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17. aastakäik

Laulupäev oli täistabamus
1300 hontserdil9 800 peol
Möödunud laupäeval toimunud laulupäev

Norrköpingis kujunes sõna tõsises mõttes täis
tabamuseks — nii muusikaliselt, meeleoluliselt
kui ka organisatoorselt. Pärastlõunasele kont
serdile Norrköpingi messihalli oli kogunenud
enam kui 1300 inimest, õhtusele supee-peole
vähemalt 800 pidulist. Niisiis täismaja mõlemal
üritusel ja veel enamgi, sest kontserdisaalis ei
jätkunudki kõigile kohti ja paljud seisid püsti.
See on mötlemapa
nev, kuna peame kind
lasti arvestama sellega,

et kui ühel päeval ak
tiivsete kooride arv on
vähenenud näiteks ühe
le-kahele, siis on kadu
nud ka meie suurkok-

kutulekud laulupäevade
näol.

Kuna aga just need on
läbi aegade meie rahva

eneseteostust kõikidel
aladel ergutanud ja tii
vustanud, siis on laulu
päevade eventuaalne
kadumine siinse eesti

rahvusgrupi täieliku

hääbumise alguseks.

Sest ainult laul ja

Ehk siis jalutasid inimesed tuttavaid kohates
fuajees või istusid kohvikus nagu seda meie
suurkohtumistel ikka tavatsetakse teha. Laulupäevast võttis osa viis koori, tegelikult õieti
kuus, sest esines ju ka mudilaskoor oma 27
liikmega. See tähendab seda, et pärast Norr
köpingi II Laulupäeva 1962 on osavõtvate koo
ride arv vähenenud nelja võrra. Sest tol aastal
kaunistasid lualupäeva kokku üheksa koori.

laulupäevad suudavad
meid tuhandete kaupa
kokku tuua ja koos tun

da oma rahvusgrupi

ühist jõudu. Tavalised
peod seda iialgi ei suu
da.

Seega lasub lauljatel
ja kooride dirigentidel
tohutu vastustes, nüüd

ja edaspidi. Oleks tore,

kui praegu ”kadunud

koore” Södertäljes, Bo-

råsis, Eskilstunas ja
mujal läheks korda

Vaadeldes aga lau

päevasel' Norrköpingi
laulupäeval lauljatega
täidetud suurt lava, siis

arvulises osas siiski

taastada. Materjali ja

eriti pessimistlikku

kompetentseid koori-

tusega konstateerida, et
Järg lk. 2

huvi kahtlemata esineb,
ehk suudetakse leida ka
juhte.

muljet ei jäänud. Nais
kooride osas võis ülla
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Paratamatus

Kuidas võis juhtuda, et USA
maailma võimsaima riigina sai
kaotuse osaliseks Vietnamis ja

selle tagajärjena tahtmatult

se. 1960 kujunes olukord juba
niisuguseks, et USA president
Kennety pidas vajalikuks sõja
list abiandmist Löuna-Vietnä-

Aasias? Mitmelt poolt, eriti

siooni tõrjumiseks" ja' saatis
kohale hulgaliselt sõjaväelisi

aitas kaasa kommunistliku
agressiooni levimisele Kagu-

mile "kommunistliku agres

ameerikavaenutistes ringkon
dades seletatakse sel puhul,
nagu oleks kogu loos tegemist
olnud ainult "ameerika impe

nõuandjaid.
Presidendid Johnson ja Nixon

rialismi" kallaletungiga, kus
"kommunistliku agressiooni"

tõrjumine olevat üksnes sildiks

kapitalistlikule saamahimule.

Teiste sõnadega, USA interventsioon olevat algusest peale
pidanud nurjuma tänu kohalike
rahvaste vastupanule.

Mida niisugused seletused
väärt on, paistab kõigepealt
sellest, et vaigitakse täiesti
maha see roll, mida Nõukogude

Liidu ja Puna-Hiina ulatuslik
abiandmine kommunistlikue
Pöhja-Vietnamile ja selle kaudu
kommunistlikule agressioonile

Kagu-Aasias on mänginud.
Teiseks on vaigitud maha seegi,

kuidas arenes kurikuulsa Ho
Tshi-minhi raja väljaehitamine
ja selle tähendus kommunistli
ku agressiooni edasijõudmisele
lähtekohaga Pöhja-Vietnamist.
Ho Tshi-minhi raja ehitamine
algas 1954 kohe pärast Vietnami

jaotamist kaheks riigiks, Pöhja-Vietnami demokraatlikuks

vabariigiks kommunistliku

rezhiimi all ja Löuna-Vietnami
vabariigiks demokraatliku rii

gikorraga. Demarkatsiooni
jooneks mõlemate vahel sai 38,

laiuskraad, kust enam kui mil
jon vietnamlast kohe kasutasid
põgenemiseks kom munistliku

rezhiimi alt põhjast lõunasse.
Vietnami jaotamine tähendas
ühtlasi Prantsuse koloniaal
ülemvõimu kadumist Indo-Hiinast pärast prantslaste lüüa
saamist Pfthja-Vietnamis, mida
N. Liii ja Puna-Hiina juba siis

kõvasti toetasid.
1954. aastast peale arenes Ho

Tshi-minhi raja ehitamine lõu
nasse esmalt Laose kagupoolse

provintsi kaudu, jämedalt rik
kudes Laose territoriaalset
puutumatust. Seda kuritegu

varjas Pöhja-Vietnam prokommunistliku nn. Pathet Lao

Liikumise ellukutsumisega
Laose põhjapoolses osas. Sel
lega vallandati tegelikult sissi

sõda, mille varjus Ho Tshiminhi sõjatee ehitamine vene ja

hinna shiga võis segamatult
jatkuda. Rööbiti selle tee ehi
tamisega käis aga nn. vietminhi sisside kallaletungide
suurenemine Löuna-Vietnamile
läänest üha kaugemale lõunas
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jätkasid seda poliitikat ja toe
tasid Löuna-Vietnami võitlust
ameerika vägede kohalesaat
misega. President Nixoni ajal
tõusis ameerika sõdurite arv
seal üle poole miljoni. Sellele
järgnes hiljem hoogus sõjaliste
märkide pommitamine Pöhja-

Vietnamis, mis osaliselt oli

alanud juba president Johan
soni ajal. Aga vahepeal oli Ho
Tshi-minhi sõjatee ehitamine
jõudnud otsaga juba kaugele
Kambodzha idaprovintsidesse,

kust punasissid — nüüd jubaFNL nime all — arendasid sõ

jalisi operatsioone oluliselt
tähtsa Mekongi jõe delta vallu
tamiseks lõunapool Saigoni.

Ho Tshi-minhi sõjatee viima
se osa väljaehitamine tähendas

uuesti rahvusvahelise õiguse

riikumist. sedakorda Kam
bodzhas- Pöhja-Vietnam ei
hoolinud ka Kambodzha riigi
pea prints Sihanouki protestist,
mis pealegi tundus rohkem näi

liku vormitäitmisena. Presi

dent Nixon p.iiiidi:, olukc-da pa

randada kallaletungiga punasissidele Kambodzhas. mis aga
ei andnud nimetamisväärseid

tulemusi. Asja ei parandanud
ka prints Sihanouki kukutamine

riigipöördega kindral Lon Noli
juhtimisel. Võimule tulid lõpuks

"punased khmerid", prökommunistlikud sissid Pöhja-Vietnami armust ja Ho Tshi-minhi
tee kaudu varustatud vande
seltsi käsilased.
Söjateadus õpetab, et sõda ei
ole iseendast midagi iseseisvat,

vaid on ainult poliitika jätka
mine teiste abinõudega. Sünd

musi Vietnami sõjast kokku

võttes tundub, et USA kaotus
kujunes paratamatuks, kuna
sellest põhimõttest, ei peetud
rangelt kinni. Poliitika, oli süüdi

selies, et informatsioon vas
taspoole kohta jäi puudulikuks:

Ho Tshi-minhi sõjatee saamis
lugu ja selle tähendust sõjate
gevusele ei tõstetud küllalt esile

ja, teiseks, vaigiti täiesti sel
lest. kui suurt osa mängis kõi
ges Nõukogude Liidu ja PunaHiina tohutu abi: ndmine
kommunistlikule agressioonile

Kagu-Aasias nimelt Pöhja-

Vietnami kaudu.

Et USA poliitika oli lõhesta
tud, selgus president Nixoni
välispoliitilisest deklaratsioo
nist 1972 algus, milles üteldi, et

Aga ometi oli just nende sõnade

lausumise ajal käimas kon
frontatsioon Vietnamis, Laoses

ja Kambodzhas. Konfrontat
sioon, mis põhimõtteliselt läh
tus sellest meistrikavast, mille

Stalin välja mõtles 1949 jaa
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Trükkija: Eskilstuna-Kurirens
Tryckeri AB Eskilstuna 1975

junud ja Pöhja-Atlandi liit ja
tema sõjaväeline organisat

suure sõja vältimine USA kui
peavastasegä, aga väikeste
sõdade heakskiitmine, mis ai
taksid USA-d kurnata nii sõja
liselt kui majanduslikult ja po
liitiliselt.

vatantsijad. Kolge ees mud tlaskoor, paljud lapsed rahva
riietes, käes väikesed rahvus
lipud.

KOGUNEMINE

Siis Stockholmi Eesti Nais

Rahva kogunemine
, messihalli algas juba
tunde enne kontserdi
algust. Saabusid koorid
Stockholmist, Götebor
gist ja Norrköpingist et

alustada proovidega,
ilmusid kohale ka tei
sed, eesmärgiga enne
pidu kohata sõpru ja

tuttavaid.

Norrköpingi pea-

jaamast sõidutasid piduslisi messihalli meie
rahvuslipuga kaunista
tud linnabussid. ja laulupäeva hiigeltöö ära
teinud toimkond oli

muuseas kaugemalt

kohale saabunud koori
de liikmed paigutanud

ettenägelikult ja prak
tiliselt kiviviske-kaugusel asuvasse Mobilhotelli. Nii oli ümber

riietumine kerge ja
hõlbus.

Messihalli kõrval

ruumides oli publiku]

võimalus tutvuda huvi
tava käsitöö- ja raama
tunäitusega. Keerlesid

ioosirattad, ruumikas
fuajees kasvas könesumin mida rohkem
kellaosutid kontserdi

algusele lähenesid.

Pilvede tagant ilmus

lõpuks välja isegi päike,
vahepeal nimelt oli ilm

olnud selge sõnaga tal

vine. Kuigi kalender

kuulutas 31. maid, näi
tas kraadiklaas kõigest

4 — 5 kraadi sooja ja

hommikul sadas jää

külma vihina segamini
rahesagaratega.

Göteborgi koori rah
vas sõitis kohale isegi
läbi lumehangede, ku
sagil Hindas* kandis olid

õitsvad sirelid olnud

paksu lumevaiba all . . .
Nii tuleb tänada õnne, et
, praegusel ajal peetakse
laulupäevi "katuse all".

Vastasel korral oleks

nüüdne Norrköpingi
laulupäev lõppenud
selge katastroofiga,

sest vaevalt keegi oleks

tahtud tulla välja kül
metama.

koor, Göteborgi Eesti Naiskoor,

Norrköpingi Segakoor, Göte
borgi Eesti Meeskoor. Stock
holmi Eesti Meeskoor, Norrkö
pingi Eesti Rahvatantsurühm
ja Rahvatantsuühlng "Kassa
ri" Stockholmist.

Täpselt kell 15 marssisid

See meistrikava on natita
vast! unarusse sattunud, aga
võibolla aitab USA kaotus seda
meelde tuletada. Sellele vihjab
igatahes president Fordi kõne
Kongressi mõlema koja ees 10.

aprillil, milles ta muu seas tõ
siselt hoiatas N. Liitu kavade
eest kasutada pingelangetamist

õngitsemiseks sogases vees.
Sellele vihjab ka välisministri

Kisssingeri kõne ajalehteda
toimetajatele 17. aprillil, milles
ta ütles: "Me ei unusta neid, kes

andsid relvi, mida Pöhja-Viet
nam kasutas selleks, et naeru

vääristada omaenda allkirja
Pariisi lepingule".
A.K.

rep-Mossin), Maimu Miido "Ta
lendab mesipuu poole (juhatas
Harry Truus) ning Salme Purre
"üle kodumäe" (juhatas Hilma
Nerep-Mossin),

Koorid ja publik tervitasid
südamliku aplausiga helilooja
Salme Purret. kes ise laulupäeval koha! viibis. Lisapalana

laulis naiskoor Harry Truusi
juhatusel "Ei saa mitte vaiki
olla”.

Publik tervitas koore ja tant

Ja siis asusid vudinal lavale

sijaid püsti seistes tugevate ap

lasteaedade mudilased, arvult
27, keda juhatas Erna Klemmer

lausidega. Koorid kogunesid
lavale, mille koha! oli maitse
kas rahvusvärvides Norrkö
pingi III Laulupfteva embleem.

Lava ääris oli d .oreerituö
elavate lilledega.

Dirigendipulti astus Norrkö
pingi EELK Segakoori juht Jo
hannes Äro ja ühiskõöH ette
kantuna kolas esimene laul,
Juhan Aaviku "Hoia Jumal
Eestit", mida publik samuti
pealt kuulas püsti seistes.

AVASÕNA

Seejärele võttis sõna laulupäeva toimkonna esimees Jaan
Allas, kes meenutas, et esimene

eesti laulupäev Rootsis peeti
just Norrköpingis 1947. Jälle oli
see eesti laul, mis nagu andis
alguse meie elule võõral pinnal,
ütles Jaan Allas.

ja kaastas klaveril Tiiu Ander
son. Laste esinemine oli julge,
laulud olid hästi selgeks õpitud

ja diktsioon eeskujulik. Lasteaia-tädid on niisiis head tööd
teinud niiöelda lauljate pealekasvu eest hoolitsemise alal.

TANTSUD
Oma tõelise tuleproovi tegi
laulupeol Norrköpingi noorte

äsjaasutatud rahvataritsu-

trupp, kes esines 12 paariga.

Kanti ette Kalamies, Eideratas,
Vändra polka, Jämaja labajalg.
Pulga tants ja Hiiu valss.

Seega üsnagi sisukas ja
nõudlik programm, mille
Norrköping noored tantsijad
viisid iäbi tõelise bravuuriga,

olgugi et lava tundus 12-ie paa
rile pisut väiksena.

— 28 aasta jooksul on aga
palju muu tanud. Täisikka on

Pärast vaheaega esines ka
"Kassari” rahvatantsutrupp

jõudnud uus generatsioon, kuid
püsinud on eesti rahva vaimse
pärandi üks olulisim sektor, see

- Laulupäevad ja laulupeod
on kujunenud muusikaliseks
manifestatsiooniks kui karaltvuskultuurüiseks .jõuallikaks

Stockholmist, esitades Ruhnu
süidi, Latitanlsu, Targa rehea
luse, Raksi Jaagu, Koigaranna
tantse ja lõpuks alati populaar
se Tuljaku. "Kassari” muidugi
tantsib hästi, kuid mitmesse
tantsu on põimitud "uusi ele
mente" ja liigutusi, mis tundu
vad traditsiooniliste tantsude

eesti p säilitamise ja aren

juures vööraina.

on eesti koorilaul ja kooriloo
ming.

damisel, samuti võitlusel eesti
rahva eluõiguse eest. Tänane

III laulupäev Norrköpingis ta
hab oma vaimult ja eesmärgilt
teenida samu ülesandeid ja sih
te, mida meile on pärandanud
eesti koorilaulu õilis traditsioon.
Jaan Allas ütles teretulemast
laulupäeva tegelaskonnale ja
publikule ja meenutas ühtlasi,
et tänavuse laulupeoga tähista
takse ühtlasi Eesti Lauljaskond

Rootsis 25-aasta juubelit. Pä
rast rootsikeelset sõnavõttu
laulsid koorid ja publik ühiselt
Rootsi hümni.

Järgnes ühendatud segakoori
esituses Aleksander Läte ”Laul

rõõmule" ja Herman Kännu

"Kaugel”. Juhatasid Harry

MEESKOOR

Asus lavale ühendatud mee
skoor. keda vaheldumisi juha
tasid Lembit Leetmaa ja Eero

Tarjas. Esitati Enn Viirgu

"Lauliku kodu", Rudolf Tobiase

"Varas", Tutidur Vettiku

”Kuu” ja Eduard Tubina

"Muhu tants”. Viimatinimeta
tud pala esituses toimis solisti
na tenor Johannes Mäe pea Gö
teborgi Eesti Meeskoorist, kes
omab suurepärast häälemater
jali ja esitusvüimet.

Pulbiku aplausid olid marulised, ilmselt sooviti kordamist,
kuid meeskoor andis lisapalana
"Vat lupsadi".

Rootsis tänavu tähistab oma 25-

Lõpuks kogunes lavale taas
segakoor, kandes ette Lüdigu
"Mets" (juhatas Hilma Nerep-

ndat tegevusaasta juubelit,
esines sõnavõtuga ERL tege
vusest ja sihtasutusest ERL
esimees Johannes Kant, Muu

(juhatas Johannes Äro) ning
Riho Pätsi "Pulmalaul" (juha
tas Lembit Leetmaa". Lisapa

Truus ja Eero Tarjus.

Kuna Eesti Lauljaskond

hulgas tõstis ta eriti esile ja tä
nas selle aja vältel suurt tööd

DEFILEE

saatel saalijasisse
koorid oma lippudega,
rahmöödunud ja selle asemele on Lmarsihelide
tulnud läbirääkimiste periood.

nuaris ja viimistles 1949 augus

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGS AB

Alg.lk. i
koosseis on tunduvalt

noorenenud.

konfrontatsiooni ajajärk on

Aadr Eesti Päevaleht, Box 120.

Eesli Päevaleht Förlags AB,

Laulupäev Norrköpingis

teini, kooride jul e: Juhan

Aavik, Verner Ne-ep, Eduard
Tubin, Harry Truus, Eero Tar

jus, Lembit Leetmaa, Harri
Kiisk, Hilma Nerep-Mossin,
Herbert PUrimets, Kustav
Järvlepp ja Helmer Avasalu.

Mossin), Roman Toi "Kõrs"

ladena esitas koor Eero Tarjuse

juhatusel "Tuljaku" ja Johan

nes Äro juhatuse! traditsiooni
lise laulupidude lahkumislaulu
"Meil ajaratas ringi käib”.

LÕPPSÕNA

lauljatele ja laulu armastavale

Lõppsõna ütles laulupäeva
toimkonna esindaja August
Liiv, kes muuhulgas sõnas, o‘
1947 Norrköpingis toimunul

publikule, toonitas Johannes
Kant ja pani koosolijatele sü

esimene laulupäev oli avatak-

tiks kõikidele Rootsis peetud

unustada.

Kõneleja toonitas, et meie
rahvalaulude vara on üks rik
kamaid maailmas, selle salve
dest on meil palju ammutada

Kuid tänu kuulub muidugi ka

damele mitte kunagi laulu
Loeti ette ka telegramm,
mille Norrköpingi laulupäevale
oli saatnud helilooja Johan Aa
vik.

KOORID
Naiskoori esituses kanti nüüd

ette Lembit Verltai ”Kellele
laulu leelotame” (juhatas Har

ry Truus), Mart Saare "Laulu
eestvõtja” (juhatas Hilma Ne

laulupidudele.

nüüd ja tulevikus. Kuid laul
avaldab ühtlasi ka meie tundeid
sõnades ja helis.

— Laul on aga ka poliitiline
vöitlusvahend, mida eestlased
on Igas olukorras osanud suu
repäraselt ära kasutada, andes

Järg lk. 7
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Stockholmi E. Teatri
õpperingi tegevusest
Stokholml E. Teatri õpperingi
tegevus on jätkunud ka käesoleval
hooajal. Kokku on peetud 33 loengu

ja harjutuste tundi Agnes Lepp-

Kaasiku juhatusel. Sellele lisandub
12 tundi üldist ja eesti teatriajatagu, mille puhul lektoriks on olnud

Arvo Mägi. Osavõtjaid harjutus

test on olnud keskmisel kilmme iga

tunni kohta, neist seitse uut, mis
näitab noorte huvi eesti teatrite
gevuse vastu, õpperingi tegevust
on kavatsus jätkata ka järgmisel
hooajal.

Agnes Lepp-Kaasik on väga ra
hul öpperinglastega, kes suure

hoole ja huviga on võtnud osa te

Tiit Kaak: Tunneme endid roh
kem nagu Inimestena inimeste
hulgas. Esinemise puhul meie ei
"tee” enam nii palju, vaid katsume

"olla”, pugeda niiöelda selle isik
suse sisse, keda me peame esita
ma. See sisse-elamine on kerge
maks muutunud.

Katrin Vallas: Õppisime olema
loomulikud ja reageerima eri si
tuatsioonide puhul. Sellest on kasu

ka elus.

Liisu Ojaste: Oli huvitav näha

teisi mängimas - ja teistel loomu

likult näha mind. Teatri ajaloo
kursus oli vahest vöib-olla liiga

gevusest ja harrastanud omava pikk.
helist kriitikat, mis alati on vilja
Katrin Härm: Õppisime teiste
kas taolise töö puhul. Kursustel on
käsitletud näitlemise probleeme ees esinema ja ennast selle juures
algudest peade: tunnete analüüs ja ära unustama ning olema loomu
esitamine, impulsid, mälu, fan lik. Kursus oli lõbus ja õpetlik.
Oleme saanud põhilisi teadmisi
taasia, teadlik ja alateadlik tege selle
kohta, kuidas teatrit teha.
vus, lavaliikumine, miimikaZhestid, kõne. On toodud näiteid, kuidas

füüsilisi ja psüühilisi tundeid esi
tada, tutvunetud tunnete skaalaga.

Kogu aeg on esitatud improvisat
sioone. õpilased on saanud üle
sandeid, mis tulevad kohapeal la
hendada.

Küsitleme ka kursusest osavõt
jaid.

Silvia Silveus: On väga tänu

väärt, et Agnes Lepp tahab anda

meile midagi oma laialdastest
teadmistest, mis omandatud
"korralikus”, kutselisi näitlejaid

ettevalmistavas koolis ja et tal on

nii palju huvi noorte vastu ning

kannatust nendega. Tahaks ainult

loota, et kursus jätkub. Meeleldi
tahaks teada ka midagi lavasta
mise tehnika kohta.

Tiiu Kask: Pärast niisugust

kursust on kergem kontakti saada
inimestega ka argielus. Kursused
on väga lõbusad. Me saime palju

naerda ja meil tekkis väga hea

kontakt omavahel. Kõik nagu said
lahti varasematest tõketest.

Egon Peensaar: Oleme saanud
enesekindlust laval liikudes ja esi

nedes. Tahaksime hea meelega
saada teada, kuidas hankida kir
jandust teatritegemise kohta.

Küsimusele, missuguste prob

leemide ja oskuste vastu veel huvi
tuntakse, vastavad kursusest osa

Stockholmi Eesti Teatri öpperinglased. Esireas vasakult; Epp Lohk-Sundström, Tüu Kask, Agnes
Lepp-Kaasik, Liisu Ojaste, Silvia Silveus ja Katrin Härm. Seisavad vasakult: Uno Timissoo, Tiit Kask,

võtjad, et nad tahaksid tundma

Lauri Nurmissaar, Egon Peensaar ja Tarmo Sepp. Pildilt puudub Katrin Vallas.

õppida ka teatritegemise tehnilist
osa: dekoratsioonide, valgustuse

esineda lühemates sketshides —
kui mitte päris avalikult, siis teatri
omavahelistel kokkutulekutel, jõu
luõhtul jne. Eriti oleks teretulnud,
kui saaks esineda teistele noortele.

tuleks märkida, et teater on üks
väheseid eluavaldusi paguluses,
kus on tõesti märgata noorte huvi

ja tegelaste juurdekasvu. Agnes
Lepp-Kaasik on osanud selle huvi

geolekukonverents peaks eeloleval

Kontroversiaalne Euroopa jul-

nekteerimisele tunnustuse andmi-

kanaliseerida produktiivselt ja

suvel jõudma oma lõpufaasi.

On loomulik, et Eesti Rahvu

kavatseb seda jätkata tulevikus.

, Ar-gi.

kongressi kavva
panekul täiendatud uue teemaga:

"Eesti kirikud”. Referendiks on
insener Vello Piirsalu Göteborgist.

Organisatsioonide kongressi
materjalidest on üks osa välja

saadetud nendele organisatsiooni

dele. kes on end registreerinud

kongressist osavõtuks. Organisat
sioonide seisukohti väljasaadetud

ettekannete, teeside ja resolut
sioonide kavade suhtes palutakse l,

juuliks. Neile organisatsioonidele.

kes ei ole kongsessist oo-võtuks
end registreerinud, kongressi ma
terjale ei saadeta. Organisatsioo
nidel, kes kavatsevad kongressist

osa võtta, palutakse registreeri
misega rutata. Iga organisatsioon

võib kongressile saata 2 hääleõi
guslikku delegaati.

Registreerimise teated saata

aadressil:

III Organisatsioonide Kongressi

Toimkond

c/o Eesti Komitee. Walling. Si

ll, 111 24 Stockholm.

Kas Castro laskis
mõrvata Kennedy?
Ajakirjanik Jack Anderson kir
jutab, et president Kennedy ja

tema venna Robert Kennedy võis
lasta hukata koguni Castro. Nende
mõrvamine olevat tolmunud kät
temaksuks selle eest, et Kennedyd
tahtsid lasta hukata Castrot.

Anderson! andmetel oli keegi

Mafia-tegelane John Roselli Castro

hukkamise peaplaanitsejaks CIA
korraldusel ja president Kennedy
teadmisel või koguni käsul, Ken
nedy oli nimelt leidnud, et Kuuba
küsimust on kergem lahendada,
kui Castro kõrvaldatakse.

Eelmärgitud Roselli pidi toime
tama oma usaldusmeeste kaudu
Kuubale mürki, mis taheti segada
Castro toidu sisse. Mürgikapael oli
vististi aga liiga nõrk ja nii kuuldi

pärast, et Castro oli vald haige
stunud, kuld varsti paranenud.

Pärast Stgadelahe ebaõnnestu

”piiride puutumatus”

Selle entusiastliku osavõtu ja

suhtumise puhul teatritegemisele

Kirikuküsimused
Organisatsioonide kongressi
kava on EELK Peapiiskopi ette

Balti riigid ja

ja minkimise oskust. Nad sooviksid

Praeguste väljavaadete kohaselt
tulevad konverentsist osa võtvate
35 riigi pead eelolevas juunis kokku

Helsingisse ja kirjutavad alla

konverentsi lõplikule kokkuleppe
le, mille peamiste» punktides on
juba põhimõtteliselt osavõtvate
maade esindajate poolt kokku le
pitud.

Teatavasti oli selle konverentsi
algatajaks N. Liit, kes taotleb selle

nõupidamise lõpul allakirjutatud

deklaratsiooniga oma Teise

maailmasõja vallutustele ametliku
tunnustuse saamist. Lääneriigid on

juba oma järelandmistes nii kau
gele läinud, et nad on venelaste
nöudei aktsepteerinud "piiride
puutumatuse" printsiibi, millele

vastutasuks Moskva on nõustunud
üldsõnaliste ja küsitava väärtuse
ga deklaratiivsete seisukohtadega
inimeste ja ideede vabaks liikumi
seks läbi raudeesriide.

Pikema aja jooksul Genfis toi
munud julgeolekukonverentsi
nõupidamised on paljude kuude

kestel kulgenud võrdlemisi umbses

õhkkonnas ja avalikkuse ette on
pääsenud sõlmitud põhimõtteliste
kokkulepete kohta võrdlemisi vähe
andmeid.

Viimasel ajal on siiski konve

rentsi töö kohta hakanud -läänerii

kide ajakirjanduses ilmuma

Castrot mürgitada ja hiljem

informatsiooni ja kommentaare, ja
nagu nendest nähtub, ei ole lääne
riikide esindajad suutnud mõjuvalt

sed luhtusid,

sta.

nud invasiooni tehti uuesti katset

skomitee USA:s alustas aktsiooni
selle klausli sisu täpseks selgita
miseks, kusjuures eestlaste kesk
organisatsioonile USA-s on oma
tugeva toetuse andnud Esindaja

tekoja liige DerwinsKi ning teisi
Kongressi liikmeid. Nende järel
pärimiste peale on USA välismi
nisteeriumi esindajad seletanud, et

"piiride puutumatuse" klausel ei
hõlma Balti riikide annekteerimi
sele tunnustuse andmise küsimust

ja USA ei nõustu ühegi ettepane
kuga, mis annab tunnustuse Balti
riikide inkorporeerimisele N. Liitu.

Laste

saatkonda Mexico Citys.

Kuid miks mõrvati Roberl Ken
nedy? Põhjuseks arvatakse oleval,
et ka tema oli segatud Castro huk
kamise vandenõusse.

"The Wall Street Journal” kirju
tas, et Robert Kennedy oli kord
maininud CIA plaani Castro suh
tes, mille juures kaastegev pidi

olema keegi mafialane. Sama lehe
teatel oU end. CIA ametnik George
0’Toole ütelnud et tema andmetel
ei saanud Lee Harvey Oswald olla
president Kennedy mõrvar.

pondent William Safire, kes oma

löpukokkuvöttes leidis, et USA
presidendil pc'e mingisugust põ
hjust sõita Helsingisse, ei seal jul
geolekukonverentsi löppdeklaratsioonile allakirjutamisega tunnis

tada venelased Teise maailmasõja
vüitjaiks.

"Piiride puutumatuse" klausel

on tekitanud palju muret Balti

rahvusgruppide^ ning nende dip
lomaatilistele esindustele ja kesk
organisatsioonidele, kuna see on
niivõrd kaugeleulatuv ja laiades
mõõtmetes tõlgendatav, et sinna

sisse mahub ka Baiti riikide an

gust tähtsust kui N Liidult selle
rakendamist ei nõuta.

Samal ajal on aga praegu eksis
teerivate piiride puutumatuse de

võimalusi mitmepalgeliseks tõl
gitsuseks, mida venelased kind

lasti endi huvides ära kasutavad.
Sellest tingituna on ka mõistetav,
et baltlaste huvide kaitsja Esinda

dunud kirja teel välisminister Kissingeri poole, taotledes temalt ük

kide küsimuses.

Göteborgi Eesti Kultuurkomitee kuulutab seoses
Raamatuaastaga välja laste
näidendite võistluse käsikir
jade sissesaatmise tähtpäe
vaga 1. ok toob-r ls. ö.

Näidendid, milled oleksid
mängitavad kooli kevad- völ
jõulupeol, on mõeldud algkooli :

alamate klasside jaoks, mi
kui ka lavapildi suhtes, olek
sid aga huvitava tegevusti
kuga ja küllaldase tegelaste
arvuga. Pikkuseks arvestada
ligikaudu 20-minutilist ette

waldi salapärane külaskäik Kuuba

kuna enesemääramise klausli
kokkuleppesse sissevõtmine on
ainult tühipaljas sõnade mäng ja
öönes fraas, millel ei ole mlngisu.

sikasjalikku seisukohta Balti rii

stõttu need ei tohiks esitada
nõudlikke tingimusi nii lastele

tab põhjendada muuhulgas Os-

Antud olukorras on nendest üldsönalistest kinnitustest siiski vähe,

jatekoja liige Derwinski on pöör

Eriti põhjalikult analüüsis kon
verentsi senist käiku ja USA esin

sil "New York TimesT’ korres

muutmise klauslit.

RÅ-võistlus

ja väärikalt oma seisukohti kait

mõrvata Kennedy. Seda oletust ai

likul teel ja enesemääramise õi
guse garanteerimisele, tasakaa
lustavad baltlasi häirivat piiride

näidendite

Anderson kirjutab, et Castro võis

dajate nõrka esinemist konverent

valt ja täiendavalt, et klauslid, mis
vihjavad piiride muutmisele rahu

klaratsioon väga ohtlik ning annab

pommiga surmata. Mõlemad kat

olla atentaadikatses teadlik ja
seepärast kättemaksuks laskis

Uks välisministeeriumi esinda
jaid mainib sellele lisaks rahusta

kannet.

Esimene auhind SOO kr.,
teine auhind 300 kr ja kolmas
auhind 200 krooni.

Auhinna-zhürii teatatakse
hiljem.

Käsikirjad A 4 formaadis ia

masinal kirjutatud saata

Eesti Kultuurkomitee esime
hele civ.ing. Evald Soomägile: Norumsgärde 78, 417 43
Göteborg.

Derwinski nõuab, et USA dele
gatsioon peaks julgeolekukonve
rentsil! avalikult, sõnaselgelt ja

üksikasjaliselt deklareerima, mida
ta mõtleb "piiride puutumatuse"
all ning et seti ci hõlma Balti riikide

annekteerimisele kaudse tunnu
stuse andmist.

Samuti nõuab Derwinski, et lää
neriikide delegatsioonide liikmed
peaksid konverentsil nõudma, et
riigipiiride rahuliku teel muutmise
võimalus ja enesemääramise õi
gus käib spetsiifiliselt Balti riikide
kohta.

Arvestades konverentsi senist

käiku ja N. Liidule tehtud järe

landmisi on balti rahvusgruppide

mured ja Esindajatekoja liikme

Derwinski küsimused põhjendatud.

Kui USA välisministeerium mäng
ib balli rahvaste ja riikidega ausat
mängu ja ei katsu oma tõelisi ka

vatsusi varjata ebamääraste

klauslite taha, siis peaks välismi

nistrilt isiklikult tulema Balti rii
kide küsimuses avalik deklarat
sioon. mis määritleb täpselt "pii
ride puutumatuse” klausli sisu.

Kui seda vastust ei tule. siis on
meil põhjust karta, et Balti riigid
on õnnetu detente poliitika järg
mised ohvrid.

K. A. (VE),
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Laulurahvas Eestis
osutab passiivsust
Eestis on laulukooridele ja tant

litruk V. Ratassepp märgib (lk.

võidu 30. aastapäeva tähistamiseks
laulu- ja tantsupeole, mis peetakse

üks "tagasihoidlikumaid”. 4 nais
koori, 3 segakoori ja 2 meeskoori.
Noori olevat laulmas vähe, ainult

aastapäeva ja II maailmasõja

juulis. Sellega sunnitakse, nagu
märgitud juba eesti ajaktrjandu
ses, eestlasi tähistama. Eesti va
baduse kaotust ja rahva hävitami
se algust.

Keegi ei tohi okupatsioonivõi
mude otsuse vastu kõnelda. Sellega
pol< .iga Qteidud, e. need käsukor-

ras toimuvad asjad leiaksid rahva
poolehoiu. Et sellele avaldatakse

passiivset vastupanu, ainukest,

rnida teha saadakse, selgub vene

enda andmeil.

Märgitud pidustuste läbiviimi

seks on igas piirkonnas tagasundimiseks valitsuse poolt ametisse
pandud politrukid-instruktorid. See

selgub ”aruandest”, mis toodud
mõnede piirkondade kohta propa
ganda-ajakirjas ”Kultuur ja Elu”
nr. 2.

Murepilved Austraalias
SYDNEY (EPU) — Murepilved

Indo-Hiina langemiseks loetakse

on kogunemas ka Austraalia koha

kahte põhilist tegurit: 1) Feodaal
ne suurmaapidamine, mille tõttu
vaesele talupojale kommunistlik

takse need muremõtted eestlaste
seisukohast kokku järgmiselt:

propaganda kõlas avatlev. Seetõttu

le seoses sündmustega Aasias.
Eesti ajalehes ”Meie kodu” võe

Teise Maailmasõja järel näis
Austraalia edasipüüdlikule emi

grandile, eriti aga asüüli leidvale

balti põgenikule tõotatud maa.

India Ookeani julgestas Briti

laevastik Singapuris ja köik-vöim-

sad Ameerika Ühendriigid moo

dustasid nii konventsionaalsete kui

tuumrelvadega n.ö. Maailma Po
litsei, mille seljataga oli kindel.

Kuigi geograafiliselt kuulume

Aasiasse, ei häirinud meid tuhan
ded miljonid aasia massid, sest
Xndo-Hüna. India, Filipiinid, Malaya. Indoneesia, samuti Hiina olid
korruptiivsed, omavahel jagelevad
ja nõrgalt relvastatud.

Välja arvatud Hiina, mis muutus

mõni aasta hiljem kommunistli

kuks, reguleeritud hiigel-armeeks,

on eeltähendatud riigid korrup
tiivse iseloomuga praegugi.

Idee, et Nöuk. Vene luurelaevas-

tiku tegevus India Ookeanis kuju
neb kunagi päevpäevalt intensiiv
semaks ja ohtlikumaks, nagu ilm

neb praegu, tundus tol korral
mõeldamatu.

Kuid nagu elu on muutuv bio

loogiline protsess, on seda ka maa

ilma vöimutegurid. Juba läinud

dekaadi keskpaigu oli Nöuk. Vene
tuumrelvade areng sedavörra vä
hendanud USA jõudude ülekaalu,

et vaid president J. F. Kennedy

julges Hrushlshoviga mängida ”va

banqne” ja võibolla see oli tema
müstilise mõrvamise põhjuseks.

Kui president J. R. Johnson 1965.

aastal arendas Vietnamis USA
vägede arvu poole miljoni mehele,

et punast lainet pidurdada, kuju
nesid USA kaotused tohutuiks.
(.56.000 meest surnuina, kolm korda

enam vigastatuna, loendamatud
miljonid sõjakuludena).

puudus massidel tõeline võitlusta
he. Seda süvendas rikaste võsu
kestest koosnev juhtkond, kes oli
võhiklik, arg ja korruptne.

2) Nöuk. Vene ja Funa-Hiina varustusvooi ründavade Pöhja-Vietnami kommunistidele. See Vene ja
Hiina koostöö näitab kujukalt, et

omavahelisele kisklemisele vaa
tamata võivad nad ajutiselt ”vabastamiste” küsimustes maha
matta vaenukirve ja konsolideeruda.

India Ookeanist on Briti jõud
lahkunud. On tekkinud tühem,
mida püüavad täita kommunistli
kud suurvõimud. USA president
Ford kinnitab oma kohustusi liit
laste ja sõprade vastu, kuid arves
tades praeguse austraalia tööera

konna esikönelejate mönitusi

Ühendriikide arvel, on küsitav, kas

Austraalia sellesse liiki veel kuu
lub. ühendriikide Kongress on vä
sinud ja nihkub isolatsiooni suunas.

Meenutame ühtlasi endise presi
dent Nixoni n.n. Bahama doktriini,
milles ta hoiatas, et riigid peavad

toetuma rohkem oma jõule

ega liigselt lootma Ühendriikidele.
Indo-Hiina langemisega on üleöö

Aasias kujunenud suuruselt

maailma koimas kommunistlik
sõjajõud, moodustades üksi ühi

siiski kaua vastu panna Indoneesia
massidele.

Nöuk. Vene söja-baaside raja
mine Timorisse tooks aga kom
munistliku ohu umbei 400 miili
kaugusele Põhja Austraalia kaidaist.

Austraalia merevägi ei oma kül
laldast laevastikku, et kaitsta oma

määratut rannajoont ja ta lennu
vägi võib peamiselt uhke olla 24
lennukile F lil S tüüpi, sest ta 100
Mirage-vöitluslennukid on aegu

nud. Täiendavad tellimised on liiga
väikesed, et olla tõhusad. WhitlamCairnesi regionaalse neutraalsuse

ja kaitse poliitika tulemusi võime
võrrelda Balti riikide neutraalsu
sega teise Maailmasõja eel. Sõp

ruse ja poolehoiu avaldustega
kommunistidele ei päästa keegi
oma nahka.

Austraalia suhteliselt väikese
rahva arvu juures on vähe lootust

olemas-olevate inimreservide ja
konventsionaalsete relvadega säi
lida vaba demokraatliku basüoonina.

Kui juba puruvaene India omab
tuum relvi, siis on see tõepoolest
arusaamatu, miks Austraalia oma
lõputule uraani tagavarade juures
ei peaks ühinema selle terrorireiva

klubiga. Jõud on ainuke mõiste,
mida saagi-ahmed vaenlased, olgu

need punased vöi valged, respek

teerivad. E. T. I

Haapsalu rajooni instruktor-po-

surühmadele ülemaaliselt antud
käsk koguneda Nöuk. Eesti 85.

30), et rajoon olevat kooride poolest

Haapsalu I keskkooli naiskoor.

Rakvere rajoonis on instruktor-po*

litruk U. Taremaa. Ta märgib, et
sealt tuleb peole 9 sega- ja 4 nais

koori, kunagise laulumaa, Viru

maa. kohta enam kui tagasihoidli
kult. Eriti halb olevat, et peole ei
tule ükski keskkooli koor. . .

Saaremaa, nn. Kingissepa ra

jooni, instruktor-politruk on P. Pe

rena Ta kirjutab, et detsembris
toimunud eelproovile pole tulnud

L07 lauljat ja 2 koorijuhti, kuigi aeg

olnud laupäev ja pühapäev, ning
lisaks varakult, teada. . . Ka koo
ride proovidest ei võetavat inten

siivselt osa jne. Nii sõnasõnalt
nende aruandest.

Need sõnad ütlevad mis vaja.
Orjastatud rahvas, põlvili surutud,
teab hästi, et need päevad on lei
napäevad igale eestlasele, mitte
pidupäevad. (VES).

Kirjanikke taheti
Rootsist Kanada
tallu üle viia!
TORONTO (EPL) - Kanada

ta lootis saada kaasabi- mainitud
grupi ületoomiseks selle mandri

Nev Yc/gi esiru' ja ilernhard

olevat inimlik, keeldus J. Käiv

stuskildu kuidas "üks mees
Rootsist” tahti eesti kirjanikke
viiekümnendate aastate alu!

man. Henrik Visnapuu, kellele sai

ajalehe ”Meie elu” 25-aasta juu
beliga ühenduses jutustab lehe
Parming, omaaegne Pärnu Vaba
Maa väljaande toimetaja, mäle

ümber asustada Kanadasse.

"eesti tallu”. Kuigi idee näis

selkujul ületoomiseks oma abiga

sekkumast. Asjal oli ärimaik

Times Square ühes öölokaalis
Siuru-aegade meenutamiseks
suur valge krüsanteem rinda
kinnitatud, üttest kuraasi saades,

Parming kirjutab:

et ”kirjanikele hakatakse seal

pärast oli juba hea hulk eestlasi

talus tasuta suppi andma, et nad
siis ületoomise, peavarju ja supi
eest tänutunnet kandes vihuksid
ka tasuta vastu luulet ja proosa

lamasse paika saada Aga kõigil
ei olnud see mitmel põhjusel mit
te võimalik, Mehel oli tekkinud

Ületoomine ja kirjaniketalu jäi
tulemata. Hiljem aga kuulsime,
et ideemees oli Torontos asunud

"Mõni aeg hiljem saabus mil

jonite linna üks teine mees. See oli
aeg, kus Rootsist ebakindla tunde

katsunud Kanadesse kui kind

idee organiseerida juha vanemas

elueas olevate eesti kirjanike
toomist Rootsist Kanadasse,
asustada neid seal suuremas
"eesti talus”, sest lohakusse jäe

tud talusid oli külluses odavalt
saada. Mehel õnnestus pääsda
peakonsul J. Kaivi jutule, kellelt

loomingut. Käsi peseb ju kätt! ”

kujundama omamoodi Eesti
"valitsust” eksiilis, sest ühele

siinsele energilisele vaimulikule
oli antud selles välisministri koht.

Olnud ka teisi mehi siit, et rõhu

tada kahe maa vahelist koo
stööd.”

nenud Vietnami ja Kai.ibodzhaga
üle ühe miljoni võitleja, neist poo
led sõjast karastunud, võidukad
Pöhja-Vietnami agressorid partisarii-söja kogemustega.

Uskudes doomino teooriat vöi
mitte, need jõud julgustavad ja
tõenaoliselt toetavad uusi ülestõuse

veel vabades aasia riikides. Esi
mesena näib järg olevat Tai käes,
kus dshunglisöda kestab Tai pöhja-

lääne piirimail, samuti Malaia

poolsaare põhjapiiril, mis 12 aastat

tagasi Briti kaas-abil näiliselt lõ

plikult maha suruti. Filipiinide

selle aasta eelarvest neelab sõda
tervelt ühe kolmandiku, sest sõjakoideid püütakse, kustutada mit

mes riigi osas korraga.

India Ookeanis 130-miijonilise
rahva arvuga Indoneesia on ilm

selt; rahutu PortugaJi-Timori

sündmustest, sest, on enam kui
tõenäoline, et kommunistlik Por
tugal annab Nöuk. Venele Timo-

j risse vähemalt sõjalaevastiku

baasid, indoneesia president Su-

harto embkumb, kas asub siin

äraootaval seisukohal vöi vihjab
see tema sõjajõudude ebakindlu
sele, sest kuuldatavasti on Portu
gal koondanud siia tugevad võitlu
süksused. Olles kaugel emamaa

varus tuslainest, suudaks see

Göteborgi Eesti Algkooli kevadpeo-emadepäeva külalisi kaua vaheajal vinelauaruumis kohvi joomas.
Vasakult falkpariicii Göteborgi osakonna esimees Rune Zachrisson, Eesti Komitee esimees Heinrich
Mark, Valve Zachrisran ja tema öde Virve Pahanen ning Rune Zachrissoni ema. (Foto Kopi jr).

Kotmapäeval, 4. juunil 1875
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Soome punaste
5kümme käsku

mmmtMmšmm

Torontos ilmuv soome ajaleht
"Vapaa Sana” toob oma veergudel
ära ”kümme käsku”, mis on antud
Soome kommunistidele parteidist

sipliini pidamiseks. Need on

järgmised:
1) Mina olen Marx, sinu õpetaja,
paljasta parteiliini murdjaid,

rmallpSrl»
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2) ütle Marxi nime alati ja kõik

jal,

31 Pühitse revolutsiooniaasta-

■-.Mr :iJLäJi

päeva,

4) Austa Lenini ja Sinisalo

; Soome kommunistide juht), et su
pea vöiks kaua püsida Õlgadel sot
sialistlikus Soomes,

ÄÉiÄiiiÉ

5) Tapa, sest revolutsioon sööb
onu lapsi,

6) Ära abiellu teiste parteide

liikmetega.
7t Sa pead sotsialiseerima,

8) Ütle alati julgelt valetunni

stusi oma vastaste vastu,

9) Himusta oma ligemise maja
ja koike ta varandust, sest see on
kõikide jaoks,

10) Ära kuidagi siiski himusta
riigi maad, tehaseid, põllu tööriistu
või muud, mis kuulub riigile.

Kui sa need käsud täidad, siis
sinu nime kiidetakse kolmandast ja

neljandasta põlvest saadik. Aga
täna su pead silitatakse.

iSaalttaifi publikut helilooja Eduard Tubuut tuubi iikonl^cniü Mcd'
fborgarhuseti suures saalis Stockholmis
(Foto Lepper)

Eralasteaiad ja koolid
riigipäeva-vaidlustes

750.000poliitilist
põgenikku USA-sse
viimase 20 a. kestel

Riigipäeva-vaidluses käsitleti ühenduses valitsuse ettepanekuga sisserännu- ja

vähemuspoliitilisteks sihtjoonteks mitme suguseid küsimusi. Refereerime all

järgnevalt vaidluse neid osi, mis käsitlesid vähemusgruppide lasteaedu ja koole.
Küsimus on praktilisest seisukohast aktuaalne peamiselt eestlastele ja juutidele.
Valitsus ja riigipäeva enamus suhtub vaenulikult vähemusrahvuste eri lasteae
dadesse ja koolidesse, kuna moderaadid olid riigipäeva komisjonis reserveeri
nud, pidades neid koole soovitavaks ja nõudes, et ühiskond peab neid toetama.
Ingrid Diesen (va)'. Igal sisserännanul peab olema võimalus

säilitada oma kultuuritraditsioone

ning identsust. See on aga võimalik

siis, kui ta saab alal hoida ja aren
dada oma keelt. Ainult emakeeles
on võimalik väljendada keele pee
nimaid nüansse. Ainult emakeeles
võivad vanemad ja lapsed saavu
tada üksteisega täieliku kontakti.
Selle kontakti murdumisele võib

kaasneda parandamatuid kahju
stusi.

Sisserännanute komisjon vaatles

eralasteaedu üldiselt positiivselt,
üteldes: Selles ühenduses tuleb
tähele panna nende vabatahtlike

organisatsioonide panust, kes
peavad ülal lasteaedu teatud vä
hemusgruppide lastele ja õpetavad

neid emakeelt kõnelema. Ka kõr
gema astme erakoolide suhtes lei
dis komisjon, et need koolid, milli
sed on seni riigitoetust saanud,
peaksid seda ka edaspidi saama.

Stockholmi kommuuni laste

hoolduse delegatsioon käsitles hil
juti eralasteaedade toetamise kü
simust. Aktuaalseist koolidest on

kolm kooli keelelistele, rahvusli

ke ie ja usulistele vähemustele. Et
tepanekuks oli. et Püha Eeriku ka

toliiklik' lasteaed saaks edaspidi
toetuse põhjendusega, et selles
piirkonnas on puudus lasteaiakohtadest. Aga juudi ja eesti lasteae
dade toetus tahetakse ära võtta,
kuna nende lasteaiad asuvad piir

kondades. kus lasteaedades on
kohti.

Väga imelik põhimõte! Vane

mate soov ei tähenda siis midagi,
samuti ka mitte see, et juudi lapsed

lähevad hiljem Hillel-kooli ja eesti
lapsed eesti kooli. Ajutine paigutus
rootsi lasteaeda on ainult lapsi ha
jutav.
Nii näeb valitsuse valikuvabadus
välja praktikas. Valikuvabadus on

ainult võimalik enamuse tingi

mustel — see ei ole ju üldse vaba
dus! See tähendab UNESCO-kon-

ventsiooni murdmist, millele va
litsus on ise alla kirjutanud. See ei

tekita aga valitsusele muret. Va
litsus on ju harjunud teisi õpetama,
eriti välispoliitilistes küsimustes.

Alt Lövenborg (vpk): Üks pröb:
«Tan-Ivan Nilsson (c): Minu är
leemidest, mida ei käsitleta valit evates on moderaadid põhimõtteli
suse ettepanekus, on see. et ühe ku nõus sihtidega, aga nad taha
isiku emakeel ei ole alati riigikeel. vad, mõnel juhtumil teissuguseid
See annab vale pildi näiteks vaja lahehdusi. Moderaatldel on selles
dustest kooliõpetuse alal. Praegu küsimuses seisukohti, mida meie ei
arvestatakse keeleõpetajaid ainult saa jagada. Minu arvates toovad
selle järgi, kui-palju on valismaa moderaatide ettepanekud teatud
kodanikke teatud, maadest, ja sel juhtumeil kaasa seda, et me ri
letõttu jäävad mõned grupid välja.
Me oleme nõudnud oma esildises,

et rahvaraamatupidamises re
gistreeritaks mitte ainult koda

kondsust vaid ka rahvust ja ema
keelt. Me nõuame ka, arvesse võt
tes keeleliste vähemuste suurust,
et teatud keeli peab saama — sa
muti kui prantsuse ja saksa keelt —

skime gruppide tekkimisega ja
isolatsiooniga, ja riisiko, et me ei
stimuleeri kontakte rootslaste ja
sisserändajate vahel. Centeri põ
himõtteliseks seisukohaks on, et
ühiskond kergendaks kõikidel ala
del kontakte sisserännanute ja
maa oma elanike vahel. Sellega

suureneksid võimalused üksteisest

valida lisaainena põhikoolis ja et

arusaamiseks ja ühistele seisu

Bernt Ekinge ffp): Nende re

Ingrid Diesen (m): H.ra Nilsson
ei ole nõus meie seisukohtadega,
kuna need pidavat kaasa tooma

need keeled võivad olla B- ja C-keeled gümnaasiumis.

servatsioonide kohta, mida mode
raadid on teinud komisjoni aruan
des ja milliseid siin on käsitletud,
tahan ma ainult lühidalt ütelda, et
meie omalt poolt ei ole saanud lii
tuda nendega, kas siis küsimuses
on eralasteaiad, vanadekodud või
vähemuskoolid. Põhjuseks on. et
meie arvates need nõudmised ei
ole kooskõlas sisserännupoliitika
sihiasetusega - luua niihästi tole

rantsi i kokliukuulu ,se -tunnet

sisserännanute gruppide ja meie

oma rahva vahel.

Bengt Fagerlund (s): Moderaa

did on tõstnud üles riigitoetuse kü

simuse eralasteeedadele. Me
võime selle küsimuse üle kaua

vaielda, aga ma ei usu, et mul õn
nestuks pr. Diesenile selgeks teha,
et moderaalide seisukoht on vale.
Et temä”ei suuda minu seisukohta

muuta, selles olen ma täiesti

kindel. Sest mida tähendaksid era

lasteaiad selles seoses? See tä
hendaks eraldumist juba lapse
põlvest. Võib kõnelda valiku va
badusest. Aga mis avlikuvabadus
on siis lastel? Need on jü vanemad,

kes valivad, ja see valik võib ka
hjustada iapse kogu elu ja võib
kaastada iselatslöcni. EL minu ja
komisjoni arvates peab ühiskond
kooli raamides pakkuma võimalusi

eri tegevuseks. Lapsi ei tohi iso
leerida, aga neil peab olema või
malus õppida oma emakeelt.

Suuremaid põgenike sisse rän
damist Ameerikasse oli pärast II
maailmasõda, kui Ameerikasse
toodi Euroopa põgenikelaagrist
tohutul hulgal kommunistliku ter
rori eest põgenenud rahvaid ning
ka teisi sõjas kannatanu»!,!. Kuid
kommunismi ohu tõttu on Ameeri
kasse tulnud veel teisigi sadu tu
handeid põgenikke viimase 20 aas

ta kestel.

Ungarist tuli Ameerikasse pä

rast nende mässu nurjumist 1968.
a. mvembris 32,000 põgenikku. Li
saks nendele saabus Ungarist veel
regulaarse immigratsiooni korras

umbes fflOOinimest.

Kuubalt on põgenenud Castro

kommunistliku rezhlimi eest alates

1959. a. 675.000 inimest. Nende
hulgas on mitu tuhat ka neid, kes
lasti välja seadustikus korras. Kuid
ka need olid ikkagi inimesed, kes ei

soovinud elada kommunistlikus

ühiskonnas.

kohtadele jõudmiseks.

Ida-Euroopa teistest maadest on

põgenenud ja Ammerlkasse pää

senud 1950—1986 a.a. vahel 19.706
inimest.

Hiinast on pääsenud USA-sse

aegade kestel, 13.741 inimest. Osa
nendest põgenes Hiinast kohe see

järel, kui kommunistid Hiina val
lutasid, Veidi suurem grupp on
neid, kes 1982— 3966 segadustes ja

rahutustes .pääsesid Hongkongi
ning võisid sealt asuda USA-sse.

Poliitilisi põgenikke or, tulnud
Ameerikasse veel neegrivabariigist Ugandast ja nimelt 1337 ini
mest. Need on ainsad poliitilised
põgenikud, kes pole põgenenud
kommunismi, vaid oma kõva käe
ga presidendi adi Aminl eest.

30 lõpetajat
Torontos
TORONTO (ME) -

riskeerirnise gruppide tekkimi

Eesti Maja suures saalis toimus
8. mall Toronto Eesti Seltsi Täienduskeskkooli 9-nda lennu lõpuak

ja tahame eriti rõhutada valiku
vabaduse nõuet. Me ei saa aru.

tus. millest olid kogunenud osa
võtma saalitäis lastevanemaid,
lõpetajate sõpru ja kanada eesti

seks. Jah, me oleme nõus sihtidega

kuidas võib tahta takistada sisse

avalikkuse esindajaid.

rännanud gruppidesse koonda

Aktuse avasõna ütles keskkooli

mast säilitamaks oma keelt ja kul
tuuri, kui see aitab, et nad tunnek
sid endid kindlana, elaksid sisse

juhataja E. Marten ja andis üle

ühiskonda ja säilitaksid oma

identsust, nagu me tahame seda
võimaldada igale inimesele.

Minister Amia-Grota Leijon (s):
Meie sihid tähendavad, et lastel
peab olema sama võimalus saada

toetusöpetust, ükskõik kus nad
elavad. Nende võimalused leida
kindlust selles keeles ja hoida kon

takti selle keelega, mida räägi

alles hoida ja edasi arendad- oma

algupärast identsust. Mis oleks
loomulikum sisserännanute ja vahem jsgrupoidele oma identsuse
säilitamiseks kui eralasteaiad, kus

takse kodus, peavad muutuma pa
remaks. Aga valikuvabadus lastele
ei tohi kaasa tuua isoleerimist. Va
likuvabadust saab vastupidi kõige
paremini teostada põhikoolis, mis
peab olema kool köik dele lastele

on võimalik nende kultuurivaja.dusi rahuldada. Mis oleks loomu
likum valikuvabaduse saavutami
seks ja selleks, et luua võimalusi

Rootsis, hoolimata nende pärito
lust. See asetab suuri nõudmisi

mis vastavad teatud nõuetele?

Per-Olof Strindberg (m): Mis on
siis valikuvabadus? Sisekomisjon
konstateerib, et valikuvabaduse
siht tähendab, et keeleliste ja etni

tis eri gTuppide tekkimist. Mida
see kartus tähendab? See tähen
dab, et sisserännanud ei tohi ise

koolile.

liste vähemuste liikmed ise peavad
saama valida, kuivõrd nad tahavad

omandada rootsi kultuurilise
identsuse ja kuivõrd nad tahavad

oma keele ja kultuuri säilitamiseks
kui see, et toetada vähemuskoole,

Härra Nilsson kartis valikuva

baduse nõude konsekvent. Ta kar

otsustada, mis on valikuvabaduse
sisu. Nilsson peab ennast ilmselt
kompetentsemaks tõlgendama va
likuvabaduse sisu kui sisseränna

nud.

vaate kooliaasta kestel toimunud
õppetööst, selle iseloomust ja tu
lemusist- Selgus, et keskkooli, põ
hiliseks ülesandeks on olnud anda
õpilasile teadmisi emakeeles, eesti
kirjanduses, ajaloos, geograafias
ja kodanikuõpetuses. Lisaks rah

vatantsu ja laulu tunde sisenda
maks armastust oma rahvakul
tuuri vastu. Õppetöös on püütud
kasutada õpilaste isetegevusele
rajatud meetodeid ning selleks of*

rakendatus õpilaste referaat* ^

diskussiooni, kusjuures*õpitud eesti *

keele sõnavara on leidnud tegelik
ku kasutamist nii sõnas kui kirjas.
Õpilaste omaloomongu õhtud on

seda kõike veelgi mitmekesista
nud. Eesti täienduskooli õpilane*
erineb tunduvalt tavalisest koha
likust noorest. Eesti noori iseloo

mustab ausus, töökus ja töörõõm*

kusjuures tuleb eriti rõhutada ka’
kodu ja vanemate osa ja kooliga
koostöö tahet ja igaks toetuseks
valmisolekut.
Aktusekõne pidas eelmisel aastal

lõpetanud kooli vilistlane Mihkel

Voore.

Kolmapäeval, 4. juunil 1975
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Rassaare kabelist

RL president:

Saated tähtsaks sündmuseks
MÜNCHEN (EPL) - Alates 1. maist töötab Radio Liberty juures Eesti osak on.: ühe liikmega toimetusalalisel eeltööl. Juunis tuleb USA-st osakonnajuhataja kohale kauaaegne Radio Liberty kaastööline
dir. Jaan Pennar. Koos programmikujundaja Karin Saarseniga alustavad nad eesti-saadetega üks
kord nädalas juulist septembrini. Sügisel algavad igapäevased koimveerandtunnilissd saated päe
vauudiste, kommentaaride, kultuuri ja muudel aladel. Toimetus kujuneb esialgu viieliikmeliseks,
kusjuures ametlik tööettepanek on tehtud veel kolmele isikule Rootsis. Kaks nendest on noorema
põlvkonna esindajad, kes on oma hariduse saanud Rootris. Kolmas on kogemustega omaaegna "Voiee
of America” toimetaja.

ja selle ajaloost
Kassaareit teatakse hiiemetsa,
mis asunud saare põhjaosas vastu

aegade kuulunud Pühalepa kogu

nagu mälestusena hiiele Hiietee
talu, mis olnud kiili suuruselt popsipere. See asunud tee ääres, mis

meeldinud eriti Kassaarele sõidud,
eriti nõrga jää korral, kuna saarele
pääsis ainult öunakust läbi mere.

Nagu igal paigal on ka Kassaarel

kassaarlastelt Pühalepa kiriku kü

tud. Möödunud sajandi lõpul püsis

läbinud hiie me isa.

Seoses mitme administratiivse
...mberkorraldusega ning Radio

Liberty kolimisega Radio Free

Europe hoonesse eeloleval sügisel,

külastasid äsja RL keskust uus,

mõlema raadio ühine administra
tiivne juhataja, Sig Mickelson, kes
jääb aga Washingtoni, Tema esin
dajaks Euroopas Walter K. Scott,
kunagine RL juhataja. Teiseks kü
laliseks oli Radio Liberty praegune
president Howland Sargeant, kes
sügisel läheb erru.

Niihästi lääne-saksa kui ka

pus toonitas direktor Ronalds, et
mõlemad raadiod säilitavad edas

pidigi oma eriilme. Radio Free

Europe saadab Ida-Euroopa sateliitrlikidesse, kuna RL jätkab saa
teid Nõukogude Uitu, suurendades

oma tegevust kolme Balti riigi

võrra. Nii olid teated mõnedes eesti
lehtedes eesti toimetuse loomisest

Radio FYee Europe juures aluse
tud.

Pikema jutuajamise andis alla
kirjutanule RL kauaaegne presi-'

mitmes eesti lehes on olnud va

leandmeid ülalnimetatud raadiote
ja balti-saadete kohta. L siinne ju
hatus kutsus külastuse puhul kõik
teenistujad kokku ühiseks nõupi
damiseks, millest ka eesti toime
tuse liige osa võttis. Sissejuhatu
seks mainis RL asjaajaja direktor

!

tust. Ajalehtedes on olnud juttu
personali vallandamisest poliiti

listel motiividel. See on täiesti vale.

Ka Howland Sargeant. kes RL

kuud."

toetamine on tugeval alusel. Ra

Lahkuv RL president on vana

skused on eelkõige majanduslikku
laadi ühenduses dollari väärtuse
suure langusega. Kui 1968 RL ee
larve piirdus 30 miljoni dollariga,
siis tõuseks see praeguse elukalli
duse juures SO-le miljonile tuleval
aastal, mida praktiliselt ei saa läbi

raadioala ekspert ja hea Euroopa
tundja. Ta on pärit Massachusettsi
osariigist, õppides Oxfordi ülikoo
lis külastas ta kolki Euroopa maid,
kaasa arvatud N. Liit 1934. Pärast :
Teist maailmasõda oii la president j

Trumani valitsuses ministriabi

viia. Tulevaks aastaks suureneb
eelarve vaid 30 protsendi võrra,

rahvusvahelise propaganda- aial.

Ta on olnud USA peadelegaat

ütles Sargeant.

Unesco juures. Lahkudes riigitee
nistusest asus ta RL presidendina
juhtima 21 aastat tagasi, mis on
olnud edukas tööpõld, kõigile polii
tilistele ja majanduslikele raskus
tele vaatamata. (EPL/KaS).

Kahe raadio ühise katuse alla

viimine on seega suur kergendus

majanduslikult. Radio Free Euro
pe hoone Inglise Pargi läheda! on

praegu ümberehitamisel uute

toimetusruumide ja ltsastuudiote
näol. Informatsiooni-koosoleku lö-

sltsja Estonia” jutustada teab, oli
ehitustööde ja ümberehitustööde
teostamisel rida ootamatuid taki
stusi.

Ajaleht märgib avameelselt,, et
IMS. a-Jteostatud Estonia teatri-

s maja ehitus Teostati ülepea-kaela
j ja kõik dokumendid, plaanid jne.
j olid vahepeal kaotsi läinud. Selle
pärast olnudki mitmesuguseid ra
skusi äsjase ehitustöö läbiviimisel.

Kuna senine pöördlava oii vana
nenud ega vastanud ajanõuetele,
ehitati ka uus moodne lavaseadel-

dis. Kuid sellele sobivat ja vaja
likku valgustuseadeidist polnud
kuskilt saada. Lõpuks on õnnestu
nud uued valgustusseadmed leida

Poolast. Uuendatud on ka kogu

saali mööbel.

Estonia uuesti avamine on ette
nähtud eelolevate maipidustuste
aja! Eug. Kapi poliitilise ooperiga
"Tasuleegid”.

ordule, mis jäi Pühalepa kihel

1575 läks Kassaar mõisnikule

Hans Wachtmeisterile. 18. sajandi

algul hakati Kassaare mõisat ra
jama. Varsti pärast seda langes
saar katku ohvriks, kus täielikult
hävines esialgne Taguküla, mis
hiljem rajati hoopis uude kohta.

Mary Tamme
uus film
LONDON (EH) - Inglismaal

elunev eesti filminäitleja Mary

Tamm sõidab suvel Kreekasse, kus

dent, kes sügisel läheb erru. Kü
simusele, kas Balü-savdete alus
tamine on tahtis "verstapost RL
ajaloos, vastas küsitatu, et koos
kolme uue Balti saatega kujuneb

RL kõigi N. Liidus kõneldavate

keelte raadiosaatjaks. Balti riigid
on pikkade aastate jooksul olnud
"aknaks" Läände. Ideede ja aru
saamade vahendajana on nad ku
junenud tõhusaks katalüsaatoriks
N. Liidu piirides. Balti-saated RL
poolt on suure tähtsusega sünd
mus.

Järgnevalt mainis küsitleja pa
ljude eestlaste kartust, nagu ei ku
juneks eesti saated kuigi pikaaja
listeks. Senat näiteks võib kärpida
rahasid, USA võib tunnustada Balti

riikide annekteerimist de jure.

Missugune oleks säärasel juhtumil

Balti saadete saatus?

Sargeant vastas et täpselt sa
masugune küsimus esitati temale
juba 1954, kui RL saated eetris olid

olnud vaid 18 kuud. Nüüd, mais
1975, kestavad need saated ikka

edasi ning on isegi täienenud

mitme uue võrra. "Radio Liberty
järele kaob vajadus vaid siis, kui
tuleb aeg, mil inimesed ja teated
vabalt üle piiride võivad liikuda
vabalt. Ka eesti saadete tegelik
ülesanne on niisuguse olukorra
heaks töötada, ja muud kriteeriu
mit nende saadete kes'vuse kohta

ei ole põhjust siin nentida.”

Ford ei söönud
vene kaaviari

Provoka tsio on ?
LISSABON — Välisriikide vaat
lejad Portugalis arvavad, et hiljuti

toimunud n.n. "parempoolsete
riigipöördekatse” oli tegelikult
kommunistide provokatsioon.

Nagu nüüd selgub, võtsid riigi
pöörde katsest osa niivõrd väike
sed jõud ja kogu asi oli niivõrd
halvasti organiseeritud, et see ei
saanud loogiliselt olla vanemate
ohvitseride üritus. Kommunistli
kult meelestatud kahurväerügemendi barakke ründas kaks vana
treeninglennukit, mille pardalt

heideti alla kolm väikest pommi ja
tulistati välja mõned kuulipildüjavalangud. umbes 50 langevarjurit
võtsid sisse positsioonid barakkide
ümbruskonnas ja lähikonnas asu

bai .ikke tulistama, mille juures sai
üks sõdur surma- Tulistamine kes
tis umbes tund aega ning siis vaikis

tulevahetus ning kogu mäss oli lä

bi. Kommunistidele andis see
”ämässukatre" kätte suured

trumbid oma vastaste likvideeri
miseks.

lid lauatennises.

Kuna ka talupoegadele oii sama
teekond seotud raskustega, käidi
selle asemel ligemal asuvas Käina
kirikus. Kui L. Tiik märgib katolikuaegsete kommete püsimist ja ka

surnute matmist katoliku kiriku
kommetele Kassaarel, siis arvan,

et siin võisid õige kaua püsida veel
ka taarausulised teenistused, kuna

pastorid kaebasid piiskopile siin
setest ebajumala teenistustest,
mille tõttu pandi Kassaare kabel
1641.a. jumalateenistuste korral
damiseks seal keelu alla.

Arvatavasti see keeld ei kestnud
kaua. Sünnilt talupoegadele lähe
dasem pastor Peter Faber (1659—
1676) on pidanud siin regulaarselt 4

maetud õpetaja Faberi ajal sur
nuid kabeli juurde. Selle vastu aga

Heinrich Conrad Burchardi ajai

1683—1703 seisnud laibad sageli
kauemat aega matmata.

Burchardi vabandanud end sel
lega. et teekond kabeli juurde läbi
lahe on ohtlik ja tuues ette ka as
jaolu, et kabel on tegelikult juma
lateenistuste korraldamiseks keelu
all.

1728 mainitakse jälle Kassaare
kabelit sealpeetavate jumalatee
nistustega. Veel tänapäeval püsiv
Kassaare kabel on ehitatud paeki
videst, mille edelanurk on nähta
vasti parandatud graniitkividest.
Kabelil on roogkatus. Kabeli ukse
kõrval siseseinal leiduv aastaarv
1801 tähistab nähtavasti mõnda
remonti või suuremat ümberehi
tamist kabelis.

tepanekud Hiiumaa arhitektuuri
mälestiste nimekirja täiendamise
kohta" 1969 kirjutab Kassaare ka

”Newsweek**, et möödunud det

sembris N. Liidu välisminister
Uromöko toonud president Fordile
kingiks 10 pudelit vodkat ja 10 kasti

kaaviari. Aga president ei maits
nud kaaviari, vaid see läks salapo
litsei kätte uurimiseks, kas see ei
sisalda mürki pikaldase mõjuga.

Wurmbrand märgib sarkastili

selt: kui on tegemist enda nahaga,

siis president teab, et ta tegeleb
kriminaalse jõuguga- Ning millist

Hääbuvad
NEW YORK (VES) - Maailma

taimestik on hakanud hääbuma,
märgivad ameerika, loodusteadla
sed oma tähelepanekuid.

Srrüthsoniani, instituudi teatel

10% amec-fka taimestiku '.iikiuest

belist järgmist:

"Lagunenud tornikiiver lammu
tati 1960. aastate algul ja kaeti
tömbi laudkatusega. Vanast tor
nikiivrist on säilinud fotod, üks
neist on Kassari Esikülas, Oole ta

lus umbes aastast 1910 ja teine on

ära toodud raamatus "Eesti kiri
kud". Fotode järgi otsustades on
torni katuseks mitmetahuline te

ravik. Sõrestik oli väljastpoolt

kaetud lahtiste puitkilpidega, mis
omavahel üle servade sepistatud
haakidega ühendatud. Kilbid on
säilinud osaliselt tornis, osaliselt
on nendega katust parandatud ja
nende järgi on võimalik tornikiivri
protiili taastamine. Kabelile tehti
viimati roogkatus 193Ö. aastail.”
Teistel andmetel tehtud see roog
katus juba 1920-daü aastail.
1972—1973 talvel langenud kabeli

lagi sisse. Kanti välja sissevarise

ei pea tänapäeva rüvetatud at-

nud lae palgid, altar, kabeli seintel
rippuvad metallpärjad ja puhastati

(aanikateaulaste arvates on lige
mas tulevikus lõplikult kadumas
umbes 2000 taime. Veel ohtlikum
on tänapäeva õhkkond troopika

kabeli sisemus prahist. 15. sep
tembril 1973 korraldatud kabeli
korrastamine hoogtöö korras, mil
lest peale kohaliku elanikkonna
võtnud isegi osa Kärdla kultuuri
maja puhkpillideorkestri liikmed

mosfäärüe vastu ning kaovad. Bo-

taimedele. Näit. Havail on 266
taimeliiki juba välja surnud ning
I2B7 taime eluiga ei kesta tõenäo
liselt enam kaua.

• Huumor
Kui direktor on juba viis korda

kõlistanud, ilmub lõpuks sekretär.
Direktor on pahane:

"Nüüd te lõppeks tulete, kui ma

teile juba vil3 korda olen helista
nud!"

"Vabandage, härra direktor.

a. vana, kes 14/aastase õpilasena
saavutas Eesti ja Balti meistritiit

1864—1869. Selle vastu aga nõuti
lastamist.

o! Martyrs” järele kirjutab

Palun, mida te soovite ?1'

Tallinnas suri Alfred Frants, 62

Nüüdne Laisma sild ehitati alles

Torni tipul asetseb lipp aastaar
vuga 1870. L. Odres ema töös "Et

Rootsit külastanud pastor Richard
Wurmbrandti ajakirja ”The Voice

vate korterimajade vahel, lang

evarjurid hakkasid lõpuks sihitult

dusele. Pühalepa pastorile ei

NEW YORK (VES) - Hiljuti

detentet saab sellistega olla!

Howland Sargeant

Saare kirdeosas püsiv kabel on läbi

korda aastas jumalateenistusi. Ka

ta hakkab mängima kaasa ühes
kond ühel päeval saavutab niisu filmis, miile mees-peaosaliseks on
guse ühenduse kodumaaga, et Christopher Plummer ("Sound of
Müncheni saateid tõesti peetakse Musie”, "Waterloo”).
"nende oma raadioks", siis on see » Londoni BBC televisioonisaates
suur sündmus. "Mis puutub teatud
esines 3-_ urail Mary Tamm kavas

leidmiseks kuluks mitu pikka

bertysse on heatahtlik ja tegevuse

ruume. Nagu nüüd, Estonia tea
trimaja uusavamise eel "Sovet-

linna raadio argood Münchenist.
Peale teatud ametlike nõukogude
väljenduste ei ole eesti keel kodu
maal võõrdunud emakeelest Lää
nes. Vastupidi paljude ameerikla
ste arvamisele. Kas RL on sellest

ti-saateid toimetavad, kasutada
sobivaid väljendeid oma äranä
gemise järgi ilma et õige keele

tegevust on juhatanud 21 aastat
rõhutas et USA valitsuse ning pre
sident Fordi suhtumine Radio Li-

valas põhjalikku sisemist remonti,
mis haaras mitte ainult lava, vaid
ka saali, fuajeesid ja teisi körval-

konda. Idapoolsel saarel, nüüdne
päris Kassaar, oli 1564 kaks suu
remat küla Esi- ja Taguküla.

Käina kihelkonda, idapoolne saar

terminoloogiasse, siis arvan, et see . "The Girls of šlender Mea"“".
on nende isikute ülesanne, kes ees-

sus. mis on samuti liialdus.

Enam kui aasta oli Estonia tea
ter Tallinnas suletud. Teatrihoone

ümber. lffi4 kuulus Orjaku Saare-

soovi kindlasti mitte kuulda Tal

suhtes toetavad. Eestlased kodus ei

I vastuvõetav."
I Sargeant lisas, et kui Eesti osa

hulgas - on peamiselt tekitanud
"Süddeutsche Zeitungi" teated
massilisest vallandamisest Radio
Free Europe tõinSetuste koossei

Orjaku ja teine praeguse Veskimäe

Lääne piiskopile. Kuuludes nii

P pealegi sellisel kujul mis minule on

Stig Mickelson

oma väike ajalugu. Umbes 2000
aasta eest asus praeguse saare
kohal v<“ksen saarest"-. Neist
suuremateks oli saareke nüüdse

kodumaal ega paguluses, kuigi
meie inimesed RL-i muidu igas

’§ ütlevad minule seda, mida ma
■f| teadma pean ja teada tahan ja

l/V

inimestega. Mõnede uute teenistu
jatega on sõlmitud vaid lühiajalisi
töölepinguid. Rahutust personali

’ Estonia”
taasavatud

eestlastele Läänes. Nende põhjal
tulevat Liberty eesti saadetes ka
sutamisele rohkesti moodsat ter
minoloogiat ja kõneviisi, mis aga
kaugeltki ei meeldiks eestlastele

Sargeant vastas, et keeleprob
leemide lahendamine on täiesti
eesti saadete toimetuse asjaks.
"Aga ma loodan, et niihästi usute leja kui usute Idav peaksid olema
N ühel meelel selle suhtes, et peaasI , jaks on. kui kuulajad Eestis ütlevad: See on meie raadio! Saated

liitikas pole ette näha mingit muu

nud vabu kohti põie asendatud uute

kuulduste tõttu on tekitanud muret

tea*Hik?

Francis Ronalds, et USA välispo

RL osas on toimunud väga vähe
seid koondamisi, enamasti vara
jase pensioneerimise näol. Tekki

Usutluse lõpus kerkis üles ka
keeleküsimus, , mis mõningate

Arvatakse, et Kassaare 'kabel
võib pärineda juba katolikuajast.

Vaemla mõisat. See püsinud 19.
sajandi alguseni, mil see hävita

"Ma tahtsin ainult ütelda, et ma

esimest korda kõlistasin teile

täiesti kogemata ja seda ei maksa
tähele panna."

Mait Koit, Aare Nööp, Tiks

Tammsalu, Leo Tikerpuu ja Vello
Viin.

Peale nende olnud pühakoda
taastamas veel teisigi kultuurite
gelasi nagu kirjanik Harald Suislepp ja näitleja Olev Eskola.

Kuni kabeli lõpliku korrastami
seni viidi altar ja pärjad ajutiselt

Pühalepa kirikusse. Osa kunsti
väärtust viidi Hiiumaa muuseu
misse, mis asub Kassaarel. Kui
Käina kirik, mis hävts viimases
sõjas, likvideeriti lõplikult vare

mete koristamisega ega kavatseta
sinna enam kirikut püstitada, siis
seisab aga ees kindlasti Kassaare

kabeli kasutamiskõlblikuks remonteerimine.

E. VKAGER

Kolmapäeval, 4. juunil 1975

• Leinateated

Norrhöpingi
Laulupäev

Eskilstunas suri 13. aprillil dipl
arhitekt Rudolf Siman, sünd. 29
maol 1904 Peterburis. Kadunu lö
petas Tallinna tehnikaülikooli a
1932. Oli linnanöunikuks ja ehitu
sosakonna juhatajaks Türil 1934-

nii mitmelegi võõrale sisse

lauad üle 800 inimesele, ootas

1935 ja Pärnumaa maa-arhitektiks
1935-1944. Rootsis töötas ta viimati

vaid kogemusi.

kohalik tantsuorkester "Le
karna" ja mõistagi avar tant

iseseisva arhitektina. Leinama jäi j
abikaasa Herta, n-na Kool ja üks |

öde.

t
Ootamatult lahkus minu
südamest armastatud
abikaasa

Anette Leemel
N-na Teppe
Sünd. 6/3 1906 Sagadi Laulil
Surn. 28/5 1975 Huddinges

Sügavas leinas ja tänutundes

Alg.lk.2

tungijale valusaid ja. alanda

— Kuid laulu on oma huvides

MEHEÖDE
Eestis

Matusetalitus toimub nelja
päeval, 12. juunil kell 11.15 S:l

Botvids kalmistul Stora Ka
pellet.

Sünd. 25/9 1891 Pärnus
Surn. 29/5 1975 Stockholmis

Ka pidu osas võib alla alla

Selle südamega kokkuliltuvuse
eest maksid mõlemad sugupõlved

maa” -semel peavad 'nimesed
nüüd laulma ”Õitse ja haljenda
mu sünnimaa”. Mis on ka täie
lik tunnistus okupantide poolt
faktile, et praegu eestlastel pole
mingit oma määd . . .

- Kuid 30 aastat pagulust
pole suutnud meid vaikima
panna, jätkas Ausust Liiv. Meie
laul kuulutab kogu maailmale
meie tahet vabadusele ja kriip
sutab alla, et me võitlus veel
mingil viisil pole lakanud.

nud eestlasi ja avaldas lootust,
et ka edaspidi toimuvad iaulupäevad läheksid hästi korda.

.J AAK. ANITA. LINDA

siiski osutus äärepealt liiga

võimet kõike perfektselt orga
niseerida, mingisuguseid vipe
rusi ei esinenud. Ja kui selliseid

eventuaalselt esines, siis jäid
need igatahes külalistele tähe
lepandamatuiks.
Selle eest võivad laulupidul! •
sed tänada toimkonna esimeest

Jaan Allast, informatsiooniosakonna esimeest Johannes

Ärot ja Voldemar Avataret.
abiesimeest Arnold Pundil, se

kretäri August Liiva, edasi

Theodor Jakobyt, Daniel Lõn

gast, Mihkel Lõbu, Aleksander

Kaldmaad, Maria Allikut, Hil
degard Pundil, Marta Topsi,
Heinar Vaiki ja Alar Lõbu, Rein

Liiva, Voldemar Issakot, Ivar
Wiréni, Helga Raiendit ja pa
ljusid teisi.

PIDU

Oli ilus ja meeldejääv päev.

Kontserdisaali rahvast tüjenedes oli aega piduni veel üle

Siinjuures võib juurde lisada, et

poole tunni, millist aega ära
kasutati niisama jutlemiseks,
kooriliikmed jõudsid hotellis

kirikus kontsert-jumalateeni

riideid vahetada ja täpselt kell
seitse avati kõrvalasuva suure

pühapäeval toimus Matte use
stus viie vaimuliku ja viie koori

kaastegevusel. Sellest aga
toome kirjelduse järgmises
EPL-is.

(EPL/JA).

Täienduskoolidele
71 000 EK-toetust
täienduskoolide ja mänguskoolirte
õpetajate palkadeks miigifoetust
käesolevaks kooliaastaks 71 WKl
krooni. Arvestades täienduskooli
des Ja mängukoolides antud tun

dide arvu on saadud toetussumma
jagatud koolide vahel järgmiselt;

Boråsi Eesti Täienduskool

4.551:—, Eskilstuna Eesti Täien-

duskool 2.625: - , Göteborgi Eesti
Mäng.Tool 18.468: . Lundby Eesti

Täienduskool 2.130: — , Partiile
Eest; Täienduskool 2.537: — , Hei-

ühissöit Metsakodusse

Uppsala Eesti Selts ja U.E.

SKaudisöprade Selts korraldavad
juuli kuus toimuva skautide*gai~

Norrköping! Eesli Täienduskool
892: - , Stockholmi Eesli Lasteaed
12.336; —. Uddevalla Eesti Täien-

Täienduskool 1.750:— ja Halmstadi
Eesti Täienduskool eesimise aasta
eest 1.067:

Summad on eesti täiendus- ja
mängukoolideie välja saadetud.

riide suurlaagri külastamiseks

t

Kui esineb
surmajuhtum
Konsulteerige suurima usal
dusega matusebürood

Anette
Leemetut
mälestavad vaikses leinas

Thure Söderquist
Begravnings &
Eldbegängelsebyrå
Mariatorget I
116 48 Stockholm
Tel. 44 80 07,44 80 98

ELLI ja KARL ERENURM

SENTA ja JOHANNES
MÄTIK
ANTS ADLER

Eriala:

XCestikambelised
matuseta!! tused
Ööpäevane valvekord

relvad vabadusvõitluseks Eesti

eest, pidid oma maa, oma rahva ja
oma ideede eest kandma kaotusi
sämp rohkel määral kui nende va
nemad.

Soovime, et meie praegune pea-

iekasvav sugupõlv sellest Eestis
valitsenud sugupälvedevahelisest
üksmeelest öiti aru saaks, sellest
üksmeelest, mis on olnud kontinui

teediks Eesti kõigi aegade sugu
põlvede vahel — teisiti ei oleks
meile mõistetav eesti rahva püsi
mine aastatuhandeid tuulisel Lää
nemere rannikul!

Selleks siin lugu ühest tulise

Enno Kangro
Eestis Tartu rindel. Kui sakslaste
õlge pale meile oli selgunud ja pa
ljudel noortel edasine võitlus Ve
nemaal hakkas tunduma mõttetu
na, leidis Enno Kangro tee Soom.
Soomes oli ta lühikest aega Pea
maja poolt määratud Helsingisse
autokompanii eestlaste vastuvõ
tupunkti komandandiks. Pärast
seda lühikest aega Jokela ja Taavettl koolituskeskustes, mille järel

teda paigutati väljaöpetajaks

moskviitide vastu tooma tagasi

Huuhdanmäe tankitörje kompa
niisse, mis oli varustatud mood
saimate, tugeva läbiläälgjöuga
tankitörjekahuritega. Nende ka
huritega Kangro võttis osa löpp-

üheks suureks hingestatud võitlu

augustil 1914 a. pöördusid tagasi

gupidamise. kaasvöltlejaliku tänu
ja tõelise sõpruse kinnitamiseks

oli Enno loomulikult tagasimenejate seas. ja kui ta kodumaale jõu

hingega eesti mehest, kes kord,

vaevu väitnud 16 aastat, läks välja

täie mehe eest relvavöitlusse
seda, mis on Eesti oma, ja kelle elu
sellest alates on kujunenud ainult

seks Eesti asja eest. Olgu need
read sün temale ühtlasi suure lu
tema 50. eluaasta täitumisel.

See mees on Enno Kangro, sün
dinud 4. juunil 1925. a, TalllnnaKosel. Tema isa, heitusettevötja ja
räimees, suri varakult. Enno käis

koolis Tartus ja Tallinnas, vene

okupatsioon katkestas õpingud.
Noorusliku vihaga okupantide va
stu ühines noor Enno metsaven
dadel a ja maa vabastamise järel
koos paljude teistega Saksa söjajöududega. Pärast esimesi ägedaid
võitlusi tuli tal oma nooruse tõttu

tõmbuda rahulikumasse sõjale,

säites varustusautodega läbi enam

kui poole Euroopast. liikudes
Varssavis, Pariisis jm. keskustes.

Eesti Leegioni asutamisel haa

ras ta jälle- relva. Hakkaja poisina
saadeti la Rebitsa tankitörjekooli,
mille lõpetas allohvltseerma. Sel

lest alates oh ta Vene tankidele
hirmuks Vene rindel, kus ta vah
vust hinnati raudristiga. Soome
rindel Karjalas ja viimati tagasi

völtlustest viiburi rindel.
Kui eesti vatahtlikud Soomes 19.

Eesti viimastesse võitlustesse
maale tunginud punaarmee vastu,

des "eksikombel" oli sattunud
mingisse "väljaõppelaagrisse",
läks ta. vastavalt oma tempera

mendile. "hüppesse" ning sõitis
omal käel Tartu alla lahingutesse
Soomepoiste 1 pataljoni juurde.

Saatus võib vahel olla imelik:
esimene mees keda omal käel la
hinguid otsiv Enno kohtas, oli tema

tädipoeg Rein Puusepp — Ennost

kaks aastat veelgi noorem, kes
parajasti paugutas püssi eemalt
võsast pealekippuvate vankade
pihta. "Tere Rein, ema tervitab'.

Kas sul suitsu on?": oli tema kiire
tervitus, samal ajal Reinu kõrval
laskeasendit sisse võttes — ilma

kiivrita, käised üles kääritud ja
nägu naeru täis.

Sõja läppedes pääsis Enno en

nast kuidagi "välja raiudes"

Soome ja sealt edasi Rootsi. Tädi
poeg Rein sai ühel heal päeval ka
dunuks arvatud Ennolt tervit ks
kirja ja karbi sigareid. Sealt alates
on nad vaheldumisi töötanud, õp
pinud ja jälle töötanud. Nüüd on

üks neist Rootsi ühe vanima ja

suurima datafirma omanik ja teslaavlased, vaid kuuluvad romaa- | gelik juht. tetne Skånes suurette]
nirahvaste perre. Selle võtab Lau võtte Kangroverken AB omanik ja

koosseisu: Endises Rumeenia pü-

pühap. 26—27. juulil. Kaasasöidu
soovist teatada hiljemalt 15. juu
niks kas Ellen Lindverele (Tunag,

4) vöi Kaarel Vahtrasele (Yrnergatan li Uppsala;.

seega pikalt , piinlevasse surma,
noored aga, haarates üksmeelselt

luveii nüüd omaks, kuld hakkab \ juht.
loetlema Rumeenia rahvastiku j Kas on veel parimaid tunnistusi
vaja mehelikkusest, julgusest ja
rlprovintsis olnud ligi 25 prots. töökusest — ühe sõnaga: mehe
slaavlasi, aga ka palju teisi rah- tervetest instinktidest? Sellejuures

Västergö tl andis. Sõit toimub laup.-

kabelis Metsakalmistul.

vesti metsikuks jäävad moskviidid
vedasid meie isasid-emasid küm- -

nete tuhandetena orjapõlve ja

gevusse: ta siirdus sttjalis-ehituse
org. Todt’i teenistusse Leningrad:
Täiendus- ja mängukool 13.418:—, - all. siis töötas .autojuhina Stralos,

ühissöidu bussiga Metsakodusse

Matusetalitus toimub reedel.
6. juunil kl- 17 Heliga Korset

võrdselt verehinda: ajaloos iga

4.375: — , Lundi ja Malmö Eesti

1.632:-, Ugglarpi Suvekodu

UPPSALA

gupõlvede vahel selles asjas, vald

tuline südamega kokkullituvus.

singborgi Eest; Täienduskool

duskooi 962: -, Yästeråsi Eesti
Täienduskool 2.157: , HeUsi Su
vekodu Täienduskool 2.100;—,
Björkö Suvekodu Täiendust.ool

mälestavad kurbuses

MAIME.ja AKSEL

élu. El mingeid eriarvamusi su

kriipsutada N orrköpingi -rahva

on võltsitud, näiteks laulus
”Õitse ja haljenda eestlaste

Eesti Komitee on saanud eest!

Hella
Maiste!

pealekasvanud sugupõlve suurt
solidaarsust oma isade-emade
tööga Eesti riigi ülesehitamisel ja
tugevat veendunud tahet elada
Eestis oma rahvuslikku iseseisvat

puhul. Nii paljugi sealses kavas

A-saali uksed.

t

Kõige imetlusväärsemaks saa
vutuseks Vabas Eestis tuleb pidada

väikseks, sest rahva tantsuiust
näis olevat suur.

Lõpuks tänas August Liiv

perekondadega

supõrand. Mis aga tantsu alates

50 aastat

ära kasutanud ka okupandid,
kes näiteks tänavu panevad
eestlasi kodumaal laulma oku
patsiooni 30-nda aastapäeva

kõiki Norrköpingisse kogune
VENNAD

Ootasid pidulikult kaetud

Enno Kangro

Lauluveii ja "Tuljak"
”Eesti Päevalehes” (23.4. 1975)

kirjutas anonüümne "Lauluveii”.
et ”Tuljaku" viisi on Miina Härma
laenanud ühest vanast rumeenia
rahvalaulust. Nii näib seal siiski

vusgruppe, nagu soome-ugri
(ungari) jt. "Nii et slaavilikkust

kui ka soome-ugriiikkust võib olla
ka veidi rumeenia kultuuris,” leiab
Lauluveii. Kumb ta sits nüüd on:
kas slaav.- mõju rumeenia rahva

muusikale ja sealt tull "Tuljaku"

ole vat slaavilikku —

viis meile völ — soome-ugri mõju

Asitõendiks märgib Lauluveii:
"Mulle on jäänud aga meelde kir
jutused ”Tuljaku" ümber umbes
20-25 a. tagasi, vist Stockholms
Tidningen Eestlastele lehekülge
del. Mul on kahjuks autori nimi
ununenud ja väljalõiked puudu

rändas "Tuljak" meilt sinna?

vad."

Palusin (EPL 26.4. 75), et Lau
luveii vastava rumeenia viisi meile
esitaks. Seda ta oma vastuses mul
le (24.5. 1975) ei tee, küll aga kirju
tab ta. et vastavat ajalehe artiklit
"ei peaks olema päris võtmatu ar
hiivist kunagi välja otsida.''

Leian, et Lauluveii pidanuks
enne kirjutama hakkamist vas

tava artikli ise üles otsima ja
andma meile teada autori nime
ning ajalehe daatumi.

Juhtisin Lauluveii tähelepanu
asjaolule, et rumeenlased pole

rumeenia rahvamuusikale, s.t.

Eesti rahvamuusikakogud asu
vad kodumaal ja säälsed uurijad ei
ole seni väitnud muud, kui et "Tul

jaku'' algosas kasutab Härma
"isalt kuuldud pulmavitsi" (vt.
Artur Vahter "Miina Härma",
Tallinn 1971) ja et "Helilooja kuulis
selle põhiviisi lapsepõlves isalt, kes

seda viiulil mängis." (L. Normet
koguteoses "Eesti muusika 1",
Tallinn 1968.) Kust MUna Härma
isa seda kuulis, on ilmselt võimatu

praegu kindlaks teha. Juba vaid

luse algjärgus (EPL 15. veebr.

1975) leidsin, et kõige õigem on
"esitada "Tuljakut" Miina Härma

kompositsioonina, nagu meil seda
on ka seni tehtud". Leian sama ka
praegu.

Harri Kiisk

kirjutavad enno sõbrad: "Nagu sa
tead ju isegi, meie kõikide ühine
tundmus on, et Enno on hea ja en
nastohverdav sõber ja kamraad,

palju on sõpru, keda ta on aidanud
ta hea tuju ja kartmatus on eesku
juks olnud nii mitmele kaasvõitle
jale."

— Seda võin ma tõesti kinnita
da! Ja ühinen, armas Enno, Slmi

suure hulga sõpradega Sind Onattledes!

KARL TADPÄS!

■Vaba eestlaskonna !
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Suvevaheaeg seisab ees!

STOCKHOLM
Algkooli lõpuaktus

Stockholmi Eesti Algkooli lõ
puaktus toimub reedel, 8. juunil
kell 12.00 Eesti Majas Scaiateatri
ruumes. Kool loodab rolikearvuj Ust osavõttu.

I STOCKHOLM
Ühiskingitus Ed. Tubinale

18. juunil täitub ühel meie tun
tuimal heliloojal ja Eesti Kultuuri
Koondise laureaadil Eduard Tubi
nal 70 eluaastat.

Selle tähtpäeva tähistamiseks
korraldas Eesti Kultuuri Koondis
25. mail Medborgarhusetis Tubina
helitööde kontserdi, millest kaas
maalased suurel arvul osa võtsid.

Tema lähemad sobrad on alga

tanud mötte anda Eduard Tubinale

juubeli puhul ühiskingitus. Kõik,
kes soovivad liituda ühise auaadressiga ja ühlskingitusega, oalume seda teha kuni 12. juunini,

teatada nimed ja saata summad:
Eesti Kultuuri Koondis, Wallingat.
32—1, 111 24 Stockholm, postgiro

5 75 88 - 6, tel. 08/11 31 16.

Eesti Kultuuri Koondis

METSAKOOL
Taigupäevad

Kuigi kunagi varem pole Metsakodus ehitatud niipalju kui vii
mastel aastatel, on veel paljugi
pooleli, mis peab valmis olema
enne kui algab Maailmalaager.
See on Rootsi eestlaste auküsimus.

Sellepärast — teretulemast talgu
tele, mis saavad toimuma igal nä
dalalõpul, järjekordselt 7—8. juu
nil. Tule ja tutvu oma ideekaaslas-

tega ning löö käed külge! Tööd
Stockholmi Eesti Algkooli õuel cm vahetund elav tänu mitmeke
sistele mängu- ja tegevusseadmetele, mis kuuluvad moodsa

kooli juurde. Kevad on juba nii kaugel, et käik'ootavad viimast
koolipäeva ja suvevaheaega! (EPh-foto Lauri Nurmissaar)

Naabrite elav kirjanduselu
Mõni aeg tagasi vaatlesime läti pagulaskirjanduse probleeme Ella Andersonsi
sule kaudu, kes eestlasena on olnud eesti kirjanduse läti keelde viijaid. Selgus, et
lätlastel on kirjanduses meist suurem liikide rohkus ja laiem ainevaldkond, mis on
ka loomulik, sest lätlasi on vabas maailmas tunduvalt rohkem. Käesolevas kirju
tises Ella Andersons vaatleb läti möödunud hooaja kirjanduselu läänemaailmas ja
nimetab esinenud autoreid, kellest enamik on eestlastele tundmatud olnud.
Mida on kirjutatud aastal 1974?

On debüteerinud mitmed uued
kirjanikud, Valedija Bergman ja
E. Silkalne avaldasid oma esi
mesed romaanid. Enam on kir
jastatud vanemate autorite töid,

Kurzemnieka mälestused "Ka
hekümneaastane orjus PSRS".

piibli uustrükk, mille suurus on
2572 lk. Brasiilias ilmus baptisti

"Malenietis sõjas”, Albert Sabrise "Paindumus ja jonn". Ka

saab pidada ka memuaarteoseks.

Veel on ilmunud Valetis Pelecise

tuntud Solzhenitsöni ”Gulag archipelaag” on ilmunud läti kee

Elvira Kocina kahe romaaniga,
les.
Alfreds Dzilums, Gunars Janovs,
Arnold Rasa igaüks ühe romaa
Ajalooteemaline on Jelgavaniga. Peale selle on uustrükid Miitavi Herzoga Peetri gümnaa
tehtud Äleksanders Grinsi, Je- siumi 200 aasta juubeli puhul
kabs Janshevski ja Valdemars viimase kooli direktori kirjutatud
Karklini aastaid tagasi ilmunud raamat, üks selles liigis ilmunud
ja väljamüüdud romaanidest. ' raamat on kirjutatud okupeeritud
Ilmunud on ka seitse novellikogu
Lätis, salaja üle piiri toodud ja
autoreilt Martinsh Selms, Mirdza kirjastatud. Raamatu nimeks on
Chuibe. K. Eglitls, Irma Grebzde,
Indra Gubina, Ilze Sklspna ja A.
Vanags.

Luuletajad on alati olnud ak
tiivsemad luuletama ja raama
tuid välja andma.

A. Duka debüteeris koguga

"Mittesoovitav repor*aazh”

Edasi on Vilis Hasner koosta

nud ja kirjutanud raamatu

"Düüna kotkaste organisatsioo

nis "Aeg. rahvas, ruum".

Ka läti kaitseliidust on ilmunud

Indra Gubina ja Gunars Janovski

ülevaateteos "Tamme meeste
rügement". Aasta lõpul ilmus
veel E. Freivaldi redigeeritud

lemad kirjanikud olid seni tuntud
peamiselt prosaistidena. Aktiivne

maailmasõjas". H. Rozenstein on
kirjutanud raamatu "Läti armee

"Päikese loojangu heleduses”.

avaldasid koos värsikogu. Mõ

Latgales seltskondlik tegelane
Onlons Zvidrise on juba ammu

kirjutanud kuid nüüd raamatuna
.ilmunud luuletuskogu. Uusi vär

siraamatuid on Ilmunud veel
Austra Balkalt, Eduard Freimanilt, K. Karemilt, Aina Kraujie-

raamat "Läti sõjamees II

20 aastakümmet”. See on raa
mat, mille kommunistid 1940.a.

täielikult hävitasid, kuid siiski
leiti käsikiri ja nüüd on see raa
mat uuesti - saadavaks tehtud.

Samuti on ilmunud Uldis Ger

mani se raamat "Läti rahva elu

telt, Valdis Kraslavietiselt ja

kogemused". Sellesse gruppi

Suur väärtus on rnemuaarteoseil. Rasma Aizupe on kirjutanud

raamat "Elu Baltimaal”. Nende

Aina Zemdegalt.

"Kuusteist aastat Siberis”, Martino Ziverta juubeli puhul anti
välja raamata ”Martina Ziverta

maailm". Edasi on ilmunud J.
Duka "Läti rahvas eksituste ja

hävituste teedel , 1915—1340",

Hermanis Kreiceriselt on ilmu

nud kaks raamatut "Viirastu

sed”, Kuramaa kotis olnud võit
leja ja hilisema sõjavangi Ervina

kuulub ka eestlase A. Küngi

kõrvale tuleks asetada ka prof. P.
Kundzina kapitaalset teost '-'Läti

talu". Aasta lõpul ilmus "Läti

Kunstkäsitöö" 3. köide.

Filosaatia ja usuainellsi raa

matuid on ilmunud dr. P. Cirsha
"Sügavamale mõeldud mõte”,
filosoofia arengust 20. sajandil'/
Usulistel teemadel on kirjutanud
A. Kalninsh ja T. Valenas. Väga
tähtis on Ernesta Glücka esimese

de usu õpetaja J. Lükasee raamat

"Teedele ja teeäärtele", mida

— sellise pealkirjaga ilmus

Svenska Dagbladet! 24. mai num
bris artikkel. Küsimuses on siiski
Kulmust päritolevate eesti-rootsiaste näitus, mis pidi tolmuma ee
loleval sügisel Sfaansenis. Nüüd
teatas aga Skanseni sheff Nils-Erlk
Baehrendtz, et ta oi saavat kavat

laulu".

Svenska Dagbladet kirjutab sel
les seoses, et Ruhnu on üks Eesti

Läti keeles on ilmunud ka tar-

"Läti postmarkide kataloog”.

Lasteraamatuid pole palju.

Kaks neist on tõlgitud rootsi kee

lest ja on kirjastatud Rootsis.

Kuld koolide jaoks on väljaantud
rida Õpperaamatuid jä töövihke.

Märkimata ei tohi jätta prof.

Ed. Dunsdorffl redigeeritud

"Arhiiv 14". köidet, kus on üle
vaade rahva haridusest. kahe

keele õppimine, arstidele medit
siinialaseid artikleid. Väärtuslik
on ka raamat "Põhja Armee Va
badussõjas" II köide.

Kaekle ja L. L, Streipid kirjutasid

koos raamatu lällaslst viimase
333 aasta jooksul, Martinson on

Austraalias kirjutanud inglis
keelse vaimuliku teose, Zenta

Mürina i ssee kirjandusest saksa

keeles, Andrejs Eglitls ja Velta
Shikere on väljaandnud ühtse

ingliskeelse luuletuskogu, E.
Talmane ingliskeelse romaani
"DP elu algus" ja A. Ziedona

näituse korraldamiseks, kus oleks
esitatud elu Ruhnus läbi aegade.

— Saar on kultuurajalooliselt

huvitav, ütlevad rahvateaduse uu
rijad ja ajaloolased, üteldakse Sv.
Dagbladetis. Saare elanikud käsu
tasid veel kuni 1910-ndate aastateni

rahvariideid argipäevil. Kõneldi
igivana rootsi keelt. Hüigejaht ja
põllupidamine oli peaasjalikult

toimetulekuks.
Seda kõike tahtsid Steffensson ja
Stolpe oma näitusega peegeldada.

saari, kust peaaegu kogu saare
rahvas 1944. Rootsi põgenes, et

Nad ütlevad, et selles puuduvad
vastuolud ja tendentsid — kõik on
dokumentaalne. Baehrendtz peab
olema väljastpoolt tuleva mõjutuse

kelles nüüd tema kaasmaalased
saarelt näevad kommunismi sõp

Baehrendtz ütleb, et kuna ena
mik endisi ruhnulasi on näituse

päästa end Sovjeti söjavöimu eest.
Põgenes siis ka Jakob SteffensSõnff!
ra.

Steffenssonilt ilmus mõni aasta
tagasi raamat, milles ta m.h, kü
sib: kas saar.elt lahkumine oli hä
davajalik? Ta leiab, et rootsi va
litsus ei ole neid lubadusi, mis ta
andis enne põgenemist, täitnud.
Valitsu'" lubadus •se!s~”.d majan

duslikus hüvituses. "Kõik ametli
kud paberid selles asjas on salaja

seks tembeldatud. Mingit tõendit
Võõrkeeltes on ilmunud "Aeta selle kohta, et valitsus on üldse
Baltica" 13. köide, mida on toi- j midagi lubanud, pole praegu ole
metanud lätlane dr. A. Namsons. mas' ’, ütleb Steffensson.
Prof. E. Dunsdorffl uurimus "Die
Jakob Steffensson ja Pär Stolpe
grosse Schwedisehe Kataster in sõlmisid septembris 1973 kokku
Livland 1S81—1870" ilmus Root leppe Skanseniga dokumentaalsis. Raamatuina on ilmunud veel
A. Ezergalise ülevaade 1917. a. loimatatud Baltikumi uurimus
revolutsioonist Lätimaal, U. "Balti ajalugu”. Neile üsaks on
Germanise doktoriväitekiri "Ko ilmunud ka ingliskeelne laste

lonel Jukums Vacietis", M.

hata ja huvitava t kava jälgida!

Ruhnu-näitust
”Skansen ei luba Eesti-näitust”

setud näitust lubada, kuna ta tahab
vältida tülisid.

beraamatuid — "Perekonna
puuviljaaed" ja filatelistidele

harjapidu 21. juunil, mil vöid pu

Skänsen ei soovi

Muusika alal on ilmunud kolm
raamatut, kogu soololaule, vai
mulikud laulud ”Maa on Jumala

oma" ja V. Vishtela "12 rahva

leidub kõigile, soovide ja väimete
kohaselt. Kuid ära unusta ka Suvi-

raamat.

ohver.

vastu, siis oleks ebasobiv lubada
näitust selles olukorras. "Ma ei ole
mingisuguse surve ohver. Ma olen

saanud mõned informatsioonid,
mis ütlevad, et ei ole kohane näljapanekuid näidata", ütleb Skan
sens sheff. "Minu otsus ei ole siiski

päris lõplik”. Ta peab seda, et

Steffensson ja Stolpe viisid küsi
muse ajakirjandusse, mittevajali
kuks. Nüüd on tekkinud selllest

prestiizhi küsimus.
— On mõttetu katsuda tegeleda

väljapressimisega. Ma olen har

junud tõmbetuultega ega oie ker
gesti hirmutatav, lisab Skanseni

sheff. (EPL/MR).

Pääsesid
läände

Enim raamatuid on väljaand
nud kirjastus Gramatu Draugs
(Raamatute Sõber), järgneb kir
Kni.ii:,-mm okupatsioonivõimude
jastus Aka (Kaev), Latv ju gra- loal külastasid Kõutsis venda Erik
muta (Läti raamat), ALA, Žie- Ain ja Vaike Tavast. Sugulase
melblazma, Tilits, Atvase, Lat- juures oli Mari Kalberg.
galu ja Daugava, viimased 2—3
Ameerikas oli sugulasel külas
raamatuga. Koos inflatsiooniga Helmi Luiga ja öel i-eonid Draguon raamatute hinnad märgata nevitsh. Kanadas külastas sugulasi
valt tõusnud.
Tiiu Juhkum ja Austraalias sugu
Ella Anderson»

last Armilde Llive,

