
ei kannata välja sellist poliitilist
aktsiooni, millega nüüd tull tolme
USA.
vox

kõne jätkudes ja lõpuks valitses

hiiglaslikus saalis kummaline
vaikus.

Sest Ford lisas juurde, et "tege
likult on olemas rahvast kõrgem
võim", kusjuures see võim ei nõua
ainuüksi õiglust vald ka armastust
ja armu.

Ja eesmärgiga "parandada

Ameerika rahva haavu” näeb Ford

USA presidendina ette amnestiaküsimuse lahendamist. Vastava
küsimuse uurimist hakkavad teos

tama kaitseminister ja kohtumi
nister, toonitas Ford.

Ta lisas juurde, et kaitseväe

seaduste rikkumist ori teostanud
vähemalt 80 000 ameeriklast.

Kuld ma tahan, et nad tuleksid
koju, kui nad tahavad töötada, rahu
Uiomise heaks nii meie endi hulgas

kui ka rahu boaks mujal. Ma eel
dan, et nad tulevad tagasi uude
atmosfääri, kus on lootusi, usku,
rasket tööd ja vastastikkust usal
dust.

Seega pole Fordil siiski kavas

anda tingimusteta amnestiat. Kü
simust lahendatakse iga desertööri

suhtes üksikult ja amnestiat an
takse vaid teatud tingimustel.

”50-kaart” tuleb
kõikides läänides
Umbes poolteise aasta pärast vöi

isegi enne seda valmib valitsuse)
ettepanek täiesti uueks Uiklusepo-

liiäkafcs. Reformi tähtsaim osa
eeldab kohalikke kuukaarte Igale

läänile samast tüübist naga on

praegu Stockholmi lääni 50-kaard!d. Need teatavasti maksavad au
krooni (pensionäridele 2S krooni)
ja nendega saab vabalt sõita kogu
Stockholmi Unna ja lääni ulatuses.

Bengt Norling toonitas, et uus
süsteem tähendab palju võrdõi
guslikkuse seisukohast, eeskätt
nendele inimestele, kes elavad hõ

redalt asustatud piirkondades.
Sääl on tihti sõidud tööle, lääni
haiglatesse, teeninduse-soldud ja
vabaajareisid majanduslikult suh
teliselt koormavad.

Võib juurde lisada, et kui kuu

UNO väesoad Küprosel valvavad rangelt, et Turm ja Kreeka vahel
ei tekiks mingisugust sõjalist tegevust ja et saareriigis valitseks
täielik vastastikkune usaldus ja rahu.

Narkoosiarst:

Vähemalt seitse
haiglat annavad
nn. ”surma-abi”
Surma-abi lootusetult haigetele patsientidele an
takse vähemalt seitsmes rootsi haiglas, ütleb Veckojournalile antud jutuajamises üks narkoosi ülemarst.
Tegemist on patsientidega, kelle aju on lakanud töö
tamast. Selles seisundis on inimene absoluutse kind
lusega surnud, kolgi südant on veel kunstlikult või
malik nädalapäevad käigus hoida. Surma-abi andmi
sega saavad arstid kaks tervet neeru, millede siirdistutamisega päästetakse ellu teisi patsiente.
Rootsi seaduste kohaselt on ini

mene surnud alles siis kui süda
lakkab töötamast. Kui aga aju-

enam neerusid küllaldaselt verega

mis vähemalt 600 inimest, kes

toita, kusjuures tulemuseks on

nende kvaliteedi langemine seoses
rakkude kahjustustega.

Narkoosi ülemarst märgib Veekojoumalile, et kui on olnud tege
mist ajusurmaga, on ta isiklikult
süstinud patsiendile kaaliumi. 30
sekundi jooksul on kaaiium tung
inud igasse südame soppi ja süda

lakkab töötamast.

Kümme minutit hiljem on ki

rurgid eemaldanud ajusurnu nee

rud, milliseid on võimalik siirdi
stutada.

Ajusumuid peetakse respiraa-

toreis, kus nad parimal juhul

”elavad” veel maksimaalselt üks
nädal. Kuid aju on juba algusest
peale ilma funktsioonita, ilma ve~

reringvooluta. Kui respiraator

pannakse kinni, lööb süda veel

võibolla 20 minutit, kuid jääb siis
seisma. Sel juhul on kaaliumisüst

humaansem. Ja siirdistutamise
seisukohast kiirem.

Narkoosi-ülemarst nendib, et ta
rootsi seaduste kohaselt on mõr
var. Ja tema assistendid, põetajad

ja kirurgid mõrvas kaasaaitajad.
Ent ta lisab juurde, et ta kavatseb
ka tulevikus toimida samamoodi.
Ma tean. et süsti saav patsient

on surnud. Ma lühendita täiesti
mõttetut protseduuri ja ma aitan
kirurge saada terveid neerusid,
mis päästavad ellu raskelt neeru
haigeid inimesi. Satun ma kohtu

ametlik kinnitus juba varem liikvel

nagi palju. Realistlik on arvestada,

gelikult juba on surnud.

umbes 70 krooni.

Narkoosi ülemarst märgib, et
praegused surma definleerivad

nis, kusjuures see on esimene

Uus kuukaart kehtib koduläfinis
sõitudel kõikide kollektiivsete iilkiusahenditcga. Mõistagi tohib sõita
nii palju kui selleks on soovi.

arvestada senist tempot, siis üs

et kuukaart maksab tulevikus
Ka Stockholmi osas on juba nüüd

pandud ette, et 80-kaardi hinda
tõstetakse. (EPL/A).

mestel, kes praegugi veel elavad.

Ja tihti saadakse süda taas tuksuma vastava massazhi abil, vöi

dametegevus ja sellega kaasuv
puudulik vere ringvool ei suuda

päcva puhul peetud kõnes Skunseolnud kuuldustele.

lakanud töötamast paljudel ini

surma puhul oodatakse liiga kaua
südametegevuse lakkamist, õnne
stuvad siirdistutamised vaid 30protsendiliselt. Ajusurnu nõrk sü

kaardi süsteem kehtestatakse, tu
leb see arvatavasti kallim kui Sl)
krocrü. Sest aasta vöi poolteise pä
rast on kõik hinnad tõusnud ja kui

Liikluseminister Norllng tegi
reformiplaani teatavaks FCO-

lakkab. Teisest küljest aga on süda

ette, on mul tugev kaitse. Ma

päästan elusid inimestega, kes te

seadused enam ei pea paika. Sea

dus näeb ju ette. et inimene on
surnud siis, kui südametegevus

Südameseisakud on üsna tavali

sed.

kui antakse südamele elektrishok-

ke. Näiteks on ainuüksi Stockhol
oleksid surnud, kui arstid oleksid
käinud seaduse järele, mis ütleb et
inimene on südametegevuse laka

tes surnud.

Seevastu aga ei eksisteeri ühtki
inimest, kes oleks tervenenud aju
surmasu Seda võimalust lihtsalt ei
eksisteeri.

Arst toonitab, et tema lähemad
kaastöölised väga hästi on tedlikud, et ajusumutele antakse kaaliumi-süste. Keegi pole talle teinud
etteheiteid, ”kuid ma vaevalt usun,

et ükski neist julgeks isiklikult
süstalt käes hoida* *.

Rootsis on ”uus surma-abi de
batt” läinud käiku pärast seda kui
taani professor Björn Ibsen ühes
raadioprogrammis sõnas, et tema

haiglas antakse surma-abi. Näi
teks antakse paranematutele vä
hihaigetele suuri morfiiniannuseid.

Socialstyrelsen ei ole asjas lõ
plikku seisukohta võtnud, igal ju
hul on tulemas uus slirdistutamisi
käsitlev seaduse-ettepanek, . mis
lähemal ajal antakse üle riigipäe
vale. Ent vaevalt veel lähemas tu
levikus muudetakse surma defi
nitsiooni südamesurmalt ajusur-

male. Kardetakse, et inimesed

kaoiavad igasuguse usalduse ra
viasutuste vastu. (EPL/A).
Lundi ülikooli arstiteaduskonna
lõpetas arsti eksamiga Helil Teder
Malmöst.

Leesi ülikooli Inglismaal lõpetas

psühholoogia aial Helgi lauk.
Rradforclist.

Stockholmi Socialhögskola

admiuistnittivh&ru lõpetas Sten

Kasemets Johanneshovlst.
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Agr. lic. Pääsuke: -

Ka mold võib väsida
”alatoitluse” tõttu

Ärge põlake umbrohtu!
Ka muld võib väsida — ja seda see ka teeb kui inimene astub loomulikkudele
protsessidele vabele ja segab nn. ökoloogilist tasakaalu. Aeda#© omanikud on üha

tihemini küsinud: miks ei kasva õunapuud, miks longuva# roosid ja miks kängu
vad kasvus porgandid ja muud aedviljad? Vastus võib olla? muld, maa on väsinud.
Täpselt nagu tihti inimesel esinevad taltumus© häired, valetoitlustus. Seda ütleb
intervjuus ICA-Kurireniie agr. Iie. Mari Pääsuke, Äkarpis asuvas Statens växtskyddsanstaltis töötav mikrobioloog. Muuhulgas toonitab ta, et ainomanikud ei
peaks sugugi nii hoolega oma aedu koristama — ”hoidke umbrohtu".
68-aastase Mari Pääsukese väite

praktikas, näiteks aiaomanlke

Sest see, mis tegelikult meie

Ent aastate Jooksul on pinnast
väetatud orgaanilise materjaliga.
Näiteks turbaga, rohelis-väetlsega, mitmesuguste hernelistega ja
komposteeritud lehmasõnnikuga.

saa ta lihtsalt oma teaduslikku tööd
lõpetada.

jalgade all mullas juhtub, on tõeli
selt tähtis igasuguse taimekasvu

Mady skitseerimas uut tööd, kusjuures abivahendeiks algstaadiumis
on paber ja süsi. Tuumaks ja mõtteks on Solshenitsönist inspireeritud
”Gulag-Arhipelaag”.

Mosaiikide näitus

Mady Vainult
Välis-Eesti avab oma kunstinäi
tuste sügishooaja 7. septembril
Mady Vainu mosaiikpiltide näitu
sega, kus pannakse välja 30 tööd.
Vernissage’! kellaajaks on 13—18
ja näitus kestab 28. septembrini.
Kuna mosaiikkividest valmistatud

kompositsioone eesti kunstielus
pole siiani palju olnud, tohiks väl
japanekud äratada oma uudsuse
möttes laialdast huvi. Külastasime

Mady Vainut tema kodus Värm
land! Molkomis, et jälgida piltide
tekkelugu ja tundma õppida meie
lehe ristsõnade koostaja hoopis uut
palet.

Et üldse pilditegija jutule pää

kokku. Uus ämblik tuleb mustast,
seljal ringis punane pärlikee, võrk
kullaga tipitud mustadest kivitikkudest, tagapõhi endine hall par
kett. Paistab, et kompositsioon on
osutunud õigeks, sest nüüd järgneb

materjali kleepimine alusele ja

pärast kuivamist tsementeerimine, milleks kasutatakse antud ju
hul punast tsementi. Tundub, et
esialgne kavand on saanud lõpuks
õige lahenduse. Kuna näituse kava
on juba valmis trükitud, siis see töö
enam väljapanekute hulka ei kuu

tevahel Vainude kodu külastanud.
Need on olnud peamiselt kohalikust

karukoera Vainude kodu künnisel,
tuleb enne silitada kassi kõrva ta
gant ja vastu võtta kann õlut ning
alles siis siseneme ruumi, mis on

Mady töötoaks ja kus esimesel
hetkel ei pane muud tähele, kui
rohkesti laastudest pressitud plaa

elavolevuste vahel on see, millest
oleneb meie lõikus.

Tegemist on eluvormiga, mille
seaduspärasus on rangem kui me

varem kunagi oleme aimanud.

Kuid kindlasti on see rikkalikum ja

rohkem komplitseeritud kui me
tänapäeval teame. "Maa-alune”
uurimistöö on üllataval kombel

unarusse jäetud, ütleb Mari Pää

suke, kes ise on mikrobioloogia üks
plonääre.

Ta nendib, et viimasel ajal on

üha rohkem kurdetud, et muld on

Üldse olevat ostuhimulisi vahe

Rootsi elanikkonnast, kuna jõu

lueelne näitus möödunud aastal
Molkomi raamatukodus ei jäänud
ilma positiivse vastukajata.
Kust see äkiline kunstihuvi?

Jaa, huvi olevat olnud juba am
mu, pärit võibolla isapoolsest sak

sa perekonnast. Kuid Eesti ise

või koguni väga. halvasti.

Põhjus? Täpselt nagu juba

ammu aimati — et inimene liigselt
ühekülgse vaheleastumisega, ka

sutades ainuüksi kunstväettsi ja
keemilisi produkte on seganud

sõnadega loomulikku tegevust
maapinnas.

ühendid on vähendanud taimepa-

tereid.

rioodiks.

Suvine puhkeaeg võimaldab

veidi pikema peatuse Molkomis, et
jälgida muu hulgas üksikasjaliselt
ka ühe pildi valmimist. Kõigepealt

slcitseeritakse söega tavalisele

joonistuspeberiie idee, mis pidaval
sümboliseerima Solshenitsöni poolt

kirjeldatud ”Clulag—Arhipelaa
gi”, Paneb hämmastama, et vl' sand tehakse söega ja mitte vär
vides. Kuid saame samas selgitu
seks, et värvid tulevad hiljem, siis

kui mosaiiki hakatakse laduma
alusele. Alguses katsetab kunstnik

punaste erikujundlllste kividega,
et luua ämbliku kere, laob võrgu
mustadest pikkadest kildudest,
annab tagapõhjaks halli klvipar-

ketl, kuid korjab siis jälle kõik

sakaalu mõttes.

— Ise raputan ma häämeelega
mahalõigatud rohtu aedvilja- vöi
Ullepeenarde mullale. Minu arust
pole see üldse inetu. Rohi kuivab

peagi ja seda tirivad mulla alla

vihmaussid, kelledele see on
maiusroaks. Ja mullas peab vih

mausse leiduma, kuna see näitab,
et mlkrotasakaal on korras.

Aga kui vihmausse ei ole? Üks
põhjustest võib olla, et lilli on prit
situd nn. herbitsiididega. Keemili
sed ühendid on jooksnud mulda ja
sääl vähendanud mikroorganisme.

Tasakaalu on segatud ja mullas
hakkab sündima kontrollimatuid
asju.

Roosid väsivad ja longuvad,

haga.

brohtu ei pruugi nii meeleheitlikult
ära koristada. Seda vöiks igal juhul

Väetagem häämeelega, kuid or
gaanilise materjaliga. Ärge koris

säilitada kompostis. Niitke muru,
kuld laske rohul jääda maha, vä

tage oma aeda nii meeleheitlikult.
Las loodus Ise kasutab ära oma
helteproduktid. (EPL/A),

Mari Pääsuke märgib, et um

hemalt siis kui see pole pikem kui 5

Ja lõpuks kordab Mari Pääsuke:

Kodumaa kunstiajakiri
kirjutas Endel Koksist
Ühenduses mõnda aega tagasi
Tartu Riikliku Kunstimuuseumi

poolt korraldatud Endel Kõksi va
rasema loomingu näitusega pü

hendas Tallinnas ilmuv kujutava ja

almanahh Endel Kõksi varasemaaja kunstile ootamatult rohkelt

Pealkirja all ”Vähetuntud lehe

külgi eesti kunstist — Endel Kõksi

kuid ka suurmajandltes on see, et
mullale antakse liiga vähe loomu
likku sõnnikut. Mõistagi tahetakse
saada hiigelsaake, mistõttu kasu

varasest loomingust” analüüsis
Virve Hinnov Rootsis eluneva

suuri pilte ladunud. Ometi oli see
tehnika populaarne Egiptuses ja

Mady mosaiikpiltide teiseks pe

sm. Laske sel kõduneda ja mullaplnnasesse tagasi pöörduda — ta

porgand ei kasva, õunapuud tabab
kääbuskasv.

mullaga, kondijahuga ja ahjutu-

Suurimaks veaks villaaedades

Stockholmi, jälle Saksamaale ja

ga, Sellest siis tulebki, et kavas on

murule seeneparasilte. Lehed aga
toimetatakse absoluutse kindluse
ga komposti, kus neid segatakse

tähelepanu.

osta pöletisahi, milles ise saab

valmistada kive just neis kujudes
ja värvides nagu käsilolev kompo
sitsioon nõuab. See kujune vatki

Ta kannab oma komposti eest
suurimat hoolt. Rehltseb sügiseti
kokku langenud lehed, kuna vas
tasel korral võivad need levitada

ja tõrjunud tagasi kasulikke bak

me, et seal leiduv materjalikvalik
pole sugugi kooskõlas vajaduste

tetud importfirmadest, ja kuule

kunstväetamisega.

tarbekunsti perioodiliselt ilmuv

des parasiitidele n.ö, vabad käed.
Me oleme andnud eeliseid seentele

tatakse kunstväetisl ja keemilisi
tõrjevahendeid. Loodus aga rea
geerib lõpuks ”tagant üles löömi

dest iga ühes leidub erinevas kujus
ja värvis kivikesi. Need kõik on os

Kalgi mitte keemiliste preparaa
tidega, kunagi mitte ülepakutud

rasiitide loomulikke vaenlasi, an

seisvuse ajal kujunes elu kirjuks:
isa pankrott ja surm majandusk
riisi ajal, üleminek saksa erakoo
list eesti kooli, siis ümberasumine
Warthegausse, sealt Berliini, siis
Viini, Müncheni ja Austraaliasse,

te ja arvutul hulgal karpe, mille

poolt? Mari Pääsuke nendib, et tai
endal on suvila Barsebftckis, mille
krundil alguses oli suhteliselt halb
pinnas. Enamuses liiv.

”väsinud", et kultuuritaimede

kasv areneb aeglasemas tempos

Mari Pääsuke on kõike seda
püüdnud tõestada. Keemilised

Molkomi külje all olevat kaht
kirikut ja kurjasti häält tõstvat

mullas esinev elu, vahekord bak
terite ja nematoodide (ümarussi
de), seeneliikide ja üherakuliste

eraomandusse läinud, kuid seda on
listele näidata.

.saarterikast järve, idüllilist puu

lausa tunglevaid eluvorme. Ja

ökoloogilist tasakaalu. Ehk teiste

seda, tuleb enne tundma õppida

Värmland! lainelist maastikku,

seisukohast. Sääl nimelt esineb

lu. Kuuleme, et üks töödest, mis
näituse kavas esineb, on hiljuti
võimalik siiski Stockholmis küla

duslikke kogemusi saab läbi viia

taga on peaaegu elupikkune uuri
mistöö. Ta toonitab, et kuna tõen
did viimasel ajal lausa kuhjuvad ei,

kunstniku loomingut algusest pea
le kuni 1841. aastani üsna põhjali
kult ja ka asjalikult.

V.H. artikkel võtab ”Kunstis”
nr. 2 enese alla tervelt seise lehe

külge. Artiklit illustreerivad ka
heksa reporduktsiooni E. Kõksi
töödest, üks neist (”Natüürmort
lilledega.’ ’, 1840) värviline terve
lehekülje ulatuses.

Teadaolevalt on Endel Kõks ai
nus võõrsil viibiv kunstnik, kelle
loomingule kunstlajakijras sellist
tähelepanu on pühendatud, kuna
Ed. Olest, E. Haamerist jmt., kelle

erinäitusi kodumaal on korralda

tud, on senini mööda mindud palju
tagasihoidlikumalt.

sega”, hakkab sõna tõsises möttes
streikima.
Kuidas siis Mari Pääsukese tea-

sealt tagasi Müncheni, edasi
sealt Värmlandi. Esines teata

vaid võimalusi kunstiõppimiseks

Berliinis, valmis omajagu akva
relle Tasmaania saareigi, kuld

kusagil ega kunagi ei olnud õiget
rahu keskendumiseks ega millegi
püsivama õppimiseks või harras

tamiseks.

Alles Värmland andis selleks
puht miljöötehnilise eelduse ja si
semise tasakaalu. Muidugi on pa
ljud kunstinäitused ja muuseumide
külastused andnud midagi juurde,

eriti Pariisis veedetud nädalad ja
Münchenis elatud aastad. Alles
möödunud aastavahetusel sai palju

tunde veedetud Müncheni Vanas
Pinakoteegis.
Miks mosaiik?

No see on tehnika, mida keegi

suurt ei harrasta. Tehakse küll

lampe, tuhatoose, llukarpe jne. ja
sedagi tihti klasslkildudest. Ohtlik
materjal. Aga kividest pole keegi

Mesopotaamias, oli ka helleeni
kultuuri üks ilusamaid pftrle. Suur

vaheaeg tekkis sellele tehnikale

pärast büzantsi kunsti löpppu kuni
10 sajandi ni mli see vähemalt or
namentaalses vormis tõsteti ausse
Itaalias kuni 12. sajandini.

Ka Vanas Pinakoteegis völb

näha mõningaid vanu mosaailkpilte usuteemadel, pühakute port
reedena jne. Mady Vainu on teinud

rida portreesid, kuid valdav ena

mus kujutab siiski abstraktset
sümbolismi ning on hea, et piltidele

on ka nimed antud. Aga kui nii üt
leme, siis eksime, sest asjaomaselt
poolt kinnitatakse, et enne olevat
ikka nimi ja siis tuleval pilt.

Igal juhul tuleb pidada Mady

Vainu julget algust ja tahet oma
töödega laiema publiku astuda
tõenäoliselt eesti kunstielu rikas
tavaks sündmuseks.

Tulija ja mineja VAlges Majas.
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Berliini müür 13-aastane
Suhted BBK-i ja Bonni
vahel pole kõige paremad
13. august 1874 oli omamoodi
juubellpftev. Nimelt möödus 18
aastat sellest, kui idasakslased oo

aga maalt lahkumine väga raske.

gemist on Ilgemale miljardi kroo-

Seetõttu teenivad nn. pögenemise-

tamatult ehitasid Berliin! nadiiri,
mis hermeetiliselt eraldas linna
idasektori kolmest läänesektorlst.

niga ja seda summat on DDR-il

Alates 13. augustist 1861 on kokku

tavahetusel 1975/76, ent juba nüüd

33 873 Idaskaslast põgenenud

läände, osalt üle Berliini müüri ent

osalt ka hästlvalvatud ja mineeri
tud piiri vastu Lttäne-Saksamaad.

Põgenemine on alati olnud elu

kardetav kuna peale miiniväljade

on ka DDR piirivalvurid kaunis

kergekäe Ilsed põgenikke tulistaPõgenemisel läände on saanud
surma kokku 164 inimest, neist 69
Berliini müüri ääres.

13-ndat aastapäeva tähistati
Lääne-Berllinis ametliku mälestusetseremooniaga, mis leidis
aset ”stalinismi ohvrite" monu
mendi juures. Ja õhtul korraldas
CDU noorteühlng rongkäigu, mis
muuhulgas möödus vene peakonsulaadist.

Meeleavaldajad kandsid nende

68 Isiku portreesid, kes Berliini
müüri ääres on surma saanud.

Lääne-Saksa opositsioon, krlst-

lik-demokraatlik unioon ja selle
sösarpartei Baieris, kristllk-sot-

slaalne unioon nõudis seoses BerUinl-müürl aastapäevaga, et Bonni
valitsus sunniks idasaksa valitsust
müüri maha lõhkuma, piire avama

ja andma inimestele täielikku lii
kumisvabadust.

Tavalisele DDR kodanikule on

Bonn ei pikenda Ida-Saksamaale
antavat rendisevaba krediiti. Te
hädasti vaia.

Kredlidiperlood lõpeb alles aas
on DDR partei häälekandja Neues
Deutschland hoiatanud, Bonni, et
kui läänesakslased hakkavad kre
diite puudutama, tekivad otsekohe
segadused automagistraalidel.

PUiltiltsed vaatlejad märgivad,

organlsatsloonld rasket raha ini
meste väljaaitamisega. Kuld vii

masel ajal on tegevus seotud üha
suuremate riskidega, kuna piir on
efektiivsemalt valvatud.

Pärast neljavöimu lepingu jõu

w'
^ Pj

stumist on idasaksa politsei vahis
tanud 221 isikut, keda kahtlusta
takse translitteede kuritarvitami

ses. Kui DDR politseil ja kohtu-

et DDR krediidivajadus! vöiks ■ võimudel õnnestub tõestada, et te

näiteks ära kasutada probleemide
lahendamiseks' niiöelda "inimlikus
sektoris”, nõudes välja isikuid, kes
perekondlikult on üksteisest lahu
tatud jne.

gemist on inimeste smugeldami
sega, saavad süüdlased pikaajalisi
vanglakaristusi.

Kuid paljusid vange on Bonn

Kuid teisalt tuleb arvestada kogu
transiitliiklusega, jnis võib sattuda

lihtsalt välja ostnud sama summa
eest, mida pögenike-altajad nõua
vad oma klientidelt. Tegemist on

siiski olnud suureks kergenduseks

umbes 35-60 000 krooniga isikult.

ohutsooni ja liiklus kui selline on
inimestele mõlemas saksa riigis.

Lääne-Berllinis tegutseb

Töögrupp 13. august”, mille sihiks
on taotleda ptlrlmüürl hävitamist,
laskis hiljuti avalikkuse ees esine

da ühel noorel idasaksa abielu

paaril.

Paar elas Ida-Berlllnls, kuid oli

korduvalt ja asjatult taotlenud
ametlikku luba DDR-ist lahkumi

seks. Lõpuks demonstreeris abie
lupaar Alexanderplatzil Ida-Ber-

liinis plakatiga, mille tekstis

muuhulgas viidati UNO inimõi

guste - deklaratsiooni paragrahvi
dele 13 ja 18.

Neis öeldakse muuseas seda, et

Peale selle on Ida-Saksamaal
hakatud ametlikult avaldama
Inimsmugeldajate kohtuotsuseid,

seda eeskätt ajalehes Neues

Detroidi Ikestatwi RAhvasle Komitee rongkäigus eesti rahvusgruppi esindanud ja hiljem kontsertosas esinenud kaasmaalasi
koos Michigani osariigi kuberneriga pärast aktust peaväljakul la
val. Seisavad vasakult: D.R. Võitlejate Ühingu esimees Viktor
Raag, Ikestatud Rahvaste Komitee eestipoolne liige Raimond
Tralla, kes aktusel esines ka solistina, Michigani osariigi kuberner
William G.Milliken ja tema abikaasa, sopran Malle Mägi ja pianist
Emilie Kalkun.

Deutschland.

Ja seda on Liiduvabariigis ha
katud vaatlema väljapressimise
katsena, mis on suunatud Bonni
valitsuse vastu, eesmärgiga vahe

tada DDR suurspiooni Günther
Guillaumet välja suurema arvu
inimkaublt.sejäte vastu. Guillaume

oli teatavasti üks Brandtl lähe-

mastest kaastöölistest, paljastati
spioonina ja kogu afäär põhjustas

Brandti lahkumise kantslerikohalt.
Liidukantsler Helmut Sehmldt on
aga korduvalt toonitanud, et kui on

Alpinistid
hukkusid
Pamiiris
Reuter teatas mõne päeva eest,
et Hiina piiri läheduses asuvates
Pamiiri mägedes on lääne mägi
ronijad leidnud 8 N.LUdu naismägironijat surnukskülmunuli Lenini

Kuld praegu pole arvatavasti
mingeid lootusi, et DDR valitsus
tuleb Bonni nõudmistele vastu.

igal inimesel on õigus lahkuda
mistahes riigist, kaasaarvatud

omaenda kodumaalt. Ja nimetatud

stu Bonn mingisuguse vahetus

nimelise mäetipu piirkonnas — nad

Vastupidi on suhted mõlema saksa

paragrahvid on heaks kiitnud ka
DDR ja neile ametlikult alla kirju

karistuse saama ja selle ka ära

vallutamiskatsei.

Eeldusel muidugi, et teda üldse
on võimalik süüdi mölata. Nimelt
öeldakse Lääne-Saksa pealinnas,

Nõukogude ajakirjandus selle
laadilisi teateid ära ei too. Eesti
"Spordilehest” selgub aga sur-.
makuulutusena, et Pamiiri mäge

riigi vahel hoopis halvenenud pä
rast seda kui Liiduvabariigi valit

sus otsustas vila Berliini oma
keskkonna-hoolduse büroo.

Seda vaadeldakse nii DDR-is kui

ka Sovjetls selge neljavöimule-

plngu rikkumisega. Samal ajal aga

leiavad USA, Inglismaa ja Prant
susmaa, et asi on korras ja nad on
Bonni otsust Igati toetanud.

Pärast keskkonna-hoolduse bü
roo paigutamist Dääne-BerlUni,

tanud.

Mõlemad demonstrandid vahis
tati kiires korras politsei poolt ja
paigutati närvihaiglasse. Pärast

abielupaar Lftftne-Berliini.

sploonitegevuse kohta.

le vastu. Paari kuu eest siirdus

kutud.

Berliini osas kardetakse koguni
uut kriisi, kui peaks juhtuma, et

Kreml sai

relvi USA-lt

Teatavasti on rongide, busside, lennukite ja muude liiklusvahendi
te piletihinnad Sovjetis odavad, võrreldes läänega. Nõukogude Ini
mene saab seega sõita oma hiigelsuures impeeriumis üsna hiilpsa.it
— nii tundub vähemalt. Ent tuleb välja, et asi on siiski suhteliselt
keeruline. Nimelt ei näi olevat vajalikult sõiduvahendeid, eriti mitte
suvisel ajal, mil inimesed tahavad siirduda puhkustele. Ühesõnaga

Moskvasse, Haajeiumja 8, viies
korrus.

Oiga, mu kallim! Nüüd läheb

kõik hästi. Korraldasin kaks näda

WASHINGTON (ME) — Senaa

lat, tänavu suvel oleme ometi kord
koos. Sinu ettepanek Tallinna koh
ta on priima. See on linn, mis pole

vale USA politseil kasutada olevaid

põrmugi teiste linnade moodi. Tu
len Tallinna kahekümnendal, eel
dusel, et saan lennupileti. Oleks

tuste mahasurumiseks.

hea, kui saad lennata Tallinna otse,

tor Henry Jackson süüdistab pre
sident Nixonlt, et ta müüs Mosk

erilisi vahendeid mässu ja rahu
H. Jackson märkis, et nende va

henditega on kindlustatud USA

demokraatlikku korda ohustavate
terroristide vaos hoidmine. N. Liit
on aga kommunistlik diktatuur ja
Moskva võimumehed võivad neid

vahendeid kasutada demokraat
likke ideede mahasurumiseks ja
diktatuuri kindlustamiseks.

ÕIENDUS

absoluutselt mitte midagi. Ja see
ga pole kriminaalpolitseil ka kuigi

palju otseseid tõendeid tema

ela sel juhul hotellis ja oota mind
kui peaks tekkima sekeldusi pile
tiga.

Kahjuks on kiri lühike, kuid ma
pean kiirustama Järjekorda, igat

sõidan rongiga Leningradi ja. kat
sun sõita Tallinna sealt. Telegrafeeri poste reatante Ijp.ningrad.
Andrel.

Leningradi, poste restante.

võimatu, ööbin peajaamas. Mida
teha? Olga.
Riiasse, poste restante.

Tule Leningradi, ei pääse ka
Tallinna. Olen Marsi väljakul,

lõunapoolses osas, kolmas pink
vasakult. Valged suveööd, ei saa

musega tagasi meetrimöödustlkuie ülemineku seaduseelnõu, siis on
Kanada sattunud uuele süsteemile
üleminekul suurtesse raskustesse.

Kandada majandus ja igapäe

vane elu on on niivõrd tihedalt seo

tud USA riikidega, et Kanadal

on probleeme Ilma USA-ta meetrtmöödustikku kasutamisele võt
ta. Kanada vastavad võimud on
määranud uuele süsteemile üle
mineku kõrgpunktiks 1977. aasta

kuid USA vastuseisu tõttu tuleb et
tenähtud plaanides teha tõenäoli
selt mõningaid muudatusi.

Pihkvasse, poste restante.

Harkov võimatu. Lendan
stjuardessina Vladivostokki. Kat

Koha) Orsjas. Blondiini pole. on
brünett. Panen ette Tbilisit. Olga.
Orsja, poste restante.

Tbilisi on okej. Sõidan Minski,

Kallis Andrel! Täpselt nagu Sa
ette nagid, on siin piletitega ra
skus!. Tallinna pole pileteid juba

Vilniusse. Oiga.

huumi. Olga.

Kilasse, poste restante.

Tbilisisse, poste restante.

kaua aega olnud saada, kuld võin

Sind rõõmustada sellega, et mu

Otsekohe Vilniusse, kaubavagu

Leningradi, Minski, Tallinna, Rii

ja temal oli pilet Riiga. Lendan

tante Riia. Igatsen. Oiga.

nis. Kohtume Gedlmnuse torni

ga, Moskvasse, poste restante.

Rltesse.poste restante.

Kallim, kus Sa oled? Pole torni
juurest lahkunud kolm ööpäeva.

Piletit Tallinna pole olemas,

Rahutu. Olga.

Sotshi pileteid njeetu. Raha ka
njeetu. Korraldasin hobuse, ratsul
tan Harkovi. Andrel.
Harkov!, poste restante.

Minski, Kamennaja 2, korter 31.

El pääse Leningradi. Küll aga

Sotshi, poste restante.

ga. Andrei.

leningradi, poste restante,

juures. Andrei.

ARVI MOOR

sirina. Tule Orsja kaudu. Tuttav
blondiin jaamas klaarib pileti,
täidlane, sünnimärgiga, prillide

Minskisse, Kamonn&ja 3, korter 31.

on Tallinna lühike maa. Kuldas Su
käsi käib? Telegrafeeri poste res

Vllrsoo ja Eduard Vllrsoo.

Pihkvas. Vagun korraldati ööse)

vaja rohkem raha. Andrei.

seetõttu otsekohe sinna, kuna säält

Eduard Viirsalu asemel Osvald

Vilniusse, poste restante.

magada. Andrei.

tähtpäevaga ori tekkinud ' lapsus
lahkesti andestada! Üsna kirjutise
alguses, kolmandas lauses, peab
olema -nimede Osvald Viirsalu Ja

OTTAWA - Kuna USA Esinda

jatekoda lükkas suure häälteena

pileteid njeetu. Ka mitte Tallinna ja üldse Baltikumi, mis nõukogude
kodanikele näib olevat ihaldatud suvitusparadiis ja kui muidu elamisrajoon number üks - kui kõne all on kolimine. Literatumaja Gazetas on igal juhul Al. Kurijandsij toonud ära reisiprobleeme vestes,
mille toome ära alljärgnevalt:

sen Sind pööraselt. Andrel.

parim sõbranna on haigeks jäänud

calami, mida palun asjaosalisi

des on ronimisekspeditsioonil

hukkunud 27. juulil ka kolm eesti
meesalplnisti — Erik Relno, Tõnu
Tennison ja Priit Vürst.

Olen Riias täitsa kinni, Tallinn on

Minu kirjutisse (KPL nr. 64,

17.8.74) seoses dr. Hilda Särje

olid jäänud jäise tormi kätte tipu

ei soovi
meetrimõotu

Armastuse keerdkäigud Sovjetis

Isikuid, kes kuulusid või arvati

protest Moskvale, kusjuures tooni
tati, et neljavöimu lepingut on ri

Istuma.

et Guillaume ülekuulamiste! ei ütle

kontrolli Berliini ühendusteedel.

Järgnes ka kolme läänellitlase

kaubaga. Spioon peab lihtsalt oma

vabastamist nõudsid noored veel
kordselt väljasöiduluba ja täiesti
ootamatult tuldi nüüd nende soovi

teostas DDR piirivalve ulatuslikku

kuuluvat büroo ametkonda, ei lu
batud transiitmaanteid kasutada.

tegemist Guillaumega, siis ei nõu

USA-kongress

Olen Tbilisis. Kerge ots Suh-

Suhhuumi okej. Sõidan taksoga

sun säält sõita Markovi. Olga.

Vladivostokki, hiirtelegramm.

Ootan Vladivostokis. Sõidan ve

durijuhi abina Novorossiiski.
Rohkem kirjas. Andrei.

Vladivostokki, poste restante.

Olga, mu kallim! Seda ktrfs,

saades olen juba kaugel merel. Msi
on olnud jõledalt õnne. NovoroMHskls munsterdasin jungana Dostejevski-Dovslojevski-nlmellsele

tankeriie. Paari kuu pärast põrut
ame ümber Healootuse neeme,

Kiievisse. Säält aerupaadiga

India ja oleme varsti Vladivostokis
ja me oleme taas koos. Mu kallim,

bureki kail. Andrel.

kuldas ma Su järele igatsen. Ära
Sa vald Issanda pärast kuhugi sõi
da, sest mõtle kui Vladivostokis

Odessa-Jaltasse. Kohtame TsheJaltasse, Tshebureki kai, poste retante.

Jaltasse kauge. Öösel Sotshi
jalgsi. Olga.

hakkab ka pihta piletitega jukera-'
damlne. Nüüd aga pean hakkama

dekki küürima. Tuhat musi. And
rel.
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Herbert Michelson

Heinrich Baueri

70-aastane

sünnist 100 a.

USA-s New Jersey osariigi rannikuasulas Ocean Gate tähistab
keset ülemaailmse Eesti Raama
tuaasta ettevalmistusi ürituse al
gataja Herbert Nichelson oma 70mst&st sünnipäeva, mees kes on
üldtuntud kui eesti skautluse es

maseid käilaskujusjd — skaut-

master nr. 1, populaarselt noorte
seas tuntud kui ”Miku”.

ga koos ta läbi tegi söjaraskused ja
pögenemisteekonna idast läände.
Sellel teekonnal suri pojake Mihkel
Jaak,
1945 algas perekond Michelson! 5

aastat kestnud DP-ajajärk. Mikut

valiti korduvalt Eesti Komitee

esimeheks ja Balti laagri-Juhatajaks. Samal, 1945 aastal asutas
Noorsootegelaste päevadel Noor
sootöö toimkonna, mis asendas

H. Michelson sündis 1904 Tar
tumaal Kudina-Uhmardul. Kui
koolitee noore Herberti Kudlnast
Tartusse õppima viis, asutas ta
1919 paari koolikaaslasega ene
searendamise ringi Tartu Kõrge
mas Rahvakoolis, mis tegeles kir
janduse, kunsti, spordi ja ka nõr
gemate liikmete järeleaitamisega
Õppetöös, 1920 liitus ta skautide
"öökulli" salgaga. Varsti asutas
ta rühma juurde spordi ja male

Mälestus suurest koolitegelasest

Haridusminister.

Heinrich Baueri tööala ei piirdu
ainult koolitegevusega, tema pa

seltskonna elust. 1806 oli ta Eesti

möödus 100 aastat tema sünnist.

nused üldse eesti rahvahariduse ja

laste varjupaikade alal on tänu
väärsed ja hinnatavad.

Heinrich Nikolai Bauer sündisPaides 11.8.1874.

Isa oli kaupmees, endine mõisa

valitseja Friedrich Bauer. Ema
Sofie, riiuna Bierman. Heinrich
Bauer õppis Tallinna kubermangu
gümnaasiumis 1B86-1890, Poitava
gümnaasiumis 1881-18®, Tallinna
Nikolai gümnaasiumis 1893-1896.
õppis 1886-1900 Tartu ülikoolis aja

lugu. Sai üliõpilasena kuldauraha
auhinnatöö eest.

üliõpilasena õiendas 1887 üiemkooiiöpetaja eksami saksa keeles

ringi, toimetas rühma ajakirja,

korraldas 1 maleva kergejõustiku

ja oli 1888 aastast alates saksa kee

kõik skautlikud öppeastmed ning
ametkohad, kuni ta 1924 Tartu Ma
leva päälikuks valiti, millisel kohal

le ja ajaloo õpetaja Tartu poeg- ja
tütarlaste gümnaasiumis. Pärast
ülikooli lõpetamist hakkas tegeli
kuks pedagoogiks, kellena teotses

võistlused, seejuures läbi käies

ta töötas ühtekokku 7 aastat.
1933-34 töötas ta Eesti Skautluse

Tartus kuni 1903 aastani, siis

Varssavis I reaalkooli õpetajana ja

üldjuhina, ning alates 1934 Peas
taabi ülema abina, kuru võõras

kõrgemate pedagoogiliste n alg

kursuste lektorina.
1806—1911 oli õpetajaks Tallinna.
Nikolai gümnaasiumis.

võim skautlikud orgid sulges 1840.

Sellel kohal oli tema peamiseks
ülesandeks skautlik treening ja

1911 a. alates Tallinna Linna Tü
tarlaste Kommertskooli direktor.

väljaõpe. Ta korraldas 1938

Koitjärvel I Eesti skaudi juhtide
üleriigilise põhikursuse treening

laagri, millele järgnesid veel kolm
laagrit. Viimane laager oli ühtlasi

musterlaagriks ülikooli kehalise
kasvatuse instituudi üliõpilastele
praktiliste ülesannete selgituseks.
Alates 1933 valiti teda Eesti
Skautmasterite Kogu juhatajaks.

Ta oli Eesti skautide n suurlaagri juhiks Valgerannal, ning III
suuriaagri juhiks Paralepa rannal
Haapsalu juures.

Skautliku tegevuse raames tuli
tal tegutseda ka välisesinduste ja
suhetega,

1921 läks juubilar Tartu "Posti
mehe" raamatukaupluse teeni
stusse praktikandina ja üheksa
aastat hiljem oli ta juba Jaan Tõ

nissoni poolt määratuna selle äri
juhiks, töötades sellel kohal kuni
1943. Oli samal ajal ka Eesti Turis
tide Ühingu turismibüroo juhata
jaks, õppeülesande täitjaks ülikooli

kehalise kasvatuse instituudis
noorsootöö ja vahest ka kiiruisu
tamise alal, tegev paljudes Idee
listes ja majanduslikes organisat

sioonides,

H. Michel soni nime leidub ka
spordlannaalides: ta oli kahe
kümnendatel aastatel üks pare
maid teivashüppajaid, 1831 tull ta

koguni Eesti meistriks, olles kor
duvalt internatsionaaliks. Jooksis
ka keskmaid ning oli kiiruisutaja.
Tegev spordiorganisatsioonides

Herbert Michelson
skautluse keskust, ning 1946 asutas

ta Eesti Skautide Keskbüroo, asu
kohaga Augsburg-Hochfeld, kuhu
registreeris 2000 eesti skauti Sak
samaalt, samuti kõik üksused koo

stöös Skaut. Maailmabürooga.

Eesti Skautide Peavanema Nikolai

juunist kuni 1953 aprillini. Kui ra
jati 7 maa pagulusskautide Kesk

suve algul. Viiburi langemise jä

keskorganisatsiooni "Eesti Skau
did Paguluses" põhikirja allakir

jutaja 1. aug. 1949 Inglismaal. Va

kretäriks, millisel kohal töötas 1950

organisatsioon 1960 tegutses selle

Peasekretärina kuni 1866. hiljem
välissekretärina. 1963-1964 Eesti
Skautide Liidu Keskbüroo välisse
kretär, 1965-1970 Eesti Skautide
Liidu Peasekretär.
Saabudes perega USA-sse 1960
asus ta varsti, juba 19S1 USA skau

tide Philadelphia Councily

"Breyer" treeninglaagrisse ame

tisse, ning töötas seal ühtekokku 22

aastat, olles 20 aastat selle direk
toriks, kust läks pensionile 1973.
Esimese kümne aasta jooksul ka
sutasid ka eesti skaudid ja gaidid
rohkesti ”Breyerl” treeninglaagri
maa-alasid.

raamatud: Eesti Sakudi Käsi

Ta on olnud rohkete laagrite ju
hiks eesti poolel. H. Michelson on
hoolikalt pidanud eesti skautluse

trükk Augsburg 1946, III trükk

maailmsetest jamboreedest ja kü
lastades rahvusvahelise skautluse

juhtivalt ja kohtunikuna,
H. Michelson! sulest on ilmunud

Punaarmee tungimine lM4-a.
suvel sügavale Eesti territooriu

liti keskorganisatsiooni I Pease

vanema asetäitjana 1947-49 ning oli

Kogu saksa Idarinne vankus juba

rele kavatsesid sakslased tõmbuda
tagasi ka Narva jöe joonelt Valvara-Sinimägede joonele, et sellega

rinnet lühendada. Tagasitõmbu

mine pidi toimuma Äi. juulil, kuid
mitmetel põhjustel loobuti sellest.

Rinne jäi allpool Narvat endiselt
püsima Narva jöe joonele, kuna
Narva ja Peipsi järve vahe vene
laste, suur sillapea töi rindejoone

Auvere-Vaivara lähisteni.

25. juulil algas venelaste suur
pealetung nii Narva jöe. joonele kui

ka Auvere-Vaivara suunas. Vii
mases rindelõigus suutsid kaitsjad,
nende hulgas ka Eesti diviisi osad,
rinnet hoida, kuna Narva jöe joonel
õnnestus venelstel jöe ületamine,
mis põhjustas üldise taandumise

Vaivara-Sinimäed-Mummasaare
joonele, kus rinne stabiliseerus.

raamat, Tartu 1932 II trükk 1938.
Skautlikul teel, Tartu 1934, teine

välissidemeid, võttes osa üle

USA 1BS6. Meeste ridadesse, va-

juhte mitmetes maades.

Narva linn langes venelaste kätte
27. juulil. Tolmunud lahingutes ja
taandumisel kandsid eesli üksused

Sport ja mäng II, toimetaja ja

USA-s on juubilar korudvalt va
litud Eesti RAhvuskogu Ühendrii
kides Esinduskogu juhatusellik-

Paar päeva enne võitluste puh
kemist pöhjarindel alustasid vene

kaasautor, Tartu 1940. Noorsootöö

meks, enamiku ajast abiesimees ja

radadel, USA 1969.

Noorsootöö Toimkonna juhataja,

Peipsi järve. 23. juulil langes

60 II Eesti Päevade peakomitee

lahingud juba Petseri lähistel.

Esinduskogu liige, Eesti Raama

ka Eesti Piirikaitserügemendid

Mlchelsonide pere on läbinisti
skautlik perekond. Ka abikaasa
Marianne on töötanud gaididega
juba Eestis ja Saksamaal, samuti
palju aastaid USA-s olles ka Gai

saata abivägesid. Sinna saadeti

nemskautide käsiraamat. Tartu
1937, Skautlus (treeninguala) 1837,

Ajakirjanduse alal on Miku olnud

kaastööline "Postimehe", "Eesti
Spordilehe", "Öpilaslehe", "VIkingu", "Eesti "Skaudi" ja teiste
väljaannete juures, viimases ka
aastaid toimetajaks. Juba Eestis
rajas ta noorte ajakirja "Skautlikel
õppe väljakuli" ning on seda toimtanud ja olnud selle kaastööliseks
ka paguluses. Paguluses rajas ta

"Eesti Kaja” lisana "Põhjamaa
Tähistel” noortele, ning "Vaba

Eesti” noorte lisa "Noorte Sõna”,
1938 abiellus Miku Narvas Adele

Marianne Nirgiga, millisest abie
lust sündisid tütar Enda Mai ja
poeg Mihkel Jaak.

Kommunistide võimuaastad
töötas Tartus raamatukaupluse

ametnikuna. 1943 kutsuti haridus(Urektooriumi noorteosakonna va

neminspektoriks, kust ta mobili
satsiooni ajal määrati lennuväe

abiteenistuslaste õpetajaks, kelle

"Noorte Sõna” toimetaja. Oli 1958-

Kutsetöö kõrval on Heinrich
Bauer elavalt osa võtnud eesti
maa Rahvahariduse Seltsi abie
simees, samaaegselt esimese öhtu-

algkooli juhtaja täiskasvanuile.

19OT asutas ta öhtu-keskkooli, kus

oli juhtaja. Heinrich Bauer oli

Eesti lastekasvatusseltsi asutaja
ja juhataja. OH Tallinna linnavoli
nik, õppeasutuste hoolekogu liige,

Eesti Punase Risti abiesimees ja

anatooriumite ja varjupaikade
osakonna juhtaja.

Heinrich Bauer oli II Riigikogu

liige, ühtlasi vanematekogu läige

ja hariduskomisjoni abiesimees.
Heinrich Bauer on olnud tegev ka

kirjanduslikult hariduse ja kooli
alal. Surnud 11. oktoobril 1927.
Maetud Tallinna Kaarli Kalmistu
le.

Ta omas III l.2.j.V-r.

Tallinna Linna Tütarlaste

Kommertskooli õpilased läbi kogu
aegade mäletavad oma kooli di
rektorit Heinrich Bauerit kui hea
tahtlikku hoolitsejat isa, kes andis

oma õpilastele ausa ja korraliku
ettevalmistuse kogu eluks. See
distsipliin ja moraal on aidanud
paljuid võita eluraskusi ja saavu

tada tunnustust, veel enam, tema
õpilased on tublid eestlased.

Augustis 30 a. eest
algas põgenemislaine
mile põhjustas Uiuna-Eestis suure
põgenemislalne. Tuhanded jätsid
maha oma kodud, et siirduda põ
hjapoole lähenevate vene üksuste
eest. Augusti keskel lähenesid la
hingud Tartule.

Kanni määratuna tegutses Fea-

1921-1922 oli Eesti Vabariigi

ja kasvatajast on unustamatu,
kuigi tänavu aasta 11. augustil

üksusi Eesti Diviisist, sinna siir
dusid ka Soomest tagasitulnud
Eesti vabatahtlikud Soome Jalaväerügement 200. Kõigil neli oli
vaid ühine soov — püüda Eesti

päästmiseks teha mis võimalik.

Lahingud lõunarindel lähenesid
Tartule augusti kuu keskel. Vaa
tamata kaitsjate meeleheitlikule
vastupanule murti rinne lõunapool

Emajõge läbi. Tartu langes 26.
augustil. Koos sellega langesid
Punaarmee kätte ka kõik alad
Peipsi ja Võrtsjärve vahel, kuna

rinne ise jäi ajutiselt püsima Ema
jõe joonele.

Eesti saatuse määras aga vene
laste edu lõunapool Eesti territoo

riumit. Saksa nn. ”Pantri üln”
Ostrovi joonel murti läbi ja pu

naarmee liikus peatamatult edasi
Riia lahe suunas. Langesid Lem-

berg, Brest-Litovsk, Byalistok ja

Dünaburg. 29. juulil oli Miitav

langemlsohus. 1. augustil langes

Lätis Tukkumas ja sellega oli
raudteeühendus Eesti ja Saksa
maa vahel katkestatud.

Veidi hiljem suudeti küll Tuk

kumas ajutiselt tagasivallutada,
millega kotisuu Saksamaale oli
uuesti avatud. (ME)

Moskva

patriarh
Soomes

HEL8ING (EPL) - Moskva

patriarh teostas ametliku külas
käigu Soome ortodoksklrlkule,
milline teatavasti allub Konstan

tinoopoli patriarhaadile. Koigi

soome poolel rõhutati, et N. Liida
kirikupea visiit on ”sõpruse akt”,
ei ole võimata, et eesmärgiks on
soome ortodokskiriku Moskva

patriarhaadi alla viimine, mida
meeleldi näeks Kreml.
Soome ortodokskirlku piiskopiks
valiti maa iseseisvumisel eestlane

Herman Aav, kes piiskopiks õnnis
tati Konstantinoopolis 1923. Tea

tavasti ka Eesti ortodokskirlk allus
Konstantinoopolile, kuid Eestis on

kirik sunnitud nüüd Moskva pat
riarhaat!, kuna pagulaskirik on
jäänud Konstantinoopoli kiriku
osaks.

UNO keelas
Solzhenitsõni
raamatumüügi
PARIIS (VE) -- Pariisi FI-

GARO kirjasaatja Genfis teatas, et
”Arhipelag-Gulagi" müük on kee
latud Liitunud Rahvastele Genfis

kuuluval ajal, mis on eksterrito

riaalne ja korraldused selle kohta
suveräänsed. Raamat on ära kor
jatud Rahvaste Palee kõigist kioskldest.

Korraldus on tulnud UNO di
rektsioonilt (New Yorgis) ja ilm

selt venelaste survel, märgib Fi-

garo ja lisab, et N, Liidu saatkonna
survel tuli see raamat kõrvaldada

ka Pariisis Unesco väljapaneku-

riiulitelt, aga Unescost seda siiski
saab — paberikotti peidetult.

Ajaleht mõistab väga teravalt
hukka Kremli esindajate säärase
hoiaku ajal kui Euroopa Julgeolekukonverents peab arutama just
informatsiooni, ideede (siia kuu
luvad ka raamatud) ja inimeste
vaba lükmust.

Tuglas ilmus
Prantsusmaal
PARIIS (EPL) — Ühe tundmatu

prantsuse väikeklrjastuse väl

jaandel ilmus prantsuse keeles
Fridebert Tuglase 1942 aastal,
seega teise nõukogude okupat

siooni ajal kirjutatud pikem novell
”Viimne tervitus”.
See ei ole eesti keeles raamatuna

ilmunud, küll aga Tuglase novellikogumikes. Novelli Ilmumine Ees
tis võttis 16 aastat aega — kirjanik
oii teatavasti pikemat aega põlu all

ja poolelosina aasta jooksul ci trü
kitud tema loomingust ühtki rida.

raskeid kaotusi.

lased rünnakuga ka lõunapool
Pihkva ja nädal hiljem toimusid

esimees. Praegu on ta ERKÜ

Vaatamata visale vastupanule, kus

tuaasta ülesannetes USA E. Skaut,
mlaeva-treeningutiimi liige.

raskeid kaotusi kandsid, kandusid
lahingud peagi üle Petserl-Vöru, ja
Löuna-Tartumaa.
Lõunarindele püüti kiires korras

dide Maleva juhtaja. Gaidide Liidu
juhtaja, ning juhtinud laagreid ja
Aastakoosolekuid, samuti on tütar
Enda, kõigile tuntud ”Kiki” tööta

nud gaidjuhina ja laagri juhina.
See on lühike kokkuvõte Herbert

Michelsoni tööst. On lmestamisväärne, et ühteainsasse ellu mahub

nii palju tegevust ja nll paljudel

aladel. Herbert Michelson on nagu

elanud mitu elu ja tegutsenud

mitme mehe eest. Ja praegugi on
tal käsil pooleliolevad käslMjrad,

tegelemine noorte- ja rahvuslike
küsimustega ning ülemaailmse
raamatuaasta läbiviimine.

Aatekaaslased soovivad teene

kale juubilarile veel palju indu,

Jõudu, tahet ja aastaid töötamiseks
rahvuslikul tööpõllul.

ENE RUNCE

Rindelt tulevate teadetega venelaste lähenemisest tekkisid 19H
aasta suvel Tallinnas Soome delegatsiooni ees pikad sabad inimes
test, kelle lootuseks oli pääsemine Soome.
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t
Meie armas

Aleksander

Lipu
Sünd. 3/51898 Emmastes
Surn. 10/81974 Göteborgis

Mälestavad vaikses leinas

De
facto. . .
Algus lk. 1

saanud suur muudatus valitsu
se seisukohtades võrreldes sel

lega, mille teatavaks tegid
Austraalia saatkonnad vare
malt nii Moskvas kui ka Wash

ingtonis.

Canberra demonstratsioon oli
ette nähtud möödunud nädala

neljapäeva õhtul. Kuid parla
ment lõpetas istungi kolma

päeva õhtul. Seepärast organi
seeriti kiiresti protestidemon-

stratsioon kolmapäeva hom
mikul.

Adelaide ja Sydney lehtedes
ilmusid suured kuulutused Balti

komiteede poolt. Neis küsiti

LAPSED

näiteks: Mis on vabaduse hind?

LAPSELAPSED

Miks Austraalia valitsus astus
selle sammu? Kas Mr. Wtaitlami ja seltsimees Brezhnevi
vahel on sõlmitud salaleptog?
Paljud tuhanded austraalased
küsivad seda. . . Ja rida teisi

LAPSELAPSELAPSED
HILDA

Matusetalitus toimub Göte

borgis Kvibergi kalmistu

Helga Korset kabelis laupäe
val, 31. aug. 1974 kell 14.

küsimusi.

Et protestida Austraalia va

litsuse otsuse vastu, korralda-

Pärast koosviibimine Redbergsgårdenis.

t

STOCKHOLM
Meeskoori liikmeile

Stockholmi Eesti Meeskoor
alustab oma sügistegevust teisi
päeval, 27. augustil kell 18.30 Eesti

Kallist sõpra

sõbrad on teretulnud!

Rudolf

STOCKHOLM
Realistide kokkutulek

mälestavad kurbuses

Tallinna Reaalkooli 93-nda aas
tapäeva tähistamise kokkutulek
toimub reedel, 6. sept. kell 18.30
Korp! Sakala ruumides Grev Turegatan 15, 3 trp. (T-peatus öster
malmstorg, väljuda Grev Turegatanlle).

ARTEMIKAUBER
abikaasaga
BERNHARD ONNO
abikaasaga

Koosviibimisele võtavad vastu
registreerimist: Bernhard Ustav
— Trädgårdsg. 19, 172 38 Sundby
berg, tel. 08/28 56 30, Erhard Has-

selblatt — Siljansväg. 71, 12170

Joharmeshov, tel, 08/8146 20,
Georg Pärnpuu — Drottningsholmsväg. 282, 161 35 Bromma, tel.

08/26 92 37 või Jüri Remmelgas —

t
Armast sugulast

Oi vi MenzeFit

Höglandsväg. 13 C, 15130 Söder
tälje, tel. 0750/39 485. Registree
rimise tähtpäevaks on 2. septem
ber.

Pääsesid
läände
Kodumaa okupatsioonivõimude
loal külastasid Rootsis isa Kalju ja

leinavad kurbuses

Ellu Kriisa, sugulasi Aino Puhasmets ja Riin Parikas.

Kanadas oli sugulaste juures

SARA ja ARTEMI

Ella Ülejõe, Austraalias öe juures

Vaike Gross, Šveitsis sugulaste
juures Maimu Krinal, Prantsus
maal venna juures Ilja Isrin, Ing
lismaal isa juures Tiiu Lill ning öe
juures Evald ja Ilma Aruvee.

Puhka rahus!

t
Otamatult lahkunud armast

t

Ilse KameoFi
mälestavad kurbuses

EichenthaFi

KUIDAS UUS LUUD PÜHIB?

Nii küsib pealkirjas New Yorgi
Vaba Eesti Sõna Gerald Fordi

mele rahvale, siis palume teid
kaasa meie' demonstratsiooni

ametisseastumise puhul, ega ole

puhulgi olid lootused suured, aga
resultaadid sootuks teistsugused

Kongress tunnistas mitte üksi
tarvilikuks, vald ka rutuliseks Ra

”Tarksöna ütleb, uus luud püh

raadiosaadete alustamise Eesti,
Läti ja Leedu jaoks, nähes selleks
ette ka korralikud krediidi sum

Adelaides esinesid protestikoosolekutel parlamendi liige
Wilson ja senaator Jessop, mõ
lemad liberaalsest erakonnast
ja nende erakonnakaaslane M.
Posa. Järgnenud rongkäik ku
junes suurimaks, mida baltla
sed Adelaides kunagi on kor
raldanud. Üle 2000 eestlase, lät

lase ja leedulase kõndisid tõr
vikutega. Nendega liitusid tu
handed austraallased. Samuti
täitus jumalateenistuse lokaal
viimse kohani.
Melbourne demonstratsioo

nist võttis osa 3000 inimest ja
seal kõneles endine föderaalminister Peacock, kes süüdistas
valitsust lubaduse murdmises
Balti riikide staatuse küsimu
ses, Peaminister Whitiam andis
lubaduse, et Balti annektsiooni
ei tunnustata 30. aprillil, kui ta
jad oma jutule.

Sydneys oli 2500 demonstrandi hulgas 800 eestlast —
vanu ja noori. Liiguti törviku-

rongkäigus langenute mäle
stussamba juurde, kus toimusid
sõnavõtud. ”Austraalia valitsus
on müünud teie kodumaa süit-

niöiguse,” ütles parlamendilii

ge D.M. Conally kogunenud
baltlastele ja ikestatutele.

”Peaminister Whitiam müüs
maha need rahvad ja müüb ka

kuigi suur optimist, sest Nixoni

ikestatute küsimuses:

kivat hästi. Optimistid loodavad, et

uus mees presidendi ametikohal
pühib ära mitte üksi korruptsiooni
riigiasutistes, vaid isegi ka inflat
siooni ja muud hädad. Tavaliselt
need lootused ei lähe täide.

Kui tuntud kommunismivastane
Nixon sai presidendiks, siis ta dek
lareerib, et kõige esmalt ta teeb
’ 'puhastuse ’ ’ välisministeeriumis.

Aga kui leedu vabaduseotsija Si-

mas Kudirka USA rannakaitse

poolt venelastele välja anti, siis
kiitis selle teo heaks ja õigeks vä
lisministeeriumi Vene asjade osa

konna juhtaja. Rannakaitsest
sunniti asjaosalised admiral ja

mereväekapten ametist lahkuma

selle häbiteo pärast, välisminis

teeriumi mehe suhtes ei olnud aga
selles suhtes midagi kuulda.

Etniliste gruppide keskorgani

satsioon pealinnas Washingtonis
iseloomustas oma viimases
infor matsioonibülletäänis ’ ’ so

hiks” ja "kelmuseks” hiljutist
Ethnic Heritage Studies pro

grammi riikliku toetuse jagamist
hariduse, tervishoiu ja heaolu mi
nisteeriumi poolt. Kongressi poolt
suurejooneliselt alustatud üritus
vesistati ära administratsiooni

Läti konsul. .

Algus lk. 1

milt, kas tunnustuse andmine

Austraalia. .

toimus venepoolsel algatusel.

Parlamendiliige Wenthwoth
nimetas N. Liitu rahvaste
vanglaks. Ta teatas, et parla

Snedden oma protestis rõhu
tas, et Austraalias elavad eesti,

mendiliikmed on telegrammiga

protesteerinud kindralkuberneri (Austraalia vormiline rii
gipea) ees, kusjuures aga tööe
rakondlased keeldusid alla kir

jutamast. ”Austraalia tunnu

läti ja leedu rahvusgrupid on

õigustatud valitsuselt täit

informatsiooni saama. Snedden

leidis, et tunnustusakt viib
Austraalia veel ühe astme
kaugemale läänedemokraatiatest, kellega maa põhiliselt on

stus Baiti allasumile on häbip
lekk Austraaliale, mille eest

olnud liidus ja lähendab teda
Uksiseisvateie riikidele. Ta lei
dis, et selline areng kahjustab

peaminister Whitiam, kes tõe
näoliselt selle sammu astus ka
välisministrit informeerima

maa julgeolekut.

kannab ainuüksi vastutust

ta”, ütles kõneleja. Senaator
Furley nõudis, et valitsus oma
otsuse tagasi võtaks.

PROTEST NEW YORGIS
Austraalia tunnustuse and
mise vastu Balti annektsiouniie

protesteeriti ka New Yorgis

Austraalia lennuliini "Quantas”
büroo ees 12. augustil. BATUN-i
eesti läti ja leedu noored kand
sid plakateid ”Endine koloonia

soovib nüüd kolonialismi”,

”Whitiam ja Brezhnev veresvennad” jne. Tihedas liikluses
jagati lendlehti paari tunni kes
tel, millistes selgitati Austraa
lia sammu.

Austraalia lennuliini vastas
asub venelaste Aerofloti büroo,
kust venelased jälgisid demonstrante.

Ka USA pealinnas Washing
tonis toimus balti rahvuste
demonstratsioon Austraalia
suursaatkonna ees.

Pääsesid
läände
Kodumaa okupatsioonivõimude

SOE

ELLEN ja ALBERT
MEERIK

bürokraatide poolt ja väljaandmi
seks jäänud paar miljonit jagati
enamuses mitte etnilistele grup
pidele, vaid ametiasutute bürok
raatides osariikide haridusosa

dele ja jumalateenistustele.

Anne Sokk, Marga ja Ants Tulp. öe

JUTA ja HABTVIG

MATSON

teie siimpatiseerite neile kol

loal külastasid Rootsis sugulasi

mälestavad leinas

HURT ja IRENE

monstratsioone. Teated lehte
des ütlesid Balti komitee kuulu
tustes austraallastele — et kui

Brisbanes deklareeris

Queenslandi Ikestatud Rahvas

te Nõukogu esimees Frank
Vavra, et Austraalia föderaal

valitsus on annud Baiti rahvas

matusel viibis HUda Karjane*

mad. Vaiitsusasutiste bürokraadid
ei võtnud selleks eelarvesse sum
masid ja järgnenud sekelduste tõt
tu saateid ei tule, vähemalt lähema
aasta jooksul mitte.

Presidendi partei keskkomitees
loodi eteniliste gruppide osakond
kümnete miljonite sisserännanud
kodanike organiseerimiseks. Kui

nüüd selles osakonna palgaline
juht Laszlo PasZtor ei astunud
ametiasutiste ees välja Ethnic He
ritage Studies programmi ja Balti
raadiote kaitseks, siis ei ole sellist
ametimeest tarvis. Ja kui ta välja
astus, kuid ei leidnud tähelepanu,

siis tähendab see, et ametiasututes

bürokaadld panevad jalga taha
isegi rahvaesinduse poolt heak
skiidetud aktsioonidele.

USA president ön ühtlasi ka oma

partei kõrgeim juht. Kas Gerald

Rudolph Ford saab takistada oma
parteid ja administratsiooni and
mast kabjahoope etnilistele grup

pidele? Peab olema optimist, et
seda loota”.

Ellen Niit
soome

intervjuus
Ajakiri ”Suomen Kuvalehti” nr.
29 toob ära jutuajamise Tallinnas
kahe lasteraamatute autoriga. El
len Niit ja tema kolleeg Kirsi Kun

nas (Tampere) vestlesid raama
tute kirjutamisest ja turustami

sest,

E. Niidi kohta öeldakse, et ta on
hea näide eesti kirjanikutüübist,

kes väikerahva liikmena peab

kõigega hakkama saama. Nii võib

ta korraga kõrvale jätta mängurongid ja jänkud ja kirjutada täis
kasvanute maailmast või jälle va
hetada lüürika proosa vastu völ

hoopis võtta kätte mõnda raamatut

eesti keelde tõlkida. Siinjuures
mürgitatakse tunnustavalt eest

Melbournes demonstreerisid
ühiselt valitsuse otsuse vastu
eestlased, lätlased ja leedula

Küsimusele, kui tähtsad on õieti
lastele raamatud, on eestlaste va
stus, et seda näitavad suured ti-

sed.

Austraalia ajaleht ”The Sun-

day Mail” märkis, et peami

nistri samm on vastuolus USA

ja Inglismaa poliitikaga Balti
riikide iseseisvuse küsimuses:
”Nato-maad ei ole kunagi tun

nustanud N. Liidu püüdlusi
Eesti, Läti ja Leedu kuuluta
miseks N. Venemaa osadeks.

Terve rida silmapaistvaid
poliitikuid on teravalt protes
teerinud- Harold Wrigbt, Aust
raalia kodanike vabadusühingu

esimees, süüdistas valitsust
kasvavas prohommunismis,
tuletades meelde, et kolm väi

kest iseseisvat Balti rahvast
olid toore vene agressiooni oh

raazhid. 1 miljon elanikke, aga

50 000 eksemplari uuest lasteraa
matust kaob müügikohtadest mõne
päevaga. Võrdlusena nimetatakse
kahetsusega vastavaid trükiarve
Soomes: 2000— 7000, millest suur
osa pealegi jääb tolmu korjama.

Ellen Niit jutustab, et tema ”Fil-

lerüni jutud” on tõlgitud vene,

saksa, ungari, gruusia ja slovaki

keelde ja et Eestis on esimene
trükk, 50 000 eksemplari, läbi
müüdud ja et niisama suur teine

trükk on ka ilmunud.

Küsimusele, kas lapsi tõesti jät
kub kõigi nende lugemiseks, vas
tab E. Niit jaatavalt, sest uusi lapsi
tuleb järjest juurde. Praegu on tal

kõige muu kõrvalt valminud fil

mistsenaarium tänapäeva noorte

le. (EPL/AR)

vrid 1940. Endised peaministrid

agressiooni selgelt hukka ja
keeldusid tunnustamast Sovjeti

ülemvõimu Baltikumis. Amee
rika ühendriigid on veel tänavu
keeldunud tunnustamast Nõu

kogude Liidu dominatsiooni
nende kolme rahva üle. Wright
tuletas meelde, et uus Austraa
lia valitsus on teostanud terve

rea prokominunistlikkc tun
nustamisakte : Pöhja-Korea,

lasid õde Eevi Väliste, Leida Ser-

rea proteste balti organisat

vuk ja Hilja Kaivo.

dio Liberty saadete raamides uute

laste üldist huvi kirjanduse vastu.

Ameerikas oli sugulase juures
Aime Jüksja venna juures Oskar
Faas. Kanadas külastasid venda
Ilme Anette Hiie mets ja Marie

Simson. L*&&ne»Saksamaai külas-

kondadele!

tele kohutava löögi.

Curtin ja Oiiefly mõistsid selle

Armast tädi

Rosa

• Pressi-tsitaate

üle kogu maailma protostlde-

kutsus Balti ajalehtede esinda

Majas. Kõik endised ja uued laulu

Leisbergd

sid eestlased, lätlased ja leedu
lased Adelaide®, Melbournes ja
Sydneys ning paljudes kohtades

Pöhja-Vietnam jne.

Austraalia valitsus sai terve
sioonidelt ja isikutelt. (EPL/K)

”Guiag”.
siidipaberil

PARIIS (VE) - Friisis trüki

takse uut venekeelset väljaannet
Solzhenitzõni raamatust "Archl-

pelag GuUgHst” eriti õhukesele
siidipaberile. Kogu raamatu pak

sus jääb ainult pisut Iile senti

meetri. Väljaanne on mõeldud tu
ristidele kaasavõtmiseks kui nad

reisivad N. Uitu.

üi: i rti&iivi, ül

Vaba eestlaskonna
informatsioonileht

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

Televisiooni programm
TELEVISION 2

TV \ Lördag

21.00 Fem spelar Mossart. Färg. Sko- 21.00 Aktuellt, väder.

15.55—17.15 Simning: EM i Wien. gaholms herrgård på Skansen i
Färg. Direktsändning med Ake Bro Stockholm utgör miljön kring klari
nettisten Kjell Inge Stevenson som
1B.S5-W.X5 Simning: EM 1 Wien. lin och Tolvo öhman.
tillsammans med några kolleger i
18.56 TV-nytt, väder.
Färg. Direkt med Åke Brolin och
psr»s Symfoniork. spelar amozarts
19.00
Viadukten.
Färg.
Engelsk
ävenToivo öhman.
klarinettkvintett 1 A-dur.
18.30 Helgmålsringning. Färg. Från tyrsserie i tre avsnitt om en föräld 21.80 Shtwtlme: Så gör man muslcal
Barsvikens kapell i Ångermanland. ralös pojke som kommit några hem
engelsk underh
dokument på spåren. 3. Hemlig
18.35 Just det. Färg. En annorlunda liga
heten.
llningsdokumenpekbok.
tär
om
repetitionerna
oc premiä
18.40 Herr Barbalander (underar. 19.30 Rapport, väder, sport.
20.00 En lärares dagbok. Färg. En ren på Londonversionen av den
Färg.
film i fyra delar om en ung lärares amerikanska musicalen "Two Gent-

19.00 Aktuellt i veckan. Färg. Textat.
19.26 TV-nytt, väder.

19.30 Var med och bjud. Färg. Fynd
ur svenska folkets gömmor presen
teras.

kamp för nya undervisningsmetoder
i en gammalmodig italiensk skola i

en förslummad förstad till Rom.
Filmen är baserad på verklighet

sunderlag. Del 4.
21.00 Musikresan. Färg. Jazz och
Nyttoslöjd blir konsthantverk.
20.00 Djur och växter I Norden. Färg. folkton. Sista rapporten från Musi
Claus Berings naturserie. Nils Llnn- kresan kommer från Liden, en liten
by ett par mil från Sundsvall. Här
man berättar.
20.20 Med en gnutta flax. Färg. Mu möter vi Groth-folket med den 28sikalisk frågelek med Lennart årlge vissångaren Stefan Groth, som
Swahn och revyfolk. Kapellmftst. har Gösta Kullenberg och Fritz Sjö
William Lind. Domare: Torbjörn ström som specialitet. Förutom Ste
Johnsson. Kvällens artister: Erland fan spelar Göran Sjölén och Evert
Wernberg och en jazzkvartett Inne
Hagegård och Gunwer Bergkvist.
hållande Jan Wågberg, Jan Jönsson,
21.00 Aktuellt, väder.
Christer Söderström och Lars Svan21.30 TV-nytt.

19.40 Levande, föränderlig? Färg.

21.35— 22.45 Sommarrysaren: I angelä

get ärende. Färg. En postsäck har
hamnat på avvägar efter en flygp
lanskrasch. Tre olka berättelser om

21.30 TV-nytt.
21.35- 23.06 Det regnar på vår kärlek.

Svensk långfilm från 1946. Regi:

de Inolndades liv.
an&lrollerna bl a Pamela Franklin,

TELEVISION 2

17.25 TV-nytt, väder.

19.30 Rapport med väder.

TW Tisdag

20.00 Pang i bygget — pjäs av P. C.
Jersttd. Färg. Regi: Arne Hedlund.

19.00 Musikresan: Kohorn, fela och

lur. Färg. Björn Ståhl, Walter

Ramsby och Oie Hjorth heter tre

spelmän som vet hur man spelar på
näverlur och kohorn.

19.30 Rapport, väder, sport.

20.00 Stackars flicka. Färg. Engelsk
långfilm från 1967 med Carol White,

Terence Stamp och John Bindon.
Filmen barnförbjöds vid den sven
ska premiären 1968.
21.35 Sommar med Carl-Anton. Färg.
22.20-22.25 TV-nytt, väder.

TV i Söndag
Suomenkieliset ohjelmat eller finsk
språkiga program:
17.30 Tapahtumia eller Aktuellt ma
gasin för finskspråkiga. Endast på
finska.
18.00 Viimeinen matka eller Den sista

resan. Färg. Efter författaren Pentti

22.25-22.55 Spertnytt.

TW

Medverk: Arne Källerud, Yvonné
Lombard, Helge Skoog, Olof Buckard, Lars Green, Ulla Carenby,
Margit Janson, Christer Boustedt, Skol-TV:
10.00- 10.10 Switch onl , AK /.
9.20— 9.35 Att uppleva naturen, åk 4—
?.(( Djurens livsrum, åk 6. 1. Låt Inga Dldong, Jonas Boustedt, Karl 6. Fqrg.

16.30—17.00 Halvfem. Kan du det stjärnor dyrkad och skandalomsu
här? — för finska barn. Molly och sad trots sin ungdom.
22.35- 22.40 TV-nytt, väder.
Polka går på cirkus.
I övriga roller bl a Wendy Barrle, 17.55
Meddelanden.

GeorgesSanders. Märkesmorden.

Fredag

10.00— 10.10 Switch onl Färg. , åk 3.
16.30—17.00 Halvfem. Mystls mamma

är sjuk.

Kan du det här? — för grekiska

barn.
Knasbollarna.
17.25 Tapahtumia. Aktuellt magasin
för finskspråkiga.
17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt, väder.
18.05— 18.30 Barnjournalen. Färg.

19.05 Mandrln. Färg. Del 5.

I rollerna: Pierre Fabre, Monlque

Morelli, Max Vialle.
20.00 Sommarkonsert med Staffan
Scheja. Färg. Direktsändning från
Cirkus 1 Stockholm med SR:s Sym

film.
19.30 Hallå, doktorn — engelsk kom

18.55 TV-nytt, väder.

arna vid Atticafängelset 1 staten
New York, USA. Med delvis unikt

Skol-TV:

Henry Jones, Ida Lupino, Diana Lina Hayes och Paul Gulfoyle. 18.00 TV-nytt, väder.
Merrill, Ben Murphs, Leslie Niel- Regi: Jack Hively.
18.05—18.30 Festen som nästan kom
son, Jane Powell, Barbara Stan- 22.40- 22.45 TV-nytt, väder.
av sig. Färg. Amerikansk tecknad
TELEVISION 2

Medv: Liv Ullman, Erland Joseph

17.30 Susi. Färg. 3. Susl märker att bildmaterial rekonstrueras händel
seförloppet 1 detta reportage, som
lemen From Verona’ ’, ”Hair” — saker luktar olika.
17.4»—17.50
ca Tillsammans med Mo också redovisar den häftiga kritik
kompositören Galt McDermots nya
som polisens agerande utlöste hos
verk, byggd på Shakespeares kom nika, 5 år. Färg.
19.20-19.30 Sydnytt, Västnytt, Mitt- allmänheten.
edi. Färg.
22.20 TV-nytt, väder.
nytt, Nordnytt.
22.20-22,25 TV-nytt, väder.

Eiäk Flens, Björn Granath, Varttzas
dem leva. Färg.
12.20- 12.40 Fritid och självförverkli- Eko, Lars Orup, Stig Osslan Erics
son, Lis Niiheim.
gande, åk 9. 1. Vidga stoa vye.
13.35— 13.55 Ljus och bild. Högstad. 21.25 ”...är lustiga att se”. Färg. Film
om grod- och kräldjur 1 Polen.
Färg.
tesson.
21.35 Showtime: Sylvle, superstjärna.
Birgitta Askegård och Staffan Olzon 14.00— 14.15 Vardagslivets kemi. ol. En Färg. Underhållnlngsdökumentär av
dag med Eva. Högstad.
är Musikresans programledare.
Francols Relchenbach om Sylvle
21.35 Söndagsdeckaren: Helgonet — 14.80—14.50 Program ett för lärare. Vartan — en av Frankrikes största
Mellanstad.

wyck.

mar Bergman. Färg. Del 1. Oskuld
och panik. Foto: Sven Nykvist.

Ingmar Bergman.
son, Blbl Andersson, Jan Malmsjö,
I rollerna: Barbro Kollberg, Birger Anita Wall, Rosanna Mariano, Lena
Malmsten, Gösta Cederlund, Ludde Bergman.
Gentzel, Douglas Håge.
21.00 Mtons ni Attlca? September
1971: En strejk utbryter bland fång

amerikansk äventyrsserie i den
hur ett försenat brev kan klassiska
40-talsversionen med

a erka

20.10 Scener ur ett äktenskap av Ing

foniork. och pianisten Staffan
ediserie med Robin Nedwell, Skol-TV:
Scheja som solist. Dir: David '/An
George Layton, Geoffrey Davies, 10.35—10.56 Människan och naturen, nan.
Richard 0’Sullivan och Ernst Clark. åk 4. 2. Vem har stört och förstört.
12.00 Svenska 1 4:an, 1. Resa till som Rossini: Uvertyr till Wilhelm Teil.
6. Vem är vem?
Rachmaninov: Pianokonsert nr 2, cmaren.
20.00 Var med och bjud. Färg.
moll.
Skol-TV:
20.10 Savannens vilda hundar — film 12.20—12.40 Vårdkunskap åk 1: 3 Ar
20.50
Fjärilen. Färg. Rysk kortfilm.
9.00— 9.10 Switch on, 2. Åk 3.
av beteendeforskaren Jane Goodall, betsområden. 1. Frisk eller sjuk.
21.00
Aktuellt, väder.
0. 85—10.85 Människan och naturen, Färg.
Gymn.
21.90 TV-nytt.
åk 4. 1. Äta och ätas.
21.00 Aktuellt, väder.
14.30— 14.50 Lärarprogram: Samver
12.20—12.35 Nordens natur och kli 21.30 TV-nytt.
kan förskola, åk 1—3. 1. Kommuni 21.35 Under samma tak. Färg. Ameri
kansk komediserie om generatlonsmat, åk 8. 1. Vulkanön vid Golf 21.35— 23.05 K.G.B. — det är den sov kation — ett samspel.
strömmen.
motsättningar och en pappa som
jetiske säkerhets- och underättel- 15.00 Auktion och marknad. Färg. alltid
vet bäst. 1. Den eviga frågan.
12.45—13.10 Sniffare, åk 4—6. Färg
Extrasändning
från
Skansen
där
setjänsten. Men framför allt står de
I
rollerna: Carroll 0’Connor, Jean
14.00— 14.20 Lärarprogram: Musik 4.1,
tre bokstäverna för Sovjetunionens fynd ur smenska folkets gömmor
Program 4 för lärare. Mellanstadiet. vittförgrenade och effektiva hem bjuds 3au.,b förmån för Radiohjäl Stapleton, Sally Struthers, Rob Rai14.30— 14.50 Samverkan förskola låg
pen.
stadium åk 1—3. 1. Kommunikation liga polis. Kvällens reportage, pro 16.30— 17.00 Halvfem. Mysti och t&rt- 22.00— 22.45 Good old days. Färg.
ducerat av BBC, redogör för KGB: s
Engelsk muslc-hallunderhållnlng
— ett samspel.
hl toria och nuvarande organisation. bitama.
från City Varlety Theatre 1 Leeds.
16.30— 17.00 Halvfem. Kan du det Färg.
Kan du det här? — för turkiska Gäst:
Danny La Rue.
här? Vad kan man göra dockor av?
barn.

TV I Måndag

17.55 Meddelanden.

TELEVISION 2

18.00 TV-nytt, väder.
18.05—18.30 Elefantpojken. Färg. Här 17.25 TV-nytt, väder.

Sus. Färg. 2. Susi lyssnar på
kommer Toomal, hans lillebror 17.30
ljud.
Ranjit och elefanten Kala Nag igen
17.40—17.00 ca Tillsammans med To
i nya, spännande äventyr kring na
turreservatet, där de arbetar. Serien mas, 6 år. Färg.
bygger på Kiplings ”Elephant Boy”. 19.20- 19.80 Sydnytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytt. Rapport med väder.
1. Farligt vatten.
20.00 Lantliv. Färg. 7. Den lilla går
19.30 ”Ingenting får man veta . .
den.

Familjen Bark.

17.55 Meddelanden.
18.00 TV-nytt, väder.

TELEVISION 2
17.25 TV-nytt, väder.
17.30 Susi.Färg.5. Susl känner på olika

18.06 Ett sån't djur. Färg. För djur- saker.
diggare i alla åldrar med Nils Linn- 17.45—17.55 ca Tillsammans med
man och konstnären Karl-Axel Marja, 6 år. Färg.
Pehrsson.
19.20- 19.30 Sydnytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.
19.30 Rapport med väder.
20.00 Lodynskls supsr-Ioppmarknad.
ven. Färg, Ränta från folkpensio österrikisk underhållning» färgielenen?

18.30 Auktion. Färg. Sommarens sista
Auktion på Skansen.

19.30 Stress — från vaggan till gra

Haanpääs novell om en flottares Färg. Om hur fhräldrar till ett ut
vecklingsstört barn informeras om I rollerna: Bryan Marshall och Bar
sista färd. Textat på svenska.
bara Ewtog.
visiun i svart, galenskaper på lö
18.30 Solistikonsertti eller Drag barnets handikapp. Åsa Holmsen.
20.00 Musik på fäboden I. Färg. I pande
20.55 Anslagstavlan. Färg.
band.
spelsmusik. Färg. Veikko Ahvenai- 29.W) Onkel Vanja — pjäs av Tje21.00 Raga. Färg. Raga är en form av Ralph M. Evers serie om musik till 20.50 Jazzbion. Leif Andersson. Billy

nen, dragspelsmästare, besöker TVstudion. Textat på svenska.
18-00 Vi tro på . . . Färg. Samtal om
Trons artiklar mellan stiftsadjunkt
Bengt Pleljel och några ungdomar.

chov. Färg. Regi: Christopher Mora-

han.
21.00 Aktuellt, väder.
21.30 TV-nytt.
21.35— 22.35 Onkel Vanja, forts. Färg.

1.U.2Ö TV-nylt, väder.

KongstorK-Ja-Kz. Kärg. En kväll,

Indisk folkmusik som framstående

främste uttolkare, Ravi Shankar.
22.35 22.40 TV-nytt och väder.

TELEVISION 2
med
Sonny Rollins. j
Från Kongsberg Jazz Festival il 17.28 TV-nytt, väder.

Norge.
17.30 Susi — tecknad dansk serie om
20.00 Solstaden. Färg. Tove Jansson en treårig flicka. Färg. 1. Susi tittar

läser ur sin nya bok. I

på saker.

vardagsbruk träffar vi åldermännen

Eckstines ork.

musiker utvecklat till en mycket i Orsa spelmanslag.
21.00 Frihetskampen i Namibla. Färg.
avancerad konstart. Den här filmen 20.10 Sabotörer i Telemark. Färg. Dokumentärfilm om förhållandet i
är ett porträtt av dess kansk Sprängningen av Norsk Hydros an det. av Sydafrika ockuperade FN-

TV i Onsdag

20.10 Rättvisa skipas. Färg. 10. Måste 17.40—17.50 Tillsammans med Kerstin,

läggning i Telemark i februari 1913 manciatel Namibla av Per Sandén
var en av don norska motståndsrö och Rudi Speo.
relsens mest omskrivna aktioner.
21.60 Krig och film. Färg. Presenta
BBC-repotage.

21.00 Aktuellt, väder.
21.30 TV-nytt.

tion av ”En värld i krig”, höstens
stora dokumcntärscrlc som börjar

på söndag.
21.35 Nummerlotteriet. Färg. Ulf Elf 22.00 TV-nytt. väder.
ving leder dragningen.
22.05— 23.05 Festplatsen. Färg. Med

Skol-TV:
21.46— 22.15 Kirurgernas århundrade
man inte tro på sin egen son. Kväl 8 år — serie av Lena och Rolf 9.45— 10.00 Se. lyssna och uppleva, åk. Färg. 9. Det allra heligaste. Det allra Bengan Dalén, Mikael Ramel och
Risken Finns. Boxholms Folkets
heligaste — det var hjärtat, organet Park.
, samma gång trevlige och ohängde Andersson. Färg.
.10.10—10.30 En naturtyp om hösten, ingen kirurg vågade röra. Professor
sonen till en av de anställda på 19.20— £9*30 Sydnytt, Västnytt, Mitt- Hk 8. 1. Höstlöv.
Rehn i Frankfurt var först, med att
Harriet Petersons advokatbyrå. Ma ny M, Nordnytt.
10.35—10.55 Astronomi. 1. Inblick i operera.
nus: Edmund Ward. Regi: Tony 19.30 Rapport med väder.
ursprung och framtid. Högstad.
Wharmby.
20.00 Hur blev det så? Färg. Tre må 16.39—17.09 tialvfem. Kan du det
' . . ■ • TELEVISION 2
I huvudrollerna: John Bryans, Mark lare berättar om stoa motiv: Olle här? — för jugoslaviska barn.
Colleano, Faith Kent, Philip Stone, Skagerfors, Rudolf Flink och Alf. Vem är invandrarbarn?
Indiaanipealik ohkab:
17.25 TV-nytt, väder.
Margaret. Lockwood, John Stone Lindberg.
Hej, välkommen till mej! Saga av 17.!» Susl. Färg. 4. Susi smakar på
"Oh, kui minu naine veel siin
och John Nettleton.
20.30 Nasrudln är namnet på en ös Inger och Lasse Sandberg.
õieks!”
olika saker.
21.00 Aktuellt, väder.
terländsk figur, om vilken det civ- 17.55 Meddelanden.
”Kus ta siis on?”
17.45—17.55 ca Tillsammans med
21.30 TV-nytt.
kulrar tusentals historier i. länder 18.00 TV-nytt, väder.
John, 7 år. Färg.
”Ma vahetasin ta eile pudeli vi
21.36 Sportspegeln. '
som Turkiet, Iran, Afghanistan, 13,05 18.30 Vår fantastiska värld. 19.20—19.30 Sydnytt, Västnytt, Mltt- ski vastu naaberpealiku vennale.”
22.06— 22.40 Soinmftrföljetongen: Pa Sovjetunionen etc. Anekdoterna om Färg. Vid jordgloben: Arne Welse.
nytt, Nordnytt.
"Ja nüüd alles märkad, et ar
latset. Färg. Tolvo Pawlo läser honom är genomsyrade av humor 19.30 Andras territorier. Färg. Fransk 19.30 Rapport med väder.
mastad teda veel ikka? "
fjärde avsnittet av Almqvists berät blandad med praktisk filosofi. Film film om vilda djur 1 Europa och om 28.00 Välj kurs. Färg. Tips om kurser
"Ei, aga ma märkan nüüd, et
telse.
av Leon Flamholc.
deras kamp för livsrum.
1 radio och TV.
mul on jälle janu. ”

lens avsnitt handlar om den på Knuts son med teckningar av Mats 4, J. Nntuicn som formgivare.

0
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