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Laupäeval, 27. märtsil, Marie

Lmleri 93-ndal sünnipäeval käisid

Vårbergi haiglas sünnipäevalast önnitlenias Eesli Kultuurikoondise esi
mees Leonid Laid ja abiesimees luu
letaja Kalju Lepik tütre Ainuga.

. ::i; o. ‘.'.kf.Konr.' ..-"/il-'/'"
ja õnnitlused koos celmis-l päeval
Stockholmi Eesti Majas toimunud
Marie Underilc pühendatud kirjanf.',a .iäja.e p:t':s- ;; ä.'
tatud tervitusaadressiga, mida üiaio-

leval pildil lamavale poetessile ja

tema kõrval seisvale abikaasale Artur

Adsonile näitab Leonid Laid, kes tõi
kaasa ka austamisöhtu programmi ja
lilli.

Kevad
tuli

il Komiteel
ott tänavu

kooli

peoga!
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Et paar kolm nädalat
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puks ometi ka Stock
holmi-maile jõudnud,

Helmi EHerile ja Herman Rajamaale on auhind määratud nende tõhusa töö
eest eesti koolipõllul ja eesti keele viljelemisel. Arvo Mägi ja Karl Ristikivi pu
hul tahab Eesti Komitee seekord hinnata nende väga ulatuslikku tegevust eesti
kultuuri alal, eriti rõhutades nende teeneid eesti kirjanduse viimisel eesti noorte
ja eesti rahva hulka.

saime kindlad tõendid
pühapäeval, 28. märt
sil: esiteks oli keskpäe

Auhinna üleandmine toimub

val kümme kraadi sooja

Eesti Komitee Asemike Kogu
koosolekul laupäeval 24. aprillU Stockholmi Eesti Majas.
Auhinna määramise motii

ja kuum päike sulatas
tänavailt viimased Uimeriismed ning teiseks
— Stockholmi Eesti

Algkool kutsus meid

oma traditsioonilisele
kevadpeole Skanstull!
gümnaasiumi aulas.

vides öeldakse järgmist:

HELMI ELLER:

—i

Eesti Komitee Kooli- ja

Nagu koolijuhataja
Henno Kiriiuaäc oma
tervitussönades peokü-

lalistele mainis, on

käesolev kalendriaasta
koolile 31. tegevusaasta.

Järg lk. 2 Andres Loor).
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EIDKÖPINGIS

LIDKÖPING (EPL) ~ 36-aastane eesti meremees kasutas Tallinna-kodusa-

damaga vene laeva ”Gvardeisk” peatust Vänerai järve sadamas lidköpingis põ
genemiseks ja asüüli taotlemiseks Rootsis. Mees, kes laeval oli mehaanikuks, ka
sutas ara meeskonna grupikülastust kaubamajja ”Domus”, kus nii kaaslaste kui
politruki huvi oli keskendatud kaupadele. Tal õnnestus kaduda rahva hulka ja
kaubamajast väljuda. Kuna ta oskab pisut inglise keelt, ei olnud raskusi politsei*
hoone leidmisel, kus ta otsekohe taotles poliitilist asüüli.
Sündmus juhtus möödunud surnul ajal aga soigus, et ka
neljapäeval. Kohalik politaeiü- "Gvardeiski” juhtkond oli
lem võttis põgeniku oma hoole avastanud mehaaniku kadumi
pil», ja informeris välismaalas
se. Kaua lossimise lõpetanud
te politseid Stockholmis kui ka
laev katkestas väljasõidu ette*
Invandrarverket!!.
valmistused ja nagu sadamas
See oli esimene ärahuppami-

algas otsekohe.

viibinud tähelepanelikud Ini
mesed jutustavad, paistsid eriti
erutatud olevat laeva kapten ja

üks ”erariides mees”, nähta
vasti mingi ametimees pardal.

Ka N. Kiidu saatkond Stock
ti-jünir, oli nähtavasti alarmee-

riii-d. sesi varsti saabusid
Stockholmist Lidkopingisse
kaks vene saatkonna esindajat.

KuivÖrra nad astusid politsei
juures samme mehaaniku ta
gasi saamiseks, ei ole teada,
ses; ametivõimud vaikivad.

Järg lk. 7

pekavu eesti täienduskoolide
le, avaldanud rohkearvuliselt
artikleid kooli- ja kasvatuskü
simuste ajalehtedes ja ajakir
jades, esinenud paljude ette-

kannetega õpetajaile, lastevanemaile ja noortejuhtidele
ning juhatanud õpetajate ja
noortejuhtide kursusi.

ARVO MÄGI on avaldanud
ülevaateteoseid eesti kirjan
dusest eesti, soome ja inglise
keeles. Ta on koos Ristikivi ja

Noorte toimkonna liige algu
sest peale ja sama toimkonna
sekretär algusest kuni 1959.
aastani, õpetanud eesti keelt
ja kirjandust gümnaasiumis,
ülikoolis, täienduskoolides ja
laste suvikodudes, korrigee
rinud ja arvustanud pidevalt
pikema aja jooksul nii õppe

liku ülevaateteose eesti pagu
laskirjandusest. Mägi on kogu
maapao ajal avaldanud artik
leid, esseid ja ülevaateid eesti
kirjandusest ja kirjanikest nii
eesti perioodikas kui ka teiste
rahvaste väljaannetes. Ta on

raamatuid bai ka kirjandus

paguluses ilmunud uudisteo

teoseid ning sel teel aidanud

Eesti mehaanik
põgenes laevalt

st? juhus üldse TJdkõpingi sa
damas peatuvailt vene laeva
delt. Põgeniku ülekuulamine

Eesti Komitee tänavused laureaadid selgusid 24. märtsil. Neid on neli: Helmi

on löüö krooni.

■

hilinenud kevad on lõ

neli laureaati

Eller, Herman Rajamaa, Arvo Mägi ja Karl Ristikivi. Igaühe auhinnasumma

sa eesti keele säilitamisele
ja viljelemisele.

HERMAN RAJAMAA:
Kauaaegne eesti koolide
inspektor Rootsis, Eesti Ko
mitee Kooli- ja Noorte toimna liige algusest peale,
kirjutanud rea õpperaamatuid
eesti koolidele, koostanud õp-

Kangroga kirjutanud ulatus

arvustanud peaaegu kõiki
seid {Ar-gi nimemärgi all),
samuti korduvalt võtnud sõna

ühiskondlik-poliitilisis küsi

musis.

Mägi on pidanud ettekan
deid ja loenguid eesti kirjan
dusest Rootsis, Soomes (kor
duvalt näit. Jyväskylä ülikoo-

Järglk.7
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Laupäeval, 3. aprillil 1976

EPL

Laupäeval, 3. aprillil

”RODINA”

Nii nagu aastate jook
sul on Nõukogude terro-

riaparaat vahetanud

aetud asjast seni eemal
seisnud inimesi, nende
hulgas kirikute juhtivaid

nimesid (Tsheka, GPU,
NKVD, MVD, KGB), nii
on pidanud vahetama

inimesi, nimekaid kirja
nikke, kultuuritegelasi

ülesandeid täitvad orga
nid, milliste tegevusväli
on suunatud läände. Sõ
jajärgne kindral Mihhai

lovi poolt juhitud Komi

teid olnud Moskva polii
tikaga ja kelle vastu sa
geli lääne eestlased on
tunnud respekti kui tõsi
selt andekate inimeste

mise Eest on muutunud

noore eestlaskonna seas.

nimesid ka selle aparaadi

tee Kodumaale Kutsu
Välismaaga Kultuurisi
demete Pidamise Ühin
guks Kodumaa (vene

originaalis Rodina).

Nahka on pidevalt va

hetanud ka selle komitee

propagandalehed. Kui
algul Ida-Berliinist vä
lismaal asuvatele põge
nikele saadeti ajalehte
’ 'Kodumaale kutsumise

jne., kel vähemalt senini
on üsna vähe kokkupuu

vastu, seda näit. eriti
Nüüd leiti äkki, et aeg

on nende korrektset
mainet ära kasutada

peibutegevuses ja vae

valt on neil inimestel

mingit võimalust protes

Kanada
senati

Balti
otsus
OTTAWA (VE) — Kanada Se

nat järgnes 2. märtsil parla

mendi alamkojale, võttes vastu

resolutsiooni, millega kinnita
takse, et Kanada jatkab oma
praegust poliitikat Balti riikide
iseseisvuse tunnustamiseks. Re
solutsiooni esitas senaator Carter, keda toetas senaator Yuzyk.

Resolutsioonis üteldakse, et
Senat toetab Kanada valitsuse
seisukohta, mille avaldas par
lamendis 2. detsembril Kanada
välisminister, kinnitades, et Hel

singis Julgeoleku ja Koostöö

teerida vöi vastu rääkida.

konverentsil allakirjutatud de

Tuletagem vaid meelde

territoriaalset ”status quo’d”

Moskva patriarhaadi

klaratsioon ei kinnita mingil viisil

kop Veemile Nairobi

siis muudeti see ”Tõe

Euroopas ja et eriti Eesti, Läti ja
Leedu staatuses, milliseid riike
Kanada valitsuse poolt tunnusta
takse. ei toimu sellega mingisu

elaks praegu Eestis, siis

guseid muudatusi.

nadesse ja siis sa,id nad

te nii ei räägiks”.
Ta ei ela õnneks seal ja
saab ütelda ja teha, mida
ta arvab, need kes elavad

maa. s.o. Rodina, vasta

okupatsiooni vöimupiirkonnas ütlevad loomuli

eest” vastavates keeltes,

hääleks”, millise toime
tamine lõpuks viidi vas
tavate rahvuste pealin

praeguse nime Kodu
valt Moskva tseniraal-

organi nimele.

Ja kuigi näit. eesti

keelse väljaande serval

seisab traditsioonikohase

”Kõigi maade proletaar
lased ühinege” asemel
meile südamelähedane

"Jää kestma, Kalevite
kange rahvas ja seisa

kaljuna, me kodumaa”.

Ainult selleks, et lugejale

vöitsmuljet jätta, nagu
oleks tegemist Eestiga,
meie toelise kodumaaga
ja mitte selle ebamäära

esindaja ütelust peapiis

konverentsil: ”Kui te

kult ainult seda. mida
neilt oodatakse ja nõu

takse. See on eksistentsi

maa okupatsioonikiriku

mist taotlev jurist Pavel Vesselov

Ametivend ja mitte

tamiseks, et peaminister püüak*

hoidma löögipuud, et

ühendamise heaks.
Agapov otsustas pärast vastuse

mõni kommunist peab

midagi ära teha perekonn.

väljaspoole asi mõjuks
tõepärasemana. Ja nii

saamist kahe päeva jooksul istu

kohal, mulle üteldi”. . .).

Seesama ”Rodina”,

endist kodumaad” (lisa
des siiski ”ma ei olnud

Kirikute Maailmanõu
kogu konverentsi sõna

ja mille alaühingud vä

võtud on avalikud ja kät
tesaadavad. Siin läänes
võib iga üks kontrollida

läänes viibivate rahvus
kaaslaste peibutamisel.

mamine” seisnes tõe
väljaütlemises olukor
dade kohta võõra oku

mille keskus on Moskvas
hemusrahvustele peavad
tegema musta tööd oma

Nendel ei tohi tekkida

muljet, et kodumaad

nende traditsioonilises
mõistes ammugi enam ei
ole olemas.

Mitte et neid. ei eksis

teeriks vaid kr.Tssit et
U-e:- "vy:.lai*'.."'.

ja siis selgub, et ”lai

patsiooni poolt anastatud

Eestis, kus sõnagagi ei

puudutatud teisi kui

derr.ete Are ruarr. ise
Komitee :,-ve tossama
Mihhailov; - rr. .tee

muudeti umr.guäs. Järe
likult muutusid .<& osa

konnad kohapeal ühin
guteks. Eestis on neid
kahes liinis, uks Välis
maaga Sõpruse ja Kul
tuurisidemete Arenda
mise Eesti ühing ja tei
ne, mis otseselt peab töö-

lema pögenikke-pagula-

seestlasi läänes, Väli
seestlastega Kultuurisi

demete Arendamise

Ühing.

Need kaks on eesti

keelse ”Rodina” vormi-

lisiks väljaandjaiks,
mida meie siin tunneme

”Kodumaa” nime all

ning millisega kaasas tu
leb postkastidesse teine
kord mustamisbroshüüre

”Paktid ja kommentaa

rid” nimetuse all või siis
propagandamaterjali

raamatute vöi muul ku

jul. ”Kodumaa” on va

stupidiselt oma eelkäija
tele Tallinnas kodueest3astele kättesaadav, mit

te aga ”Paktid ja kom

mentaarid”, mis jäävad

saladuseks KGB ja pa
gulaste vahele. ,.

Igal naha vahetamisel
on oma eesmärk. Tallin
nas ”ühingu” asutamisel

selgus see eesmärk üs

nagi selgekujuliselt.
Juba sellest, et kokku oli

da demonstrandina valitsuse
hoone ees.

Asta Kaups
tuleb Rootsi
Asta Kaups, Toronto eesti bap-

tisti-kiriku laulusolist, külastab
Rootsit ja esineb jumalateeni
stustel mitmes eestlaste kesku
ses. Stockholmi Norrmalmi kiri
kus, Norrtuilsgat. 37 (T-Odenplan), laulab ta kannatusnädala
laule pühap., li. apr. kl. 14, kla

veril Hilma Nerep-Mossin. Ta
esineb ka Uppsalas, Norrköpingis, Göteborgis ja BoråsLs.

okupante ja Moskvat, kes

raakendab omamoodi
"apardeheidi” ja röövib
eesT: rahvalt tema rah. .-va.-vr.mes konvent
sioonides kindlustatud
'igused. Ja kolge selle
:. •; r ai *. r i r.: h -• .--e valu

. v'rr.;-. t.r.f.” esindaja,
Mo.-kv.; v = _ - --

Agapovi perekonna ühenda
oli taotlenud oma kliendile mõ
neminutilist audientsi palve esi

suu kaudu.

ametlikult lubatud ko
dumaa mõiste. See on see

ärasõitu Moskvasse.

esindaja praost Harki

peab vaimulik valetama,
et Veem ”laimanud oma

õige ”Rodina”.

Peaminister Olof Palme laskis
teatada, et tal ei ole aega vastu

võtta Valentin Agapovit enne

se ”Nõukogude kodu
maaga”, mis teisel pool
raudeesriiet on ainuke

Palme! ei
ole aega
Agapovile

küsimus. Valgustav siin
oli just Kodumaa rünnak
peapiiskop Veemi vastu

Nairobis viibinud kodu

omi: rahal iga

päev raraieb nende õi
guste lamedat rikkumist.
Okupatsiooni ”Rodina”

ühine ja juuresolev

Moskva peremeesühingu

esindaja planeerisid op
timistlikult ja suurejoo
neliselt ”väliseestlaste
abistamist”. Lubatakse

abistada edumaalseid
organisatsioone, ajakir
jandust, kultuuriorgani

satsioone jne. "ühenduse
saamisel kodumaaga ’ ’,
läände saata kirjandust,

filme, helitöid, kutsuda
noori keelt õppima pio
neerilaagritesse ja anda

tuusikuid nende ”edu
tu eelsetel e vanem atele * ’

jne.jne.

Seda kõike siit läänest

Õiendust
Laupäeva. 27. märtsi Eesti
Päevalehe esiküljel artiklit ”RA
löpuball” illustreerival piläS oli
loteriivõitude väljajagaja nimi
ekslik — pidi olema Madis Gering.
Perekonna teadetes ”Siit sealt”
all ilmunud sõnumis, et Vancouverist viibis Stockholmis isa ma
tustel Lilian Oiljum, peab olema
pr. Irene Oiljum (n-ria Dyrberg).
Liiian on -r. Olljumi tütar.

EESTI PÄEVALEHT
Estniska Dagbladet
Peatoimetaja Juhan Kukla
Vastutav väljaandja

(ansv.utgj
Arvi Moor

Toimetus ja lahtus:
EESTI MAJAS Stockholmis:
Wallingataji 32,3 tr.
Postiaadress: Box667
10129 Stockholm 2
Telefon 2184 46

veel näha neid ”edu

meelseid organisatsioo
ne” ja ajalehti, kel oleks
otseühendus KGB poolt
juhitud asutuste ja ühin

gutega vöi kes seal'

saaksid ”organisatsioonija pressitoetust”.

Aga sealpool raudees
riiet ei ole kolme aasta-

gruppides. Paar tundi varem oli
rikkalikult varustatud einelaud
avanud oma uksed ja loosirattad

Eesti Päevaleht Förlags AB,
Stockholm

Tellimishinnad:

Aasta kr. 215:—

Termin (4kuudL . .kr- 78: —

Kuu .kr. 2i: —

Trükki ja: Eskilstuna-Kurirens
Tryckeri AB Esküstuna 1978

setuma vastupanu ajal.

Kõik lootused on nüüd
ilmselt asetatud gene
ratsioonile, kes ei ole üle

elanud koike seda, mis

sundis ühe osa eesti rah
vast pagulusse ja mis vii?

teise osa eesti rahvast
kannatama kaugele sin
na kus on praeguse ”Ro
dina” ääretu teine ots.
kauge! meie kodumaast

mõjus et ta Päikeseparki oli meie

silmarõõmuks paigutanud ko
dumaise Juhan Raudsepa kauni

rohkearvuliste, mitmekesiste skulptuuri ”Kaevul’ ’.
võitudega käima löödud.
Muide, tänavu täitub Roman
Tänavuse koolipeo ettekanded Välil 25 aastat koolinäidendite
”puhus sisse” VI klassi õpilane
Jan Eriksson Saare trompetisoolo ning avapalaks oli valitud hil

juti surnud Rootsi populaarse

rahvalauliku Evert Taube kevadmeeleoluline ”MaiMaiöl”.

dekoraatorina — õnnitleme teda
selle juubeli puhul1. Roman Väli
lavapildid on meile oma leidlik
kuse ja värviiluga alati kunstilist
naudingut pakkunud.

Tantsud oli seadnud Anne-Mari

Järgnesid õpilaste deklamat

Asker. Ei mäleta, et oleksime

siooni- ja lauluettekanded, alates

varem kaasa elanud ühe tantsu

kõige noorematega esimesest numbri kordamisele. Nüüd toi
klassist ja lõpetades VI klassi mus see efektse, meeleolu loova
õpilastega. Repertuaar endast löpptantsuga. Tegelaste kos
mõistetavalt rõhuga eesti autori tüümide (neid oli palju!) eest
te loomingul. Meenutades õpilas
te ettekandeid varematel aasta
tel, tundus et tänavu olid muusi
ka- ja lauluettekanded pisut üle
kaalus.

hoolitses Õilme Vaks ja need olid

osaliste karakterit tabavalt ise
loomustavad. Näidendis ettetu
levad muusikapalad oli valinud

Viljar Nairis, kuna tehniliste

Meelde jäi eriti VI klassi õpi efektide ja helide eest hoolitses
laste lauiunumber ”Ma käinud Lembit Vaks.
läbi palju maid” (J.W. von Goet
Näidendi tegevusest võtsid osa
he sõnad, Beethoveni muusika),

laulu- ja muusikaettekandeid
juhtis ja toetas kooli muusikaõ

peolisi kunagi mõtleski,

laulupidu. Ja läänes ei ole

Aastate jooksul väljakujune Väärtuslikeks kaastöölisteks oli
talle ennekõike Roman Väli de
koraatorina. Nagu ikka oli lava
pilt värvirikas ja leidlikult kom
ka kollektiivselt, klasside viisi poneeritud. Südant soojendavalt

Aadr. Eesti Päevaleht. Bex 120,

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus

kümne jooksul kunagi
väsitud, ka kõige lootu

kaasas olid — enamus
arvas, et laulupidu on

Kevad tuli kooli peoga
nud kava kohaselt koosnes peokava esimene pool õpilaste esi
nemistest nii individuaalselt kui

63102 Esküstuna. tel. 018/14 7772
Tellimispostgiro nr. la 67 7Q-0
Kuulutusaxvete postgiiu 80 59 00-0.

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGS AB

milles nad tegelikult

Väikesed näitlejad Ao Vafcsi lastenäidendis ”Nögikikas ja Tahmapuuk”, mis esitati Stockholmi eesti
algkooli kevadpeol (Foto Andres Loor).

kus klassikaaslane Rein Metsik
toimis hea toimetulemisega so
listina eeslaulja osas. Õpilaste

kuulates jääb mulje, et
nimetatud tuhande väli
seestlaste käimine Eesti
annekteerimise aastapäeva-Iaulupeol on teki
tanud võidujoovastuse,

mis lööb kahtlemata üle,
sest vaevalt suurem osa

Kr\ti uhjUioh \i'i mljirult Slurklwlmn, lanluvad lilled PuiliCM puriiis Kannul lunlijutl ah nuidnu/l
1 nvr Mu /1 Askt j (Foto Amiri ,s Loor)

petaja Harri Kiisk klaveril.

Stockholmi Eesti Algkooli

teatrietenduste kavad ei ole kii

duväärselt mitte ainult vahel
dusrikkad, vaid temaatiliselt sa

geli ka kaasaja aktuaalseid

probleeme noortele sobivas ja

üle kolmekümne tegelase. Neist
ainsa täiskasvanuna Ago Pärtel
aedniku rollis Päikesepargls, kes

tänuväärselt ei pelganud vaeva
noori nende lavatöös aidata. Ka

valehe järgi esinesid: Toomas
Rändes — Jäätise Klutt, Teet Sirotkin — professor Ideefix, Ivo
Parik — Nögikikas, Rein Metsik

— Tahmapuuk, Piia Paljak,

Leene Tönissoo ja Katarina
Veem — linnatädiö, Mikk An
derson ja Jan Aksberg — linnao-

nud, Marika Hietanen, Mango

Kask, Eva Timpka, Peeter

Nurmis ja Ants Paljasmaa —
linnalapsed, Lena Andersson,

Anna-Karin Aksberg, Eva Enson,
Cecilia Krepp, Maria Poska, Helle-Ann Viik, Mai Wiiburg ja AnneMaria Wompa Nõgi kikka sellid,
tahmamasina osad vabrikus ning*

lõpuks Linda Joandi, Katrin On-

no, Helena Parik, Katarina Pe
tersson, Katrin Raud, Anne-Pii
Saare, Li Tsai ja Maarit Vaga —
tantsijad lilled Fäikesepargis.

Ettekannetele laval pani lõpp
punkti Henno Kirikmäe tänusõ
nadega ja -lilledega näidendi
juhtivatele tegelastele. Pärast
vaheaega järgnesid ringmängud

einelaua ruumides. Publikut

traditsiooni kohaselt täismaja.
Meeleolu kevadiselt heatujuline
ja pidulikult elevusküllane.
Ed. Reining

Spordi ja laskespordi
laager Metsakodus
26.-28. maini 1976

arusaadavas vormis tähelepanu
Eesti noori Väga populaarseks
keskusse tõstes. Küllap see tule saanud eesti noorte spordllaager

neb teatrijuhi Ao Vaksa huvist kutsub Sind!
noorte kasvatustöö vastu, ta ko
Väljasõit kodukohast kohe pä
gemustest skaudijuhina. Selle rast kooli vöi tööd kolmapäeval
aasta kevadpeol esitatud mui 26. mail, seega õhtupoolikul, kuna

laagris 100 osavõtja ümber, tä
navu juba loodetavasti 150-200.
Seepärast peame kasutama 16

püssiga laskerada, nii et kaks
rühma saab korraga lasta, peale

selle õhupüssist ja püstolist

nasjutt "Nögikikas ja Tahma neljapäev on taevaminemispüha.

laskmine.

looduse saatumise ja miljöö

Spordi osa laiendatakse ja ka
vas on mitmesugused jooksud,

puuk” toob meie silmade ette Reede on selletõttu ka vaba päev
— enamusele.

probleemid, kuidas inimesed ise
Laagri lopp on reedel pärast
kas tahtlikult vöi teadmatusest lõunat, kuna siis algavad Skaut
kaasa aitavad meid ümbritseva like Noorte Maleva nöupäevad.
looduse ilu hävitamisele.
Kes ei jää edasi nöupäevadeks,
Näidend näitab ka vahenditele, võib sõita koju reede õhtul: tei
kuidas me saame võidelda kuri sed, kes soovivad jääda nõupäetahtliku, loodust kahjustava te vadele, sõidavad koju pühapäe
gevuse vastu ühiskonnas. Inim val.
soole tuleb siin appi ta vaimu
Spordilaagri avamine toimub
jõud, leiduri geenius.

neljapäeval kell 08.30. Seega jääb
Näidendi aulcr Ao Vaks toimis tegevuseks kaks tervet päeva.

ka lavastajana ja mängujuhina.

Möödunud aastal oli spordi-

orienteerun!ised, pallimängud ja
muidugi igasuguseid naljavöistlusi, tantsuõhtuid ja lõkkeid.

Laagrist osavõtuks tuleb ting
imata registreeruda Eesti Noor
tetöö aadressil juurdelisatud re
gistreerimislehel enne 15. aprilli
1976.

Laag rimaks on 40:- siia on sisse

arvatud sõit laagrisse koduko
hast, söök, majutus ja sporditar

bed.

Laupäeval, 3. aprillil 1976

Kirjandusõhtu Underile
tema 93-ndal sünnipäeval
Stockholmi Eesti Majas reedel,

20. märtsil, Raamatuaasta lõp
püritusena korraldatud kirjan
dusõhtu kujunes sisuliselt Marie

Underi austamiseks ja tervita
miseks ta 93. sünnipäeva eelõh
tul. Poetess koos oma elukaasla
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Peapiiskopi
läkitus USA
nurgakivisse
NEW YORK (EPL) - Palmi

se Artur Adsoniga viibib teata
vasti tervislikel põhjustel juba
ta oli kindlasti vaimus meie hul

meile raamaturiiulil alati kätte-

avenüü nurgal, Manhattanil.
Nurgakivisse asetatud doku
mentide seas leidub ka Eesti

Võime olla üksmeelsed hin
nangutega, et Marie Underi

peapiiskopi läkitus.

Eesti Kultuuri Koondise Marie Underile pühendatud kirjandusõhtu tegelasi. Esireas vasakult laul
jatar Senta Möök, näitlejatar Elo Rähn, kirjandusteadlane Herbert Salu ja kirjandusteadlane Helmi
Eller. Tagareas pianist Harri Kiisk, ERK abiesimees Kalju Lepik, ja esimees Leonid Laid. (Foto Lep-

Juhan Aaviku laulu "Suviöhtu
maal”.

Nagu kuulsime, oli kirjandu
sõhtu korraldajail esialgselt ka
Juhan Aaviku laule, kes on talle
eakaas lane ja koos abikaasaga
samuti pikemat aega puhkeravi-

sustest.

loodud laulud Marie Underi sõ
tuli nüüd esiettekandele Stock
holmis) kirjutatud sopranitele.
Ja et sopranid Stockholmis olid
influentsas, päästis olukorra al-

Oras märgib oma monograafias,
Marie Underi ballaadid moodus
tavad ühe meie luule haripunkti
ning kuuluvad kogu euroopa bal

laadi tippsaavutuste hulka.

Helmi Elleri sisukad ettekanded
on meid alati pannud tähelepane
likult kuulama.
Muusikalist vaheldust pakkus
kuulajaile Senta Möök-Hallberg

liitilistes artiklites tarvitusele
tulnud sõna ega ole veel eesti sö-

naraamatuisse jõudnud. Uues
ÖS-i trükis on see arvatavasti
sees ja küllap siis kujul 'detant’.
Kuna ei ole loota, et sõna 'déten
te’ õigesti tarvitama hakatakse
(”Teatajas” oli käänamine siiski
õige, aga esimese ’e' kohal puu

dus märk, mis takistaks seda
hääldamast ö-na), siis vöiks üle
minna sõna kirjutamisele kujul
'detant’.

'massimeediumeis’ — peab

jandusõhtul esitatud ettekanne

kuulamisest me suudame mee
nutada vaid katkendeid.

Kirjandusõhtu lõppsõnad lau

sus korraldajate nimel Eesti

Kultuuri Koondise esimees Leo
nid Laid, tänades esinejaid ja
rohkearvuliselt kohale ilmunud

kuulajaid. Ta rõhutas ühtlasi

Raamatuaasta ühte olulisemat
parooli paguluses: ”Ükski kodu
pole eesti kodu ilma eesti raama
tuta!”

”Porkuni preili”. Ta oli selle kül

tust osavõtnute allkirjadega ter

laltki pika pala pähe õppinud, mis
tuli kasuks ettekande ilmekusele.

vitus- ja önnitlusaadressid.

Marie Underile ja Juhan Aavi
kule saadeti kõigi kirjandusõh

ED. REINING

Deklamatsioonikunst on meil

kontserte pakkuda.

müüks oma krundi koos kirikuga.

uus kompleks. Ehitustöödega

Löhutua kiriku asemele kerkib

loodetakse valmis saada aastal
1977. New York saab uue atrakt

Kirjandusõhtu

Laupäeval, 10. aprillil toimub
Röhsska Kunstkäsitöömuuseumi
kuuldesaalis Raamatuaasta löpuüritusena kirjanduslik pärast
lõuna, mis algab kell 16.30.

Kavas kirjanduslikke ja muu
sikalisi ettekandeid. Kirjanik ja
kirjanduskriitik Arvo Mägi kõne
leb teemal "Huumorit eesti kir

— p.o. stentsileeritud ajakiri,
'identiteet* — p.o. Identsus (sa

masus). 'materjaalne edasi
jõudmine’ — p.o. materian iuc
edasijõudmine. 'mitmekesidus1
— p.o. mitmekesisus (sõnas!

janduses”. Selles seoses vaatleb
ta nelja kirjaniku — Tammsaare,

loomingu huumori sisaldust,

'omal jalgel’ — p.o. omal jal.il
e. omadel jalgadel e, omil jalul.
’mu veended’ — p.o. mu \o»n*
dumused (kindlad arvamused)

õhtu sõnalised ettekanded hõl
mavad eesti autorite humoorset

loomingut sootuks laiemas ula
tuses. Sõnalises osas on kaaste
gevad Jussi Romot, Kalju Lepik,
Peeter Koger ja õpilane Koidu
Viir. Muusikalises osas on kaas
tegevad pianist Britta Fukltis ja

‘veene’ on veenmise vahend,
'seltsivelled* — p.o. seltsivelo d
'rootsi valitsus’ — p.o. Rootsi va
litsus. Mõeldakse ju Rootsi riiki,
mitte rootslaste valitsust mõnel
teisel maal. '-vene revolutsioon’

tenor Mikko Pulkkinen.

— p.o. Vene revolutsioon, täh.

Pääsmena on maksev kava
leht, mille hinnaks 10 kr., pen

sioon, mitte teatavat tüüpi revo
lutsioon. 'üheks ainsaks ööks’ —

sionäridele ja Öpilasnoortele 5 kr.

Venemaal toimunud revolut

Ürituse korraldaja Göteborgi RA
toimkond loodab huvitavast kir
jandusõhtust rohket osavõttu ja

üheksainsaks (üksainus).

'ühe hinnatud Eesti mehe aus

tamiseks’ — p.o. eesti mehe
(eesti rahvusest, mitte Eestis

ütleb kõigile; Tere tuiemast!

STOCKHOLM

elava), 'senini’ — parem: seni,

ISiiisrhiRi kokkutulek

'muuhulgas’ — muu hulgas,

Esinduse Naisringx kevadpü
hade eelne kokkutulek on kol
mapäeval, 7. aprillil kell 17.30
Esinduse ruumes, Sandhamns-

'sama kiiresti, sama tugevasti,
sama palju’ — p.o. niisama kii
resti. niisama tugevasti, niisama
palju, 'paendumatu’ — p.o. pain

olema: massimeediumes (nagu

konnad’ — parem: kakskeelsed,
'kas ajaleht on õigustatud pressi

apelsines). ’ETSR koosolek’ —
p.o. ETSR-i koosolek, 'platseering’ — parem: asetus, praktili

toetusele’ — p.o. õigustatud
pressi toetuseks. õigustatud

selt võttes' — parem: tegelikult,
'tellivad reeglina mõnd ajalehte’

on õigus pressitoetuseks, õigus

_ p,o. tellivad harilikult mõnd
ajalehte, ‘stcnsileeritud ajakiri'

pressito^tust.

liselt "plazaks", kus on peasis
sekäik koguduse ruumidesse.
Kuna plats on astmekujuline, siis

pakub ta võimalusi vabaõhue
tendustele.

Peasissekäik viib vastuvötuhalli ja sealt edasi "eluruumi”,
mis on mõeldud kõikidele, kes
astuvad tänavalt sisse. Kogudus

tahab neile osutada kristlikku
külalislahkust informaalseks
koosviibimiseks omavahel, nii
nagu keegi soovib. Seal asub ka
sotsiaalabi punkt. Need ruumid
ühes teenindamisega on avatud

24 tundi järjest. Siin tuksub ko
guduse süda, siin annab end tun
da kristlik närv.

Kogudusemaja, kantselei,
õpetajate köneruumid, püha
päevakooli-, noorte-, ieeriöpetu-, loengute ja teised kiriklikud

BaUaadi ”Farkam preili” kandis ette Elo HbSol

kumente.

Moskva-saatkon d
ganisataioonid kasutavad miferolaineid, et spioneerida USA saat

konna tegevuse järele. Juba vaon USA ja teistes lääneriiki
de saatkondades avastatud hulk
venelaste mikrofone (üks neist
leiti USA saatkonna riigivapi ta
gant). A-st 1970 on venelased ha

kanud kasutama mikrolaineid
spioneerimiseks. Nende abil on

võimalik läbi kinniste akende

ditsiooniruum alumistel korrus
tel oli kiirtevaba.

N- Liit ehitab praegu uut saat
konnahooned Washingtonis. See

asub USA pealinna kõige kõr
gema] künkal. Kardetakse, et

venelased kasutavad uue saat
konna head asukohta selleks, et
spioneerida kiirte abil USA pea
linna asutuste järele — eriti riskitsoonis on ligidal asuv Inglise

saatkond. (EPL/AI)
Prantsusmaal suri 12. jaanua
ril end. Tallinna Prantsuse Lüt

kindlaks teha, mis tubades rää

seumi inspektriss ja õpetaja

gitakse.

GäbrieÜe Brenot-Angeli.

hoida, mis on tekitanud paha
meelt diplomaatide hulgas ja

kongressis. USA saadik on

informeerinud kiiritamisriskist
saatkonna personali — sa
laduse katte all. Sellest hoolimata

Karula-LüDemäel suri 8. vee
bruaril Olga Tomson, n-na Kasak, sünd. 1893 a. Pühajärvel.

USA-s suri 8. veebruaril Orpha
Kaid.
Tere tulemas*

ohust väga kiiresti olnud

informeeritud kõik läänemaised

saatkonnad. USA saadik on te
ravasti protesteerinud ja pärast

seda on küritamine lõppenud.

iPiHHaStwpIO/

Aga kardetakse, et see võib
uuesti alata. Paljud saatkonnad
lasknud oma saatkondadesse

Üles seada sirme kürte poolt lä
bitungimatust materjalist.

Kiiritamine avastati, kui USA
Moskva saadik Walter Stoessel
sõitis Washingtoni, tundis end
haiglasena ja näitas radioaktiiv
kiiritamise sümptomeid, mi:
kadusid varsti peale mönepäe
vast viibimist USA-s. USA eks

Kiired on küllaltki nõrgad ega

pressitoetuseie, õigus saada

Peapiiskop K. Veemi läkitus on

üks USA moodsaimakiriku
nurgakivisse müüritavaid do

Knritatud lääne

stusi narriks teha.

saama pressmxrtust, kas ajalehel

Helmi Eiler

maapinnale ehitatakse kirik ja
kahekorruseline kogudusemaja,
kuna kolm korrust ehitatakse

gatan 1. Juhatus loodab, et kõik perdid saadeti Moskvasse ja need
liikmed saavad koosviibimisest avastasid kiiritamise. Protesti
peale vastas N, Liidu ajakirjan
osa võtta. Teretulemast!
dus sõimuga ja katsega kahtlu

dumatu. 'kaksikkeelsed pere

eesti keeles.

nende alla. Süvendatakse astme

Välisminister Kissinger on
Gailiti, Mälgu ja Ristikivi — tahtnud
kiiritamist saladuses

'mitmekesine’).

kui turistid on saabunud jaga
takse neile broshüür, milles lei
dub ka EELK peapiiskopi läkitus

Kava kujunes järgmiseks: \

meeleolu, pärast seda, kui on
avastatud, et N, Liidu luureorGÖTEBORG

helepanu osaline üle maailma. Ja

vajab.

maatide hulgas valitseb paanika-

— kas Kultuuri Koondis ei tahaks
kunagi edaspidi korraldada ula-

siooni võrra rikkamaks. Seda
puhku on luteri usu kogudus tä

lahenes siiski arhitektide abil,
kes soovitasid ehitada 42 korru
selise pangahoone viiele samba
le, et kogudus vöiks ise oma en
disele krundile ehitada, mida ta

Moskva läänemai* te diplo

kuidagi unustushölma vajumas

Entente, detente jm.

silbil, 'détente' on alles hiljuti po

Loodetavasti leiab ka sel kir

dilaulja Senta Möök Kuninglikust
Ooperist. Tänu ja kiitus talle!
Järgnevalt vahendas Elo Rähn
meile ühe Marie Underi ballaadi

im tžäMMEMBI

tud eestipärastatud kujul: ’antant’ ja käändub: antandi, antanti. antandiga jne. {nagu 'optant’). Rõhk on ikka edasi teisel

meie minevikust ja kultuuriisik-

las. Sellele heale kavatsusele publitseerimist — ühekordsest
tõmbas kriipsu peale kurikuulus
”Victoria”.
Ühtlasi selgus omamoodi ülla
tav tõsiasi, et kõik Juhan Aaviku

Underi loomingus silmapaistev

Autor mitte ainult ei elusta
eesti luules peaaegu unarule

vaatles lähemalt ka Marie

Underi ballaadi "Porkuni preili”
algallikaid. Herbert Salu on ava
likkuse tähelepanu äratanud rea

kirjanduslooliste uurimistega

nadele on peale ühe erandi (see

jäävat zhanrit, vaid, nagu Ants

mõndagi uut ja huvitavat. Ta

vas pakkuda kuulajaile ainult
Marie Underi sõnadele loodud

ülevaadet — ballaadidel on Marie
koht.

lega?) jne., täh. eesti käändelöpp
komaga eraldada, ”õigekeelsuse
sõnaraamatus” on 'entente’ an

saabus, kui suurpank (Firsk Na
tional Bank) küsis, kas kogudus

ehitada uue kiriku vanasse paika.
See võimatuna tunduv ettepanek

süvenenud sügavusisse ja avar- Marie Under o]eks nagu eesti
dunud subjektiivsest elutunnetu- ürgIie Lauluema, personifitseesest üldinimlike probleemideni, ^åes rahvusliku geeniuse eluKagu meie esiemede ja -isade jaatavat ja optimistlikku palet.
Kirjandusõhtu juhatas sisse
Kalju Lepiku avasõna, millele
järgnes Helmi Elleri lühiülevaa
de Marie Underi ballaadidest.
Tabavalt, kuid kahjuks väga na. pisönaliselt tutvustas ta meile
ballaadide sisu. Meelsasti olek
sime kuulanud süvenenumat

’entente’iga\ ’détente’iga’ (mil

kantsli ja lõpetades 750 isteko
haga: kõiki võib ümber paiguta
da vastavalt vajadustele. Kavat
setakse oratooriume ja orkestri-

Vastus oli jaatav, kuid tingimu
seks, et kogudus vöiks omale

inglitest, tõe ja õiguse otsimisest asendanud klassikaline lihtsus ja
ning elu ja surma müsteeriumist. mötte suuruSi leidnud teed ja
Aastatega on ta looming aina alalise paiga meie südameis,

'entente’i\ 'détenteT (mille?),
'entente’!’, 'détenteT (mida?),

nihutatav, alates altari, jätkudes

Tegelik ja ootamatu pööre

per).
liku suuga ja puhuma lõkkele
sädemaid tuhas. Marie Underi rahvaluule loomingu väärtused (alt), klaverisaade Harri Kiiskilt, tuslikumädeklamatsiooniöhtu?
loomingu keskpunktiks on im- on kantud põlvest põlve päri- esitades Juhan Liivi sõnadele
Herbert Salu teadusmehe põ
mene ja ümbritsev elu oma vär- mustega, nii on Marie Underi loodud Mart Saare ”Lauliku tal- hjalikkusega esitatud ettekanne
virikkuses ja mitmekülgsuses. iuuie väärtused, ta tunnete eht- veüksindus" ja Artur Kapp’i "Sa vallasema motiivist ballaadides
Südamesoojusega on ta laulnud
ta hõiskav elurõõm ja har- tulid”, Kaljo Rai di rahvaluulele ja omaaegsetes populaarsetes
meile loodusest ja armastusest, dumuslik tõsidus, ta sõnakunsti loodud "Ära viies” ning Marie
”pingilauludes” pakkus meile
rõõmust ja murest, lindudest ja sugestiivne võlu, kus ilukõne on Underi sõnadele komponeeritud

keelsed sõnad, hääldatakse ’antant’ ja 'detant’, kusjuures ’n’ on
kõrge ninahäälik ja rõhk on teisel
silbil. Nende võõrkeelse kuju tõt
tu tuleb neid käänata järgmiselt:

läheb mõlemaid seinu pidi alla
andes loodetavasti erakordse
efekti. Väljaarvatud suurem vi
leorel on kogu sisemus paigast

ta.

iseseisvuse intensiivne ülesehi

järeleandmine) on prantsus

kitsam osa moodustab akna, mis

inimeste mitmekülgsetest vaja
dustest, milliseid kirik vöiks täi

ilusast päevast: eesti riikliku

‘Entente’ (riikide liit, kokkule

Kuubikutaoline kirik kitseneb

ülespoole, kusjuures ülemine

arusaamist suurlinnas elunevate

tustöö. meie rahva loominguliste
jõudude õitsele puhkemine kõigil
aladel.

pe) ja 'détente’ (pingelödvendus,

rusel.

tagajärjel. Ometi valiti uus ja
noor õpetaja, kellel oli ideid ja

ga, millele järgnes rööm ühest

loomingumotiive ja algallikaid.

kultuuriinimestele, loengutesaalideks, eriti aga dzhässiorkestri-

tele harjutusteks alumisel kor

Sündmus on mitmes suhtes
erakordne. 114 aastat vana ko
gudus hakkas liikmeid kaotama
elanikkonna linnast ärakolimise

kirjanduslik avaldumine on olnud
eesti luulekunsti arengu ja tõusu
tunnistaja, ühtlasi aga ka tükike
meie kultuuri ja iseolemise aja
lugu.
1917 ilmunud esikteos ”Sone
tid” äratas erakordset tähelepa
nu mitte ainult oma sensuaalse
armastuslüürikaga ja ehtsa loo
dustunnetusega, vaid ka kunsti
lise küpsusega. See märkis üht
lasi meie vaimse kultuuri ja iseo
lemise taotluste eelõitsengu ae

Herbert Salu analüüsis Underi

neid stuudioteks kunstnikele,

Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku

enam kui pool sajandit kestnud

:AJ

neid ei vajata. Nii kujundatakse

Yorgis, 54. tänava ja Lexingtoni

ga nende loomingu haudu. See on

^ varal

miumiks. Neid võib kasutada ka
teisteks otstarveteks aegadel, kui

maa-ala pühitsemisega New

gas, nagu meiegi alati saame olla

vaimses osasaamises kirjanike

Kuni siis maad ja rahvast ta
banud rasked katsumisajad on
pannud luuletaja lausuma mure

ruumid ehitatakse kondomii-

puudepüha ennelõunal toimub
nurgakivi asetamine Ameerika
luteri usu Peetri kirikule ühes

pikemat aega puhkera vilas. Kuid

Valklas suri 19. jaanuaril Mai tekita otsest eluõhtu, võivad eks
Linnuse, sünd. 13. okt. 1888 pertide avarates ometi pikema
Vändra-Linnul.
aja jooksul kahjulikult mõjuda.
USA-s suri 17. veebruaril Olga Eriti kiiriiati saatkonna ülemisi
Schönberg, nüna Timcfejeva,
korruseid kuna tavaline ekspe-

teatrietendustele
Arvo Mägi

"JUUBEL"
1-es vaatuses

"NELI PÄAR!"
1-es vaatuses

Södra Teatri Kägelbana saalis

Laupäeval 3. aprillil kell 20
Pühapäeval aprillil kell lä ja
koll 20
Pühapäevasele etendusele kell 16
on pensionäridele hinnaalandus.
PSösmed eelmüügil Eesti Kultuuri

Koondises Eesti Majas, tel. 08/

*

laupäeval, 3. aprillil 1976

EST0-76 teated:

Majutamine arenenud
kiiremini kui oodati
BALTIMORE (ESTO-76) -

hindu 2-3 dollarit toa pealt ja ää
relinnas 1.50 dollarit viimases on
toad nüüd 13 ja 18 doll. ööpäev).
Need hinnaalandused loomulikult

Oma jutuajamise» toob ESTO-76
majutusjuht Peeter Kiik esile, et
reservatsioone on saabunud roh
kem ja tihedama tempoga, kui
loodeti. Praegu saabub iga kuu

kehtivad ka kõigile, kes juba va
rem reservatsiooni teinud. On
loota, et teised hotellid sellele

üle tuhande reservatsiooni ja
märtsi keskel jõudis osavõtjate

sammule järgnevad.
Lõpuks rõhutab majutusjuht, et

arv 4 000 peale. Seetõttu ollakse

sunnitud edaspidi inimesi maju

ruumi on nii ülikooli ühiselamu
tes kui "linnaserva” hotellides
külluses. Mõlemast on võimalik
umbes 10—15 minutiga jõuda

tama nn. "linnaserva” hotelli
desse, Neid on ESTO-76 poolt va

rutud juba üle kahekümne, ko
gumahutavusega üle 6 000 iniMajutusjuht P Kiik rõhutab, et
mõisted "kesklinn” ning ”linnaserv" ei ole Baltimore puhul alati
selgelt eritletavad. ”Kesklinna'’

all mõtleme peamiselt kolme
suurhotelli, mis on laulu- ja, rah
vapeost otse üle tänava, "Linna
serva" hotellid asuvad 1,5—11 ki
lomeetrit ESTO-76 peapidustustest, seega mitte enam otsese ja
lutuskäigu ulatuses. Iga ESTO-76

poolt varutud "linnaserva" ho
telli eest läheb tavaline linna
bussiliin südalinna, kusjuures II
ÜEP ajaks pannakse linna poolt
Käima veel hommikuti ja õhtuti
erilised "ESTO-EXSPRESSbussid". Samuti on mõeldud pidulistele öösel peale viimast üri
tust eritransport (ballide ja rah
vapeo puhul näiteks kell 2-3 öö

sel). kus "Esto-ekspressid" vii

vad rahva kiirelt tagasi ööbi
mispaikadesse, Sama kehtib üliKoolidesse majutatuile.

Kuna Baltimore linn koostab
mai kuus selleks erilise busside
sõiduplaani, paneb ESTO-76 ma

jutusjuht kõigile südamele re
servatsioonid sisse saata hilje

malt l. maiks (märkides ära
bussitranspordi vajaduse). Pä
rast seda tuleb majutus! teha
"isevarustamise" korras, kus
juures ESTO-76 avaldab küll
koigi soovitatavate hotellide ni
med ajakirjanduses, kuid ei suu
da enam garanteerida soodusta
tud hindu ega ekspressbusse.

Iga reservatsiooni kinnitusega
"linnaserva" hotelli tuleb ESTO76 poolt kaasa tasuta Baltimore

kaart pluss erileht südalinna
vaatamisväärsuste, bussipea
tuste ning koigi ürituste asupai
kadega. Ülikoolidesse registreeinuile saabuvad samuti ametli
kud kinnitused aprillis.

Majutusjuht toob edasi esile, et
on tekkinud pisemaid arusaama
tusi. Nii näiteks tähendab koha

likus keeles "twin beds" tuba,

Hinnang
teadlasele

ESTO-76 tegevuspaikadesse.

voodit, kuna ”double” on tuba
ühe topeltvoodiga. See on mõnel

Järelmärkusena lisab ta veel,
et "Ülemaailmne tutvusring" on
samuti leidnud ootamatult sooja

poo! välismail reservatsiooni

vastuvõtu. Elektronarvutite

Inglisekeelse kinnitusteate saa-

esimesed tabulatsioonid on val
minud ning on tõesti huvitav jäl
gida. kui palju põgenikke tuli kas

jaile peamurdmist tekitanud.

Samuti said kohalikud, raalid
ajutise "ajushoki" mitmete erimaade erinevate postinumbrite

tõttu ("ZIP CODE” on USA:s
viiekohaline arv, näit. ESTO-76
majutus: Baltimore, Md. 21209).

Kuna kõik hotellid kasutavad registratsiooni puhul elektron-arvuteid, tekitasid eriti just Kanada

Pärnust või Tallinnast, sündis
kas Võrus või Viljandis, elas kas

Geislingenis, Augsburgis või
Rootsi metsatöölaagris. On
kindel, et need nimekirjad aita
vad leida vanu sõpru vöi sugulasi,
kelle nimigi aastakümnete keskel

on juba kippunud tuhmuma. Ja
kunagi võib mõni sotsioloog sel

aadressid probleeme — seal on
nimelt numbrid ja tähed vahel
dumisi! Arvuti löi nende puhul

tartlaste osatähtsus II Üle

kaks kätt püsti ja terve rida kirju

maailmsetel Eesti Päevadel”,

tuli eraldi läbi töötada, millest
tingitud viivitusi palume andes
tada.

Peeter Kiik toob vastukaaluks
rõõmustava teatena esile, et nä
hes eestlaste registratsiooni oo
tamatu hooga kasvavat, alandas

"Hoiiday Inn" südalinnas oma

lest teha doktoritöö "Saarlaste ja

või midagi taolist.
Intervjuu lõpul paneb ESTO-76

majutusjuht veelkord kõigile
osavõtjaile südamele: ruumi on

küllalt. kuid registratsioonid

saatke sisse 1. maiks 1976. Siis

tuleb pidu mis müriseb! (EPL/

jki

Ärkavad rahvused
USA ”sulatuspotis”
USA-d on nimetatud "suureks
sulafcuspotiks", mis kaotab pika
peale rahvuste erinevused keele
ja kultuuri alal. Nüüd aga on äkki

USA-s ärganud rahvuslikud
tungid. Televisioonis ilmneb see
erirahvuste muusika esitamise
näol. Samuti näidatakse neegi,
iiri, portorico jt. perekondi nende
igapäevases töös. Ettekanded ei

tõuse üle tavalise USA televi
siooni taseme.

Igal juhul ei vaadata enam

takse hoopis etnilisteks gruppi

Taolisi tendentse on juba va
rem olnud märgata Kanadas.

kõõrdi erirahvuste erinevatele Tendents võib tugevneda ka
kommetele. Sotsioloogid räägi Rootsis, mis ikka enam ja enam
vad koguni tagasipöördumisest hakkab muutuma terviklikust
"suguharu" tasemele. Inimesed rahvusühiskonnast mitmerahotsivad gruppi, mis oleks suurem vuse seguks — kuigi hoopis ta
kui perekond aga väiksem kui gasihoidlikumas mõõtmetes PÖriik. Klassiteadvus pole USA-s hja-Ameerika riikidest. (EPL/
kunagi olnud tugev. Nüüd liitu

Osa vanemaid kaitseb "Jumala

laste” organisatsiooni. Nende
lapsed on tihti olnud narkomaa
nid ja organisatsioon on nad sel
lest päästnud, ülejäänud vane
mad on katsunud omavahel kon
takti hoida. Kuna lapsed on täi
sealised, siis pole seaduslikult
võimalik midagi ette võtta. "Aga

deid. Nende meelest on see olnud

hea. Kristina on alati olnud väga
aktiivne ja tugev isiksus, kes on
alati tahtnud "midagi teha”. Aga

ta on ka olnud ”sinisilmne" ja

meie ei soovi, et meie tütar peab

kandma sümboolseid kette", üt
levad vanemad.
Kristina ise ütleb:

sel.

Kristina pidi alla kirjutama

— "Jumala lapsed" on minu

teatud "lepingule”, muutma oma

perekond. Ma olin 17-aastane, kui

nime Rebekaks. Vanemad on

märganud olukordi "Jumala

laste” juures, millest nad mee
leldi ei taha rääkida, kartes, et
vahekord tütrega jälle halveneb.

Liikumisel on "katekismus”:
"Elada üle. Tõeline jutustus Mosesest ja Jumala lastest” — see
munud 1072.

Kirikus käimine on keelatud,
kõik peavad müüma liikumise
kirjandust tänavatel.

Liikumise kolmainsus on usk,

”Jumala lapsed” on mu pere
kond, ütleb Kristina Mihkelson.

Saksamaal. Kaude, kes töötas

varemalt Rootsis, saavutas

olema.

FÖntgenoIoogina rahvusvahelise
kuulsuse.

Kaude on juba asunud ette
Enne seda tuli tal esineda mitme

ettekandega neerude transplan
tatsioonist üleriigilisel radioloo
gide kongressil detsembris Chi

siumi, esmakordselt vastuse oma

hju," ütleb ema. — "Nad on noo
red, kogenematud, mõistmatud
— aga väga tugevad oma usus.
Nad ei saa aru, milles asi seisab
— enne kui on hilja. Ärahüppajaid karistatakse. Meie tütar ei

palvele, ma kohtasin "Jumala
lapsi”. Selles perekonnas saan

ärkab.”

proov loob eliiti

cagos. Temale on tehtud ka ette

panek õpperaamatu kirjutami
seks veresoonte radioloogilise

Stalini aja.) olid intelligentsuse
proovid 3*. Liidus keelatud. Mee
tod oli ^talini meelest ”pseudo
teadusilt ja antimarksistlik” ja
"näitas, et ekspluateerivad klas
sid on andekamad kui töölised”.
Nüüd hakatakse intelligentsuse
proovi N. Liidus jälle kasutama.
Novembris avaldas "Literaturnaja Gaseta” sümpaatses toonis
intervjuu Losckmi professori Ey-

uurimise alal.

Prof. Kaude oli olulisemaks
kaastööliseks ka eesti arstide
teadusliku koguteose koostami
sel, milleks algatuse tegi E. Ars

tide Selts Rootsis esimees dr.
Novek. See teos on nüüd ilmunud.

Ka on Jüri Kaude Baltimores

ESTO '76 raames toimuva II
Ülemaailmse Eesti Arstide Päe
va teadusliku osa organiseeri
jaks. Päeva administratiivseks
juhiks ja vastutavaks korralda
jaks on dr. Arvo Ederma Wash
ingtonist, kelle poolt juba läbi

"loomuliku valiku” õpetuse

juurde. Nüüd näib, et ka intelli
gentsuse proov pääseb jälle aus-

"Literatumaja Gazeta" väi
dab, et tänapäeva tehnoloogia

vajab inimese intelligentsuse
kasutamist niipalju kui vähegi
võimalik. Intelligentsuse proov
olevat selle juures suureks abiks.

seaeckigä, kes on avaldanud Selle najal nopitakse halvema
raamate "Gpi tundma oma intel
ligentsuse kvooti”.

Laanes on professorit arvusta
tud. kuna ta liialdavat pärivuse ja

viidud vajalikud eeltööd.

alahindavat miljöö osa, mis ei

Teaduslikud ettekanded, mis
esitatakse sellel ülemaailmsel
eesti arstide kokkutulekul Bal
timores, Kavatseb Jüri Kaude
välja anda järgmise numbrina
"Annals of Estonian Medical As

meeldi osale tänapäeva psühho

loogidest. Professor on ka väit

nud. et valgete ja hiinlaste
keskmine intelligentsus on kõr
gem kui mustade oma.

N. Liidu psühholoogid olid seni
arvamisel, ei inimese loomus on

sociation” sarjas.

Saa Franciscos USA-s suri 27.
veebruaril Sulev Peerand. sünd.
J tutvutiVi kulasaiv tiu-Ulajaiar {rühis Kuim xlulm/ Arvo Magi
näidendist ”Juubilar” mille esitab Pinna-Stuudio koos teise sama
autori tükiga ”Neli paari" Södra teatri Eegelbanal laupäeval, 3.
apriBB keB 20 ja pühapäeval 4. aprülü kell 36 ja 20 (Foto Andres
Loor).

tasemega provintsikoolidest väl
ja andekamad õpilased ja aseta
takse eliitkoolidesse, mis asuvad
suurlinnades.

Osa läänemaisi teadlasi — eriti

radikaalsesse tiiba kuuluvad _

teadus tagasi darvinistliku

tna elada ja töötada Jumala
heaks."

”Jumala lapsed” asutati USA-s

1968, liikumise keskuseks on
praegu London. Rootsi tuli lii
kumine 1970. Liikmete arv on
midagi 40 ja 120 vahel. Nende
peateesiks on "maailma äkiline

hukkumine". Ainult "Jumala
lapsed” on selleks küpsed. . .
(EPL/AI)

• Ameerikast
Bostonis puhkesid uued rahu
tused valgete ja neegrilaste ras
silise tasakaalu saavutamiseks
koolisid mööda laiali sõidutamise
pärast. Valgete poolt korraldatud
protesti puhul sai 50 politseinikku
vigastada.

President Ford esitas Kon
gressile ettepaneku määrata
Guatemaala maa värin gu ohvrite

abistamiseks USA poolt 25 mil
jonit dollarit. Esindajatekoda ja
Senat on seni omalt poolt aval
danud kaastunnet.

Riikliku julgeoleku asutis FBI
likvideeris San Francisco lähedal
Rlchmondis terroristide pommi-

vabriku, arreteeris 6 terroristi
(nende, hulgas 3 naist), kes kor
raldanud 40 pommiplahvatust, ja
sai kätte 150 naela lõhkeaineid.

leidavad kindlasti, et tegemist on

Riiklik tervisholuasutis saatis

”elitismiga”. Intelligentsete

üle USA, samuti UN-ile ja teistele
maadele hoiatuse, et USA-s (Fort_
Dixis, New Jerseys) on avastatud
Aasia Influentsa viirus, mis 1918-

inimeste soodustamine teiste ar
vel ei lähe ju kokku "üheöigusluseteooriaga", mis praegu läänes

valitseb. Näib, et venelased ei
”plagffiise",, et intelligentsust lase end niisugustest kaalutlus
saab arendada kas vastuse abil. test segada. Pikas perioodis
Stalsni lemmik, biolog Lösenko, kerkib muidugi küsimus — kui
põlgas ju ära moodsa geneetika kaua püsib taoline eraldi kasva
ja väitis, et looma või tatine poolt
selle eluajal, hangitud omadused
on päritavad. 1955 sattus Lösenko
pühi alla ja 1964 läks nõukogude

olid passiivsed. Siis sain ma päe

val, mil ma lõpetasin gümnaa

Intelligentsuse

valmistustöödele kongressiks.

Jeesus tuli mu südamesse, ma
sain isikliku kontakti Jumalaga.
Ma hakkasin piiblit lugema, kat
susin teostada sotsiaalset abis
tamist — aga suurem osa teisi

"Mul on neist noortest nii ka

poliitika ja seksuaalsus. Juhid saa oma haridust täiendada.
annavad pidevalt direktiive Liikmetel ei tohi olla kontakti
liikmetele. Kogu aeg toimub tu teiste kristlike organisatsiooni
gev indoktrineerimine-, "pühad” liikmetega, nad isoleeritakse
tekstid peavad liikmetel peas täiesti. Me loodame, et ta kord

kongressi, mis käsitab veresoon
te uurimist ja toimub Ülejärgne
va aasta aprillis B&den-Badenis,

Ctüver City* USA-s suri 20.

Vanemad, Ingeborg ja Johan

on taskuraamatu väljaandes il

loogia professorina töötav dr.
Jüri Kaude kutsuti juhtima rah
vusvahelist röntgenoloogide

sas.

lalõppu koos vanematega.

nes Mlhkelson, on korduvalt ana

kogemusteta, tütarlaps on taht
liitikutele, et need niisuguseid nud olla avatud kõikidele mõju
taotlusi majanduslikult ja poliiti dele. Ta oli hea õppija, enne kui ta
liselt toetaks.
kohtas "Jumala lapsi" 1972 sügi-

ülikoolis, Gainesvüles, röntgeno-

veebruaril Anita Eleonore Sarap,
sünd- T- jaanuaril 1885 Süli mõi

Ajakiri ”Aret Ruut” avaldas uue artikli ”Jumala lapseks” siirdunud Kristina
Mihkelsoni ja tema vanemate suhtest. Võrreldes varasemaga on olukord pisut
paranenud. Vanematel on võimalus kohata oma tütart kord nädalas, tihti on tal
küll keegi teine ”Jumala laste” liige kaasas. Tütrele helistamine on takistatud.
Kõik peab toimuma ”juhtide” loale vastavalt, Kristina ei tohi kunagi veeta näda

deks. Sisserändajad katsusid lüüsinud oma kasvatusmeeto

omal ajal nii kiiresti kui võimalik
"amerikaniseeruda”, aga nende
teine ja koguni kolmas põlvkond
tahab nüüd tundma õppida oma
esivanemate ajalugu ja kultuuri.
Avaldatakse tugevat survet po

NEW YORK (VES) - Florida

23. septembril lölš) Pärnus.

”Me ei taha, et tütar
oleks kinni ahelates”

tatud intelligentne eliit Jeninlsmi-

marksismi raames? See peaks
intelligentsele inimesele tundu
ma niihästi lootusetult hall kui
vastikult autoritaarne, (EPL/Al)

19- aastatel põhjustas kümneid
miljoneid surmajuhtumeid,

Esindajatekoda otsustas hääl
tega 216:124 mitte lubada aval
dada Lõng Islandi demokraadist

delegaadi Otis Plke juhtimisel
töötanud uurimiskomitee poolt
keskluureagentuuri CIA kohta
koostatud aruannet, kuna see si
saldab salajasi andmeid.

Laupäeva!, 3. aprilli! 1976

5

Sovjeti sõjavägede ohvriteiikas
taandumine Eesti pinnalt a. 1941
Juba viimase sõja algustundidest alates sai Tallinnast venelasile ”Achillese
kand’ .Seda teadu kulges tenvoiliiklus Leningradist piid Eesti rannikut vähemalt
Ruga, Ventpritsj ja laiba visse. Soome sõjamälestuste ajakiri ”Hansa Täistel!”
(Kahvas võitles) avaldab oma 1874.a. aastakäigu lõpunumbris pikema Eero Repo
kirjutise 'Tallinna evakueerimine - haudade tee” koos väga huviküllase Soome
lahe miuutuste kaardiga ja totodega põhja läinud laevadest. Kõik läks hästi ajani,
tnil sakslased vallutasid Kunda linna Soome lahe rannikul, katkestades Tallinna
Kaitset juhatas siis admiral Maarinde kaitse eest vastutas sel kella 8, kui laevad jätsid juba
Tributs, peastaagi ülemaks oli ajal kindral Moskalenko.
kontr-admiral Pantelejev.
Kui sakslased jõudsid Soome
laheni, hakkasid nad soomlaste

abiga Juminda neeme põhja

poolsele lahele kujundama mii
nivälja. See kujunes üheks suu
remaks miiniväljaks Soome la
hel, kus lasti vette umbes 3000
miini ja 1500 takistust miinitraalijate segamiseks.

Seda märgates leidsid venela

sed, et aeg on nende suurim
vaenlane. Iga viivitav öö tooks

Järgmisel ööl sakslased vailutasid veel osa linnast, olles juba kud. Kiirelt tehtud udukatte tättu
kahurtulega sadamat haaramas.
See pani sündmused tulistjalu

liikuma. Küsimuses olid nüüd ühtki laeva. Järgmine stukade
veel vaid tunnid. Evakueerimi- rünnak andis juba tulemusi,

seks oli reserveeritud 190 laeva, Esimesena uppus eestlasilt
..asutades kõiki laevatüüpe sõja- natsionaliseeritud aurulaev "Ellaevadest kaljasteni. Hommikuks ja". Tõenäoliselt hukkus veel tei-

olukord veelgi halvenes. sigi oma sabas olevate praamiSaksa tankid ulatusid juba tu- dega. Õhtu hakkas hämarduma.
Ustama laaditavaid laevu, mis öhurünnakud jätkusid endisest
veelgi ägedamalt ja lisaks neile
liitusid sakslaste kiirpaatide tor-

neile veelgi suuremaid kaotusi.

Saksa soomusjöud lähenesid
juba Tallinnale. Linna kõverad
tänavad tühjenesid kui nõiaväel.

Kiiresti kaevatud laskepesad ja
barrikaadid mehitati ja vahetpi
damata granaatide vilistamine
täitis öhu. Moraali tõstmiseks 10.

korpuse ülemjuhataja kindral
major Nikolajev määrati Tributsi
asemele ja jäi vastutajaks rinde
kaitse eest.

Eestlased ise olid suuremalt
osalt vaiksed. Nähtavasti nad
soovisid jääda kõrvale juba näh
tavuses olevast tragöödiast. Ai
nult väike osa tööstustöölistest
liitus organiseeritud miilitsatiksusisse.

Kaitse tõelise selgroo moodus
tas Läänemere laevastik. Kuigi
mõningaid kaotusi läbi teinud, oli

maaühenduse itta. Kui Juminda neem sattus sakslaste kätte, hakkasid venelased
mõistma olukorra tõsidust. Ainuke võimalus oli evakueerimine merd kaudu, kuid
seegi töi kaasa suurel määral erilisi riskimomente. Tallinna kotti jäänud üksused
olid siis olukorda arvestades vähesed. Sellesse kuulus kaotusi kannatanud 10.
korpus Narva suunda taandunud 8. armeest, punalaevastiku jalaväeüksusi, vähesid kuid sitkeid NKVD-üksusi ja muid politseiüksusi. Ühtekokku kuulus kaltsetiksusisse umbes 20.000 meest, kellest umbes 14.000 oli laevastiku meeskonda.

Esimene konvoi läks liikvele peedod. Laine laine järgi langes
28. augustil kohe pärast kesk- konvoi peale ja pommide ning
päeva. Sellesse kuulus üheksa õhutõrje hääled täitsid hüissuvise
suuremat transportläeva tor- õhtu.
peedolaeva "Surovi" juhatusel.
Kui konvoi jõudis
Järgmine läks kell 3 p. 1., kus oli miiniväljale, sattus laevakaraka kümme suurt transportlaeva van täiesti segadusse. Esimesena

ja jõuk väiksemaid iaevu, mida jooksis miinile päästelaev ”Sakaitsesid kümmekond kahurpaati tunnis”, sulgedes tee järeltuli

ja valvelaeva. Kuna olukord jaile. Umbes samal ajal sai

veelgi halvenes, siis kaitsti ank- transportiaev ”Vironia” raske
rus olevaid laevu udukattega ja lennukipommi tabamuse, vajuselle varjus läksid teele kolmas ja des pikkamisi lainetesse. Sellest
hoidudes tormas transportiaev
Täpselt kell 3 lahkus kolmas "Alev” miinile, takistades vaba
konvoi. Selles oli 9 suurt trans liikumise suurele üksuste transportlaeva, nende hulgas ”Tobol”, potlaevale "Kazahstanile”, kes
"Luceme", "Balhash”, "Asu "Alevist” hoidumiseks pöördus
neljas konvoi

maa", "Kumari

ja "Vtoraja ja sattus ka miinile. "Kazahstan"
Pjatiletka",
ei uppunud, vaid pääsis suure
Neljandasse konvoisse kuulu vaevaga Vaindlo madalikule.
see siiski veel tugev. Tallinna sid paarkümmend väiksemat
Torpeedolaev "Sneg" päästis
kaitsest võtsid osa teiste hulgas laeva kümnekonna sõjalaeva kümneid vette sattunuid, aga
ristleja ”Kirov”, laevastiku juht- kaitsel,
mõned sajad olid juba enne
laevad ”Leningrad" ja "Minsk”,
Ainult Läänemere laevastiku jõudnud vajuda sügavusse,
koos kümnekonna hävitaja, mii- sõjalaevad jäid tulistama linna Halvasti käis ka teistel päästenipanija, torpeedopaadi, kahur-, Tallinna lahest. Samal ajal lasti töö sangaril, jäämurdjal "Valvalve- ja allveelaevadega.
põhja sadama suus kolm
demarsil”, mis sai ise pommi ja
Just selle võimsa laevakahur- söelaeva "Amur”, "Gamma” ja uppus. Tragöödia muutus veelgi
väe toetusel suutsid venelased ”Mardus” ning miinitati kõik suuremaks.
sadamasse viivad kanalid. Siis
Laevade õhutõrje tulistas va
augustikuu 26. muutus oluko
lahkusid sõjalaevad väikseis hetpidamata uusi, üha peale
tõsiseks.
gruppides pärast kella 4 p. 1.
sööstvaid stukasid, mille pom
Linnas süttis suuri tulekahjusid
Esimeses grupis sõitsid "Ki mide teed põlevad laevad, val
ja sakslased ähvardasid linna rov”, "Leningrad” ja veel 26 sõ gustasid. Meri oli täis laevade
igast suunast.
jalaeva, teises miinipanijad ja riisusid, nende hulgas mõned
Samal päeval teatas Moskva allveelaevad juhtlaeva "Minski” hinges olevad inimesed, kes kat
peastaap STAYKA, et Tallinn tu juhatusel. Admiral Ralli juhti susid ujuvail esemeil püsida. Kui
leb evakueerida. Sakslaste ee- misel olid kaitseüksused, kokku see segadusesse sattunud lae
Itiksused olid siis juba äärelin 13 sõjaleava. võtnud pardale lin vastik jõudis lõpuks Juminda
nades .
na viimased kaitseüksused. Reis neeme kohale, sai see endale
Evakueerimise juhatajaks Kroonlinna oli alanud.
kaela veel saksa rannapatarei
määrati admiral Pantelejev koos
Laevarivi oli veninud juba ligi tule.
admiralide Ralli ja Drozdiniga, 30 km pikkuseks. Kohe pärast
Torpeedopaatide rünnakud

Kaardil on mustad ühtlased jooned vene miiniväljad ja katkendlikud piiratud väljad lennukeilt tehtud
mitnitu&ed Hangö, Helsingi ja Kotka sadamate ees. Valged musta joonega piiratud alad on sakslaste
miiniväljad ja ohutsoonid. Kitsad pooltoonilised alad on soome miinitused. Juminda suur miiniväli on
saksa-soome ühistöö.

muutusid endisest tugevamaks.

Ka risteleja "Kirov" sattus tõe
lisse ohutsooni, kust see vaid

julgestuse juhtlaev hävitaja
suure raskusega pääses. Ristleja "Artem” ja ”Vlodarski” ja mii
ees sõitnud allveelaev S—5 sõitis

miinile ja vajus põhja. Ristleja
küljekindlustuseks olnud hävita

WASHINGTON (VES) - USA välisministeeriumis toimus Valge Maja kutsel 8.

märtsil USA-s elunevate rahvusgruppide esindajate konverents, kus mh. käsitleti
president Gerald Fordi 19. veebruari läkitust eestlastele kui USA poliitika alusdo
kument! Balti küsimuses. Konverentsi välispoliitilise osa korraldajaks ja vaidlus
te juhiks oli USA välisministeeriumi konverentsideosakonna eestlasest juhataja
Ilmar Heinani.

Käsitati Lähis-Ida, Türgi,

kondade vahel.

Kreeka ja Küprose küsimusi,
ning USA ja N. Vene vahelisi
suhteid Ida-Euroopa poliitika

”Everitis”, "Järvamaa”, ”Ivan
Papanin", "Vtoraja Pjatiletka",

lov" said samuti pihta "Kirovile”
saadetud torpeedod. "Kirovi” ees

"Balhash” ja ”Tobol”,
Hävitus oli olnud lühikese aja

sõitnud kahest miinitraalerist
uppusid kaks miinide puhasta

misel.

Kuid ka konvoi keskel oli olu
kord segane. Esiteks plahvatas
miin vastu "Minskit" ja vigastas

seda. Appi töttanud hävitaja
"Skoröi” ja pukser C—101 sattu

oli ERKU esimehel ümar Pleeril
umbes tunniajaline vestlus väli
sministeeriumi Balti osakonna

raamides.

Lähis-Ida küsimustes referee
ris luule- ja uurimuste osakonna
direktor Harold Saunders, Kree
ka, Türgi ja Küprose küsimustes

juhataja Gerihiga. Käsitleti

Löuna-Euroopa poliitilise osa
konna direktor William L. Eagleton ning USA ja Nõukogude
Liidu suhetes välisministri abi

te sisu mng kuuldavus© prob

jooksvaid käsimusi ja ka Voice of
America ja Radio Liberty saade

ole enam kasutusel. Seda asen
dab väljendus "Tugevus on rahu

seks ning et paljud Kongressi ja
Senati liikmed on palunud temal

aluseks” {Feace through

selle kirja koopiaid. Samuti on
see kiri teatavaks tehtud USA

Strength).

saadikutele teistes maades.

Ta märkis USA sõnavõtus, va
litsus ei ole kunagi tunnustanud
Balti riikide annekteerimist N.
Liidu poolt, et seda ei tehtud ka
Helsingi konverentsil ja et Ford
kinnitas seda lõplikult oma 19.

veebruari kirjas, mis saadeti
eestlastele Eesti Vabariigi aas
tapäevaks.

Pärast ettekandeid tekkisid
elavad küsimuste ja vastuste pe
rioodid, mis olid mõlemapoolsed.

Ühenduses Valge “Maja konve
rentsiga toimus Ukraina Rahvu-

Konverentsi välispoliitilist osa
juhatas ümar Heinaru,■ USA
välisministeeriumi konverent
side osakonna juhataja,

Välisministeerium soovis and muude kultuuriliste sidemete
meid rahvusgruppidelt, kuidas vahetuse osas.
Konverents oli informatiivne
sünnib viimasel ajal rauöeesrii-

karmide uurimuste alla. Tuli lei
da süüdlasi sellele katastroofile.

tatud-

täisolevad torpeedopaadid
"Sneg” ja "Tsiklo” läksid mõ

Pärnus
50.000

elanikku
”Rahva Hääl” kirjutab Pär
nust: Linnas sündis 50 600 elanik.

See on iastealakasvataja Juta
Kasemetsa ja ETKVL-i Ehitusvalitsuse töödejuhataja Toomas
Kasemetsa poeg.

"Meie linn areneb kiiresti”, üt

esimees Henn Lömps, ”Pärast
sõda on elanike arv kahekordi
stunud. Üksnes üheksandal vii
saastakul ehitati tuhat korterit,
uus sanatoorium, hotell, kesk
kool, mitu lasteaeda, tootmis
hooneid jne. Palju tuleb teha

enesetapp
Souihbnrya (Conn.) lõpetas
oma elu enesetapuga endine
Mobil Oil Ce. Insener Norra au
John Rees, kes oli tegutsenud
aastaid N. Liidu ja USA topsitagendina. Norman John Rees oli

SAN FRANCISCO (VES) Pealkirja aü ”Kahanenud jõud”
kirjutab San Franciseh Chronicle
omajuhtkirjas:

Kaitseminister Donald H.
Rumsfeld ütles Kongressile läi
nud nädalal, et üldiselt Ameerika
sõjaline jõud on nüüd tasakaalus

Nõukogude Liiduga, kuld see ta
sakaal on nihkunud N. Liidu poo

le. Tema muidugi soovib, et
Kongress pöörab asjale teise
külje.

Se juhus on kaitseminsitri
esimeseks rapordiks Kongressi
ees pärast tema kinnitamist Ja
mes Schlesingeri järglased, hai
des ülal ilusasti sama poliitikat
nagu Schlesinger, kes aga avali
kult kritiseeris Kongressi kaitse-

eelarve kärpimise pärast. Tai
banud Schlesingeri kaitset ja
tema käiku Kongressi, et järg
miseks aastaks saada 101 biljoni-

Ust eelarvet, Rumsfeld oli ette
vaatlikum eelmisest ministrist.
See peaks rahuldama neid, kes
olid hirmul, et üks ohver detente
heaks oli pehmendanud president
Fordi suhtumist tulevasse sõjali

FBI ettepanekul töötama ka välisminister Kissingeri poolt,
ameeriklaste kasuks.

se kaitse-seisundisse ja arvata
vasti juhitud detente arhitekti,

ignoreerides Ameerika tagasi-

Asjatundjate arvates müüs langenud jõu realiteeti.
Rees venelastele maha kõik USA
moodsa ölitehnoloogia saladused
ning aitas sellega üles ehitada N,

meremiinitusega on kunagi teki

Ameerika sõjaline
tugevus kahanend

venelaste teenistuses 1942. kuni

läti. aastani, kuld nõustus siis

duöest siiski Kroonlinna. Võiduks

Tributs, Pantelejev, Ralli ja tegevust, sest see on maailma
Drozd sattusid Beria NKVD suurim laevakatastroof, mida

partei keskorganisatsiooni kor
raldusel vastuvõtt presidendi

de-taguste riikide külastamine, ning andis võimalusi heade kon
kas sealtpoolt tuleb külastajaid taktide loomiseks välisministee
USA-sae, kirjade kirjutamise ja riumi ja rahvusgruppide juht pase kaastöölisi Valgest Majast.

mitte otse võiduks, siis ometi
viigiks, kuna nad töid kaks kol

Selle "Via Dolorosa" järele mandikku laevadest ja söjajöu-

skongressi ja Republikanide
eriassistendile rahvusgruppidega sideme osas dr. Myron Kuropasele Capitol Hiit Klubis. Sellest
võtsid osa eestlaste poolt ERKÜ
esimees ümar Fleer ning Ühen
datud Balti Komitee- senine esi
mees Mäido Kari Washingtonist
Umbes 150 külalise seas oli pa
ljude rahvusgruppide juhtivaid
tegelasi, RepabHkanide partei
juhtivaid liikmeid ning dr. Kuro-

Aga kuigi Juminda miinitõke,
sööstpommltajad ja torpeedod
vähendasid tunduvalt N. Liidu
Läänemere laevastikku, peavad
venelased seda taandumist kui

tuleb aga lugeda miinipanijate

Spiooni

märkis veel, et Pordi kiri eest
lastele on ka tema poliitika alu

sattumist, ei tahtnud nad varem
alustada Tallinnast taandumist,
millega see "haudade tee” oleks
olnud välditud.

gemata jätmisest. Admiralid

saabumisel. Kask ei puudutanud

satsioonid saadete kujundamisel

Liidu vahelises suhtlemises,

se. Sõdureid, insenere, tehnikuid,
haavatuid, kultuurisikuid ja naisi

põhjustasid kõrgemad valitsuse

juhid. Kartes ebasoosingusse

jätkata reisi hommikukoidu

ja suunamisel, eriti Radio Liber
ty osas. Ka saadete laiendamise
ja personali selekteerimise kü
simused leidsid käsitelu- Gerth

märkides ka, et sõna ”detente” ei

läinud koos laevadega sügavus

ga, kelle arvamisel tragöödia

lastega.

Euroopa poliitilises sektoris Art
Hartxnan oma sõnavõtus käsi
tas pikemalt Euroopa Julgeoleku
Konverentsi tähtsust USA ja N.

portlaeva. Üle 10.000 inimest olid

jaloolase Atshkasovi uurimuste

järgnes farss tegemisest või te

hur Hartman.

Gerth oli huvitatud, kui suurt
osa mängivad eesti keskorgani

tunni jooksul olid venelased kao
tanud 16 sõjalaeva ja 72 muud
laeva, nende hulgas üle 30 trans

Vaadeles seda venelaste
”Dunkerque’d" nüüd ajaliselt
distantsilt, tuleb soome autori
arvates ühineda N. Liidu sõjaa

Nüüd andis admiral Pantelejev
käsu ankrute sisse laskmiseks, et

kümnenda viisaastaku esimesel
aastal. Muu hulgas peab valmis
saama uus raudtee- ja maanteesild, mis vabastab linna transiit
liiklusest.

leeme.

ga võrreldes väga suur. Vaid

Lõpuks neid siiski ei leitud.

sid münile ja uppusid.

Valge Maja konverentsiga les Pärnu linna täitevkomitee
ühenduses Washingtonis viibides

nide või öhurünnakute tõttu up
pusid transportlaevad ”Luga”,

jad "Gordöi" ja "Jakov Sverd-

siiski järeltulijaid. Päästetuid

Balti esindajad USA
välisameti konverentsil

lemad kella 10 ajal õhtul põhja.
Pool tundi hiljem hävisid järel-

Edasi kommentaator märgib:

See kahanemine on rohkem

on meie väikseim laevastik 1939.
aastast saadik. Et laevastik tõsta

600 peale, mis on Pentagonile
pikk eesmärk 1980-ndate aastate

keskel, maksab liiga palju biljo
neid, ja üteldakse, et see eesmärk
seisab näüd loovuta tult.

Hoolimata sellest, kas kaitse
minister vaidleb või mitte, me
reväel peab olema suurem all
veelaevastik. Neist igaüks läheb
maksma 1,5 biljonit dollarit. Kui

kulutused allveelaevastikule
tõusevad, ei ole raske näha, miks'
479-line laevastik tuua 600-ni, on

väljaspool riigi eelarve kandevöinet. Kui on küsitud, kui palju
meie võime enesele lubada kait
seks, on vastus: see, mis teie ku
lutate on see, mida teie peate te
gema edaspidi.

Minister Rumsfeld teatas
Kongressile, et maabaasides
missilitega Nõukogude liit on
USA-st üle 1500:1504 vastu.

Allveelaevade pardal Nõuko
gude üleolek on 850:656 vastu sel

lejuures mitmepealiste missilitega on USA kaugelt ees 8900—
3500 vastu, aga see vahemaa on
kitsenemas.

Minister Rumsfeld ei mobili
seerinud oma argumente, et vä
hendada vöi taunida detente po

liitilist väärtust, pigemini tema
ohverdas veende, et efektiivne

kompromiss strateegiliste rel

nähtav ilmselt laevastikus. Nagu

vade piiramises — detente — tu

aruandes on merevägi oma tu
gevuselt langenud 376 laevalt
Vietnami sõja ajal praegusele

näoga tõsiasja ette. mitte üksnes
vaid ettepanekutega.

Liidu ölitööstust. Rees varjas ”New York Times" teatas möö lemusena on tagajärjekas ainult
oma reeturliku tegevust oma pe dunud nädalal tähendusrikkas siis, kui venelased on seatud
rekonna eest ja keegi peale FBI

ei teadnud et ta oti punaste agent.
Moskva teenistusse astus ta Teise

maailmasõja ajal sümpaatiast tasemele 479 lahingulaeva ja abikommunismi vastu.

laevastik ning allveelaevad. See

See näitab meile, milliste va
henditega uus kaitseminister te
geleb.
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Kadunud

|9pp(j|

rootsi
mehed
Venes?

% tet>

GÖTEBORG (EPL) - Agapovi
juriidiline esindaja Pavel Vesselov, kes on aidanud ka paljusid
teisi idapögenikke, mh. eestlasi,
on palunud kokkusaamist pea
minister Olof Palmega, kellele ta
tahab üle anda nimestiku 48-le
rootsi kadunud meremehele, kes
viibivad N. Liidus. Tegemist on
Läänemere! 1942 ja 1960 vahel
jäljetult Kadunud 9 rootsi laeva
meeskondadega.

— Mul on värskeid andmeid,
mis tõendavad, et need mere
mehed, surnult või elavalt, asu

Rahvatantsu rühin Koitjärve Täis kõpu peo! koos iuhi Gee-r.i Oxisoe xi yäsi^ehe XV;'", Lo lävugo.

Mida teeb lipkond
Tallinn Göteborgis?
Esimene veerand lipkormo

Koitjärve Taissogu Koosole

Sfl.ndast tesrevii-^^otast on lõpule

kust ja seileie järgnevas: pvot 7.

jõudmas. Lipkonna traditsioonid

veebruaril võttis oss. is auas
kaasa eeska1» ? osv.^

on tegevuse aluseks olnud. 1976.a.

töökava täitmine algas 11. jaa kolmekümne noore. Laulugrupp
nuaril lipkonna koorumiga Kris "Hämarik ’ oma lõbusa »auiuga
tiine kirikus. Jumalateenistust tõstis tugevasti peoliste tuju.
pidas meile armsaks saanud Raivo Heinsoo ja Siim Brobergi
skautveli õpetaja Thomas Vaga. pillihääl ja laul kutsus ja meelitas

Thomase südameid soojendavad
sõnad andsid juhtidele uut julgust
alata uut aastat ja jatkata noorte
kasvatustööd. Sisukas, noortele

nii noori kui vanu jalga keeru
tama.

Erilise üllatuse valmistas aga
peolistele tallinlaste ja pärnakate

arusaadav jutlus kastis nende
koostöö vili: 13 (kolmteist) paari
hinges tärganud skautiikku ja
rahvustundelikku taimekest.
”Ülemiste Laululindude” kolav

noori rahvatantsijad! 1975. aasta
sügisest peale töötab jälle Geeni

laul tõendas, et Ema Klemmeri ja Aksel Ojasoo juhtimisel lip
konna juures rahvatantsu rühm.
poolt hellakeste peres alustatud
Kuna lipkonna kodu ei võimalda
töö kannab ikka veel vilja. Nei sellekujulise tegevuse harras
dudeks sirgunud mudilased on tamist, siis on selleks otstarbeks
jäänud truuks laulule ja annavad

omi oskusi edasi noorematele.
See on see viljakandev moodus
kuna need ”Laululinnud” on ju
tulevased emad, kellest oleneb
meie tulevase pöive kasvatus.
Vanasõna ei valeta: Mida Juku
õpib — seda Juhan ei unusta-1

üüritud suur ja moodne võimla.

Ruum on igal esmaspäeval
kolm tundi lipkonna noorte käsu
tuses ja võimaldab peale rahva
tantsu harjutamist ka igasugust

pallimängu ja muud suuremat
pinda nõudvat tegevust. Meie

Jumalateenistusele vahetult noored soovivad ka kohaliku

järgnev Sõprade Seltsi poolt kor
raldatud jõulupuu andis lasteva
nematele ja noortesöpradele hea

võimaluse koosistumiseks ja
mõtete vahetamiseks. Kingitus-

ühiskonnaga sammu pidada, eriti

omavanuste seltskonnas. Igasu
guste moodsate tantsude kõrval
on populaarseks muutunud nn.
"vanatants”.

pakikesed jõuluvanalt ja päka

Ka selle õppimise võimalda
pikult lipkonna noortele, nende miseks on eeldused olemas.
väiksematele ödedele-vendadele Tantsujuhid on piiranud veelgi
ja mõnedele abilistele Sõprade oma nagunii nappi vaba aega ja
Seltsist muutsid meeleolu lõbu ise kursustel käinud. Koitjärve
saks. Ettekantud salmikesed ja peo arvukas külaliste pere veetis
naerusuil lauldud laulukesed mõnusa õhtu istudes rikkalikult
tõstsid kohvilauas istumise pidu kaetud peolauas, mille katmise
likkust.
ga perenaised Eerika Kaingiga
Tallinna Lipkonna Sõprade eesotsas olid tublisti vaeva näi

Seltsi korraline peakoosolek

toimus 16. jaanuaril Göteborgi
Eesti Maja mugavates ruumides.
Jällegi kogunenud arvukas pere
kuulas Seltsi kauaaegse ja hoolsa
esimehe Jüri Hanseni poolt ette
kantud ülevaadet eelneval aastal

läbiviidust ja ettepanekut järg
nevaks tegevusaastaks.

Seltsi kassapidaja Valentin
Kolk näitas esitatud 1975 majan
dusaruandes ja 1Õ76 aasta eelar
vega, et majandus on olnud hea
des kätes ja õieti suunatud. Lip

konna liikmetele korraldatud
ühissöit Maailmalaagrisse Metsakodus kergendas tohutult juh
tide tööd ja vähendas lasteva
nemate muresid.

J algpalliväl jaku otsiarbekobastamine ja jätkuv väljaehita
mine Koitjärvel on tänuväärne
kapitalipaigutus, mis ei kanna
pangaprotsente kuid tuleb kasuks
ja hüveks noortele ka väljastpoolt
lipkonna piire.

nud.

Koolivaba spordinäd&l vee
bruaris kulges ”Lumememme”

laagris. Laagri korraldamise
mured olid Pärnu lipkonna kan
da. Tallinn toetas juhtidega jõu
kohaselt. Noortele oli antud või
malus koos oma kaugemate sõp
radega veeta päevi väljaspool
linnamüüre.

Kohapealsest EV 58. aasta
päeva pühitsemisest võttis lip
kond osa oma esindajaga kor
raldavas toimkonnas, aitas kaasa

rahvusja riigilipu kandmisel.

vadpidu toimus 13. märtsil. Peo

juhtide kooliöpingute intensiivsus

andis tunda peokava täitmisel.

Omaltpoolt takistas ka just
peoeelset intensiivset tegevust
haiguslaine. Iga allüksus andis
oma jõukohase osa.

Lastevanemate ja meie sõpra
de kaasabi peo heaks kordami

nekuks teenib kiitust ja tänu.
Eriline tänu noorte poolt kuulub

kunstnik Lepikule, kunstnik
Puustale, hr. Sinisaarele. hr.
Tuulale, hr. Massurinile, hr.
Peekerile, hr. Loorentsile ja pr.
Holdenile, kes juba aastaid jär
jekindlalt ja lahkekäeliselt on ri
kastanud lipkonna loteriisid.

Eelpool ülesloetust vöiks arva
ta, et me muud ei teegi kui pidut
seme. Ei, nii see pole kaugeltki
mitte. Lipkonna korrapärane te
gevus toimub allüksustes iganäkoonduste raames.

Veskimäe rajurite perest on
suur osa noortest rakendatud
juhtidena iipkonnas jooksva töö

läbiviimisel. Kõik lipkonna abijuhid, kassapidaja ja osa vara
hoidjaid on rahva üldise mõiste
kohaselt noored. Allüksused, väl
jaarvatud üks, töötavad kõik lip
konna peres üleskasvanud noorte
juhtimisel.
Sõjaväeteenistus või muud Gö
teborgist eemal elamise põhjused
ei ole siiani takistanud noorte ak
tiivset osavõttu üldürituste läbi

viimisel kaasalöömist, küll aga
iganädalisel Koondustel käimist.

Avaldame veelkord ESNMR
ÜLESKUTSE:
Eesti noor tule kaasa!

Vähene või puudulik keeleo
skus ja kogemuste puudus ei ole

takistuseks. Just vastupidi, see

röömu.

’ Traditsiooniline Noorte Ke

Palade kabel
põles maha

sele kohale.

Kõik töö tehti vabatahtlikult ja
tasuta. Sarikate puuskonstrukt-

sioone käinud tegemas kaks

Tallinna Lipkonna allüksuste
juhid kelle poole vöid alati pöör

ta just oma kulissidega on elanud ja noppida kõik plakatid, kus
läbi aegade, sest kui välismars- kõrget külalist nimetatakse tasal Potjomkin unustati, siis ela- väliseks mõrvariks, nii nagu see

Kaupsi asemele.

Kodakondsus
5 aastaga
Rootsi kodakondsust võib vä
lismaalane edaspidi saada, kui ta

hellakesed-hundud 7-11 a. Anita

Miks tel. 87 52 33, Ene-Maii

Esildise järele võivad lapsed
vabam ait kui seni saada iseseis

valt kodakondsust, samuti kao
tatakse nõue, et kodanik peab
olema võimeline ennast ülal pi
dama. Uues seaduses välditakse
ka seda, et kodakondsusetu isa ja
rootsi ema laps jääks kodakond-

susetuks juba sündimisel. Ta
saab ema rootsi kodakondsuse.

Ka Põhjala rahvaste liikmetele
on vähendatud naturalisatsiooni
aega seniselt 3 aastalt 2-le.

Roosevelti
tütar suri
NEW YORK (EPL) - Roose

velti vanim tütar Anna RooseveltHaisted suri New Yorgis 69 aasta
vanuses.

üldse viis last.

Mare Leet
Inglismaal
LONDON (EPL) - Näitlejatar

Londoni, Leieesteri kui Bradfordi
jades.

Mare Leeä programmis on

Marie Underi ballaadid ja luule,
nagu ta seda viimati esitas suaalguses.

Laulugrupp "Hämarik” And ‘ toimuvad märtsi lõpul ja aprilli

kirikus.

Tallinna lipkonna ,20.a. juubeli-

Xaager 7-11 juunil Koitjärvel.
Laagri juht Andres Merelaid.
Kõik eesti skautlikud noored te
retulnud.

Nixoni ametlik reis Moskvasse muidugi ei olnud põhjust vahele
aastal 1972. Kaiser jutustab ni- astuda, demokraatia saab aru.
melt moodsa Venemaa Potjom- Aga diktatuur, ka pisikene Tito
kini kulissidest välismaalaste formaadis, ei saa aru. Ja siin ei

Kui näiteks Nixoni abikaasa nii pisikesi kui olid USA-ga pi-

Moskva suurimat universaal- näol.
kaubamaja GUM, siis oli KGB- Nüüd on aga mängus midagi
meestel hea nõu kallis. Otsustati rohkem. Külaline aitab Rootsi nn.

nimelt kaubamaja Külastuseks "neutraalsete riikide" klubisse,
”ümber korraldada”. Lihtne, kus teatavasti ei olda päris neuthalvasti, paiguti liiga halvasti raalsed lääne ja kapitalismi variietatud publik aeti kaubamajast stu. Esilagul küll ainult lävele
lihtsalt välja ja partei erikaup- vaatlejana.

lustest toodi lettidele läänelikku SELLISTE VÄLJAVAADETE
kaupa ning publikuks-kundedeks puhul muidUgi ei ole sünnis
läänelikult riietatud spetsiaal- meelde tuletada ebameeldivusi

publikut”. nagu vabadusmeelsele meeste
Madam Nixon käis ja imetles nagu Djüase, Mihailo Mihailovici
ning oli rahul vene standardiga, jt. vanglasse heitmine, vabadus-

Ta ei aimanudki, et juba paar võitluse rivaali kindral Mihhaitundi hiljem oti kaubamajas uus lovi hukkamine jne. See ju kuulub
publik ja uued kaubad, s.t. õieti diktatuuride normaalsesse valit-

see publik ja kaubad, kes seal semisviisi kommunistlikes riiki-

tavaliselton. ^es

Geniaalne Potjomkin elab või- ja külaline ennast hästi kobolia sel viisil edasi veel palju dus tunneks, tuleb teda ümbrit-

sajandeid. . . seda Rootsi kõige tugevama julgeolekuröngaga (Hrustsovi-

POTJOMKINI KÜLASID ei Brezhnevi-tüübist). Plakatite
tarvitse Rootsi ehitada külasta- ärakorjamine (see toimus muide
vatele diktaatoritele, kes viimase ka siis kui omal ajal eestlased

aja riigikülastustes on olnud demonstreerisid marionettfikummalisel kombel enamuses, guuri Ivan Käbini külastuse pukuigi massimeediumeist paistab, hui Stockholmi), kriipsutab alla,
et Rootsi hoolsasti taunib dikta- et vabadus on ka siin pisut relatuure. Aga nagu varemgi öeldud tiivne asi. Vähemalt hinnatakse
— esmajoones idadiktatuure ja seda külalise päritolu järele.

Tito kuulub mingisse vaheast- KJ

Norrköping! segakoori
juubelikontsert-ball
NorrkÖpingi Segakoori 15-aas-

ta juubelikontsert toimub lau
päeval, 3. aprillil algusega kell 18

NorrkÖpingi linna esinduslikus
peosaalis Stadshusetls. Kontserti

juhatavad Johannes Äro ja Her
bert Piirimeis, Solistiks kontser

tipp, mille üleandmise vaimuliku
osa toimetab õpetaja Raidur.

Koori juubeliga ühel ajal tähis

tab NorrkÖpingi Eesti Rahva
tantsu Kühm oma 5-aastast te
gevuse tähtpäeva, mil puhul esi
neb kontserdil rea rahvatantsu

dil on Marja-Lüsa Piirini ets dega Aleksander Kaldma juha
(flööt).

Rahvatantsuhuvilised Eugenia

87 52 33.

rirodi mh. langes ka president Tshiili suunas? Nixoni puhul

jaoks. soovita mingeid pahandusi, isegi

res Merelaid tel. 53 75 59.

Lähemal ajal järgnevad üritu
sed: Skautlike Noorte Jüripaev
Göteborgis 25. aprillil Kristiine

Kaiseri memuaaridega tema Kas ei ütelnud peaminister ise
Moskva -päevilt, millisesse pe- aties hiljuti ”saatana mõrvarid”

Patricia avaldas soovi külastada kaaegse saadiku ärakutsumise

Prenta 46 61 66.

Lipkonna juht Aino Miks tel.

See meenus Washington Posti demonstratsioonides Nixoni vaMoskva-korrespondendi Robert s*ü.

rem tuli oodata 7 aastat. Vastava
esildise esitas riigipäevale valit-

reel Stockholmis. Esinemised

Ojasoo tel. 48 35 05.

vad tema kulissid edasi. oli alles äsja tavaline Vietnami-

on maal elanud viis aastat. Va

Gaidid ja skaudid 12-14 a. eestlastele kohalikes Eesti Ma

kel Laks 23 85 92.

edukat ja õnnelikku kolonisat- sellepärast sai politsei kõrgemalt

juti. Veevo poeg.

Hiiu Kärdlas on baptisti jutlus
tajaks nüüd Ado Kaups, kes no
vembrikuus asus oma isa Hans

Rajurid eluaastast 15 ja üles Mare Leet Stockholmist esineb

Maimu Sooaru tel. 23 27 74, Mih

järele näitas õrna valitsejale kodanlikud jäänused. Võibolla

siooni, sõidutades keisrinnal poolt käsu Tito-vastastest
mööda kulissküladest, mida te- demonstratsioonidest (neid ei saa
gelikult ei olnudki. Ja paistab, et siin maal takistada), kiiresti väl

poole: Urmas Merelaid tel. külastasreisü Inglismaale nii

53 75 59, Linda Mäehans 54 53 47.

• Ret‘UMksiiHnu‘
POTJOMKINI KÜLA mõiste on messe "idast ärahüpanud” dikVenemaal üsnagi vana. See oli taatorina, kes aga kunagi läände
juba ümmarguselt kakssada ei ole põgenenud. Rootsis on kõik
aastat tagasi kui vürst Grigori enam-vähem ehtne.
Potjomkin, väejuht ja Katarina II Ka sõna- ja inimvabadused,
armuke, _ Krimmi vallutamise millised Titole on küllaltki võõrad

saarlasest baptisti. Paladel on
nüüd jutlustajaks Udo Veevo,

Aasta 1877 on kuulutatud Eesti

Noorte Aastaks. Võta juba aeg
sasti kontakt noorteorganisat

duda informatsiooni saamiseks:

baduse taassaavutamine.

surnud on maetud.

Ta oli Teise maailmasõja ajal
on meile ergutuseks. Õpime koos presidendist isa isiklikuks sekre
ja täiendame üksteise oskusi. täriks ja võttis sellisena osa Jalta
Jagame muresid ja saavutus- konverentsist. Rooseveltil oli

noorte esindajana kinnitas, et

re, kelle tegevuse aluseks on
võitlus, meie maa ja rahva va

stusel püüaks saada selgust, kes

nendest meremeestest on veel
elus, ja kes surnud ja kus need

dalaste poolteistkahetunniste

sioonidega.

noored vaid üks ühine kindel pe

skonna.

Peaminister ei ole annud veel
vastust Vesselovile, kes tahab
paluda, et Palme Moskva-küla-

kutsele oli järgnenud arvukalt
heldekäelisi lastevanemaid ja
Hiiumaal põles m.a. juulikuus
noortesöpru. Viimase veeran maani maha Palade baptisti ka
daasta tihe tegevus ja noorte bel ehitati kivist ja täpselt endi

Aktuse avasõna ütles Veskimäe
noorperenaine, eeskujulik gaid
Riina Ojasoo, kes oma sõnavõtus
kasvava põlve soov pole vanad ja

vad N. Liidu pinnal, ütles Vesselov rootsi pressile, ühel juhul ju
tustab üks vene allveelaeva kap
ten oma memuaarides, et ta võt
tis pardale ühe rootsi laeva mee

Enn Kippel
suri nälga
Tallinnas ilmuv Sirp ja Vasar
niletss meelde iseseisvuse lõpul
kerkinud kirjanikust Etm Kippelisj tema 7.%-nda sünnipäeva pu

tusel, kuna pillimeesteks on Au
Juubelikontserdil antakse ko gust Liiv ja Ilmar Köster.
Juubetipidustus lõpeb kont
serdile järgneva balliga ning

haliku koguduse poolt koorile üle

Said asüüli
Saksamaal

soovijaile supee või kohvilauaga.
Ballil mängib NorrkÖpingi parim
tantsuorkester.

Pääsmed: Kontserdile 10:-,
supee 45:-, kohvilaud 20:- on eel

BONN (EPL) - Lääne-Sak- müügil laulukoori ja rahvatant

hul. Märgitakse, et ta hukkus Hamaa otsustas anda poliitilise sijate rühmaliikmele käes.
Leningradi blokaadis 1942.

asüüli eesti dzhässmuusikapaa-

Kippel, kes iseseisvuse ajal töö

(naine vokalisf, mees muusika

Varem on kuulda olnud, et riie Kristi ja Raivo Tammikule,

Vahetult laagrile, 12. juunil tas administratlivalal eesti ar loo ja), kes aprillikuus tulid Laäjärgneb Koitjärve suvepidu. mees, kast ta juunipöörde järel ne-Saksa liiduvabariik!, kiilas-

Juta ja August Nõmme.

Korraldajaks Koitjärve Sihtasu
tuse juhatus. Kaastegevad lip
konna pere, Sõprade Selts ja
Koitjärve perenaised.

ohvitseriks tehti ja sai poliitko- tarna Kristi Tammiku ema, kes
missari seisundi, pärast Vene Gn riigis&ksa kodanik. Kuu hiljem
maale evakueerimist suri Le palusid nad asüüli, mille nad
ningradi kotis nälga.

nüüd kätte said.

Christina ja Kenneth Farsmanile sündis Nackas teine tütar.

Peeter Lepik ja Anne Truu kihlusid Vancouveris.

Laupäeval, 3. aprillil 1976

+
I

• Leinateated
Perthis Austraalias suri 15.
veebruaril Irmgard Lanno, n-na
Knie, sünd. 14. aprillil 1895 Vönnus.

Eskilstunas suri 24, veebruaril
Alfred Amberman, sünd. 30. ok

Emil

toobril l&OO Noarootsis.

USA-s suri August Pillman.

Tomasson

—

J-

Sünd. 28/3 1906 Peterburis

I

Surn. 29/31976.Persbergis

Sügavas leinas

SALME

PILLE
perekonnaga kodumaal

Aleksander
Mänd
Sünd. a. 1906 Saaremaal

Surn. a. 1976 Kuressaares

LINDA
perekonnaga Kanadas

Londonist
Ottawasse

TORONTO (EPL kirjasaatjalt) - Kanada ajakirjandus täi ära 20
N. Liidu diplomaatilisse esindusse kuuluva isiku nimed, nende
hulgas eesti päritoluga Voldemar Veber, kes andmete kohaselt on
elukutselised KGB-agendid. Kanada parlamendis kergitati nende
tagasikutsumise nõude esitamise küsimus, ent tegelikke samme ei
astutud välisministeeriumi vastuseisu tõttu.

Leer kl. 16 kantseleis. 5/4 kl. 18
kog. naisringi kokkutulek kohvi

ga Malmtorgsg. 5. Jakobi kog.
ruumes.

GÖTEBORG: Kristiines juma
lat. 4/4 kl. 14, öp. V.aga orelil
Strömberg, laululehed.

HALMSTAD: Olaus Petrls
jumalat. 3/4 kl. 14, öp. Vaga, ore
lil Ström, laululehed.

JÖNKÖPING: Kristiines ju-

Jumalat. 17/4 kl. 18, 18/4 kl. 10
palve, kl. li jumalat. 19/4 kl. 10
palve, kl. 11 ja 15 jumalat.

STOCKHOLM: Eesti Maja.

Walling. 34 vaimulik lauluöhtu
18/4 kl. 38, pühad laulud.

STOCKHOLM: Norrmalmi
Bapt.-Kirik, Norrtullsg. 37 juma
lat. 4/4 kl. 14, Vaim ja Loogna. 11/

4 kl. 14 laulujumalat. Külalisena

esitab kannatusaja laule Asta
Kaups Torontost, klaveril Hilma
Nerep-Mossin,

ALINGSÅS: KRUM, Östra
Kyrkog. 8 B jumalat. 11/4 kl. il,
koondise konverents 17-19 apr.
Blåbandi saalis, Stjämsköldsga-

toit, muld ja vesi", mida illust

tan 5, vt. erikuulutust.

demar Veber, diplomaatlikus

reerivad diapositiivid.

tega), kolm kolmandat sekretäri,
neli atasheed ja kolm sõjaväelise

ERNST VILVAL

Kiisk, armulaud, laululehed.

teist sekretäri (üks nendest Vol

nimekirjas konsulaarülesanne-

abikaasaga

EEL KIRIK
STOCKHOLM: Jakobis pea
jumalat. 4/4 kl. 14, kog. öp., orelil

malat. U/4 kl. 15, öp. Laantee,
orelil Rändes, laululehed. Kohvi
lauas kog. majas vestleb Agrl.
Iie. Mari Pääsuke teemal "Meie

Su.ur hommikuleht SUN oli
nimekirja avaldajaks, milles
esineb viis N. Liidu suursaat
konna sekretäri Ottawas, neli

Mälestavad

OSKAR TREI

t

KCvB-tttees

klassivennad SÜG reaalist

ERIK HAAMER

7

atashee abi.

Parlamendi liige Otto Jelinek
(konservatiiv) ütles, et kuigi vä
lisminister seda eitab, on kaks
praegu N. Liidu suursaatkonnas
töötavat diplomaati varem mit
tesoovitavateks isikuteks peetuina pidanud lahkuma teistest

Miider, lauluettek.

BORÅS: Eesti Baptisti Kesk-

ESKILSTUNA: KFUM,
Kriebsensg. 13 vaimulik õhtu 11/4
kl. 16, värvusfilm, Lauri kvartett.

EESTI AP. ÖIG. KIRIK
GÖTEBORG: Guldhedi ortodokskirikus palmipuude püha

GÖTEBORG: Blå Bandet. Erik £
Dahlbergsg. 10 jumalat. 4/4 kl.

jumalat. 11/4 kl. 11, praost Raag.

11, Kubja.

GÖTEBORG: Smyma, Parkg.

SOOME ORTODOKSKIRIK
GÖTEBORG: Öhtuteen. 3/4 kl.

I jumalat. 3/4 piibli ja palvet, kl.

17 KFUK majas Parkg. Il ja li

Kristuse surma mälestamine.

turgia 4/4 kl. 11 samas, ülempr.
Juhkam, ooperilaulja Wailén.

11, Niiholm, 4/4 kl. 15 jutlus, koor

Miider.

GÖTEBORG: KFUM, Parkg.

Armast

riikidest.
Üks nendest on major Vladimir

Emil

Vasiliev, kes sunniti lahkuma
Liibanonis! kui ta organiseeris

Kirik, Bråvallag. li, pühapäe

1969 prantsuse ”Mirage” reaktiivhävituslennuki varastamist ja

vakool 4/4 kl. 10, kl. 11 jumalat.,

Bredg. 15 jumalat. 3/4 kl. 18. Ta-

Körm ja H. Laur, lauluettek. 6/4

bemaakel, Kungsg. 26 jumalat.

kl. 19 piibli- ja palvet. 10/4 kl. 14
pensionäride koosv., lauluettek.,

4/4 kl. 13. kohal, vennad. Eeltea- ^
de: Tabemaaklis 10/4 kl. 16 Asta

värvusfilm, kohvilaud. Üle

Kaups Torontost ja Loogna,

TomassoiTi
mälestavad

Ristipoeg

RAIMUND
perekonnaga

ANNE AUS
perekonnaga

+
§

Armas sugulane

Johannes

Laul
Mälestab

LINDA PALM

JAKOB LAUL
perekonnaga

JL

T

t

Emil

Armast kaasvõitlejat

Tomasson’]

Kapten

mälestavad kurbuses

Richard
Purrek

MAI-LIIS TEÄR
perekonnaga

Voldemar Veber, kes oli nende

hulgas, kes inglise valitsuse
nõudel pidid lahkuma Inglis
maalt.

Veber saabus Ottawasse otse
kohe pärast seda, kui vaikselt oli
lahkunud tema eesti keelt kõn
elev ja eestlastega tegelev eel

mälestab leinas

EESTI OHVISTEREDE
KOGU ROOTSIS

f

t

Hea sõber

Igavikku lahkus meie süda
mest armastatud ema, va-

Jaan Tamme

Välisvõitluse Nõukogu, eestlaste bade taotlemisega Eestisse

Koosviibimine toimub püha
päeval 11. aprillil KFUMri ruu

südamest teretulnud!

GÖTEBORG

hävitanud riigi nii poliitiliselt kui

majanduslikult. Pealinn Beirut
on suurtes osades varemetes,
suured eksklusiivsed suvitusho-

tellid kahuritulest purustatud.
Katsed relvaderahu saavutami
seks ei ole annud tagajärgi ja ka

UNO peasekretäri Waldheimi
apell ei ole meeli rahustanud.
Kristlik president keeldus tagasi
astumast ja põgenes pommita-

Mälestavad

Sünd. 9/51884 Vändras

SHNA KARJEL

Surn 27/31976 Eskilstunas

ERICH KARJEL
perekonnaga

Sügavas leinas

OMAKSED

dendikandidaate, kel oleks nime

ja seljatagust. Kõneldakse või
malusest maa jagamiseks ka
heks pisiriigiks, kus üks oleks

USA BAASID
USA sõjalised baasid avatakse

uuesti vastavalt nüüd USA ja
Türgi vahel sõlmitud kokkulep
pele, mis sisaldab koostööd ja
USA sõjalist abi Türgile nelja
aasta jooksul. Teatavasti sulge
sid türklased ameerika baasid

Jaan Tamme
Sünd. 14/12 1903 Pärnumaal

f
Igavikku lahkunud

Jaan
Tammel

Surn. 28/3 1976 Södertäljes

mälestavad kaastundega Maretile

Sügavas leinas

MARIA KARJEL

HIINA

SÜÜDISTAS
N. LIITU UNO-ft

Pekingi delegaat süüdistas
UNO-s avalikult N. Liitu relvas
tatud invasioonis Angoolas, tule
tades meelde, et N. 'Liit on invadeerinud varern Tshehhoslovak-

teha Portugalis.

kias ja Ungaris, ajanud salaka

Idas ja katsetanud sedasama

tult USA-s ühes sõjaväeosas. Kui
haigus tookord tappis 20 miljonit
inimest, siis praegu ei peeta seda
influentsatüüpi sama ohtlikuks,
kuna vahepeal on tekkinud efek
tiivseid ravimeid.

Sellegipoolest on USA tervishoiuvöimud korralduse teinud
vaktsiini valmistamiseks suurel
hulgal võimalikuks kogu rahva
vaktsineerimiseks, kui juhtub, et
haigus epiöeemiseks kujuneb. Ka

mujal maailmas on tervishoiuUSA sõjaväelaagris, kus viirus

puhul ilma komplikatsioonideta.

poegadega

Südamlik tänu kõigile, kes

meie leina jagades meie
armsa

Ilildenard
Tõnisson”!

'

viimsele teekonnale saatmisest osa võtsid ja seda pärga
de ning lilledega kaunistasid.

OMAKSED

POMMID LONDONI
SÜDALINNAS

PöhjaTirtmaa IRA-sissid on
viinud oma tegevuse üle Londo
nisse, kus nüüd pommid lõhkevad

linna tsentraalsetes osades ja
allmaaraudteel. Viimasel pom
miplahvatusel ”Olympia" näitusehaliidss, kus tilkus hetkel 20.000

inimest, sai vigastusi 71. Pomm
oli asetatud paberikorvi, mis äkki

hakkas suitsema. Osa inimesi
näitusel said elukardetavaid vi
gastusi.

lis), SalisanumL USA-s ja
Kanadas. T& on tegutsenud
dramaturgina eesti teatrite
juures Stokholmis, olnud juh
tivalt tegev meie kirjandusli
kes organisatsioonides ja ka
keskorganisatsioonides.

KARL RISTIKIVI on aval
danud ülevaateteose eesti
kirjandusest ning on koos
Mägi ja Kangroga kirjutanud
ulatusliku ülevaate eesti pa

gulaskirjandusest, Ristikivi
on avaldanud eesti perioodi
kas ja koguteostes arvukalt
artikleid, ülevaateid ja esseid
eesti kirjandusest ja kirjani

mub personali palkamine. Nii
laste eelregistreerimine, mis
peab toimuma enne 25. maid kui

ka personali registreerimine
enne 1. maid, plakamisküsimuste,

üle palub juhatus pöörduda
järgmiste isikute poole: Matti
Karisaar, tel. 22 90 29, Mart
tel. 87 67 05.

Lapsed nii Göteborgist kui ka
Mölndalist teretulnud.

Mehaanik. . .
Alg. lk. 1
Igal juhul neljapäeval ei ol
nud venelased kohaliku polit
seiga kontakti võtnud ja tõe
näoliselt aeti asju ”kõrgemal

poolel”. Teadaolevalt ei ole

Ümberehitustööd

Löuna-Rootsi Eesti Maja üm

lepärast on Eesti Maja avatud
edaspidi igal laupäeval kl. 9—16

vabatahtlikuks tööpanuseks.
Kõik on teretulnud. Tööülesan
deid on väga mitmesuguseid.

STOCKHOLM ^
Koos viibimine pensionäridele

Koosviibimine toimub laupäe
val 10 aprillil Eesti Nelipühi Ki
riku ruumes, Bråvallagatan 11,
St. Eriksplani T-jaama lähedal.
Algus kell 14. Kavas lauluette
kandeni koorilt ja Lauri kvarte
tilt, värvusfilm ning kohvilaud.
Kõik südamest teretulnud.

Stockholmi

ürituste *
kalender
Eesti Kultuuri Koondises re
gistreeritud üritused:
Laup., 3 apr. kl. 20, pühap., 4.
apr. kl. 16 ja kl. 20, Pinna Stuudio

teatrietendused Södra Teatri
Kägelbana saalis. Esitatakse
Mägi "Neli paari” ja ”Juubel”.

Kolmap., 7. apr. kl. 18.00,

Stockholmi Eesti Ühingu korral
dusel vaidluskoosolek eestluse ja

väljaandmishomisjon, kes võ
tavad seisukoha juurdluse jä
rele, mille teostab kohalik po

paguluses. Medborgarhuseti

”Gvardeisk” tuli Lidköpingisse teisipäeval rauala&dungiga, mille vastuvõtjaks oli Uks

bapt. kirikus, Norrtullsgat. 37.

litsei.

Göteborgi firma. Laev on

kuuldavasti varem teinud kaks

reisi Rootsi ja siis külastanud
Otterbäckeni ja Västerås! sa
damaid. Asüüli taotlenud eesti
meremees oli ka nendel reisidel

kaasas ja ilmselt õli ta nende
reiside muljete järele planee
rijad oma ärahüppamise lidköpingis.

Vene laeval on žO-meheline
skond, sest taolisel rootsi laeval
on normaalselt 12 meest. Laev

eesti kirjandusest ja kirjan!
kost, samuti tegutsenud kir
janduslaku nõuandjana eest

oü väljunud Tallinnast kolme

teatri juures Stockholmis
Ristikivi on esinenud ette

otse tagasi Tallinna.
Lidköpingi ärahüppamisel oa

das. Ta on praegu Eest Kir
jandusfondi esimeheks. Ris
tikivl on olnud juhtivalt lege
meie kirjanduslikes organi
satsioonides, samuti kesko
gantaataioonldes. (EPL/EK)

soleku algust.

Põgeniku asüüliküsimuse

meeskond, laeva tonnaazhi
kohta võrdlemisi suur mee

kannetega ka USA-s ja Kana

reerimine üks tund enne peakoo

ostsustavad Invandrarverket ja

kest. Ta on avaldanud roh
Ristikivi on pidanud ette

Tavakohaselt toimub samas *

osatähtede väljaandmine kaks
tundi ja peakoosolekule regist

Nõmm, tel. 28 04 87, Edvard Aa
sa, tel. 87 25 96 ja Evald Lilleste,

kosti kirjandus- ja teatriarvu
stusl nimimärkK. lix all..
kandeid, loenguid ja referaate

Eesti Maja koosolek

A/S Göteborgi Eesti Maja kor
raline peakoosolek toimub püha
päeval, 11. aprillil algusega kl. 14
Eesti Majas, Drottninggatan 27.

berehitustööd on täies hoos. Sel

nikuga kohtamist võimaldatud
muidu kui viimase enda nõuso
lekul.

Alg. lk. l

GÖTEBORG

vahetuses algusega 13. juunil.

ühelgi varasemal juhul põge

HISPAAK1A-HAIGÜS
ÄHVARDAB MAAILMA
1918—1920 möllanud nn. his

ranesid nagu tavalise influentsa

IVIja HEINZ

Matnsetaütus toimub reedel,
9- aprillil kell 13.00 Södertälje
kalmistu kabelis.

summa osas täidetakse tööand
jate maksu veelgise 3-protsendilise tõstmisega. Ei ole teada, kas
vastav eelnõu esitatakse enne või
pärast valimisi. Igal juhul on sel
le efekt mõeldud valijatele.

siooni taustal.

kindlaks tehti, ei juhtunud küll
midagi katastroofilist — kõik pa

MARET

Igavene mälestus!

juures riigikassat puuduva

valat agressioonipoliitikat Lähis-

vöimud hoiatatud.

HEIKI jfl GUNNEL

kuni 150.000 kroonini aastas, kus

Vaim ja Targama Stockholmist.

LUND

TCO-ga, s.o. tööliste ja ametnikohtade arv on piiratud, toimub
keametiühingutega kokku uues
vastuvõtmine eelregistreerimise
maksustamisprovisooriumis, mis järjekorras.
esitatakse riigipäevale. See näeb
Osavõtumaks on lastelt sünd.
ette 1950-kroonise maksuker1966—70 250:- ja vanemail 300:genduse keskmistele palkadele
perioodi eest. Samaaegselt toi

AINO CARLSON
perekonnaga

Valgeranna teatab

laua-konverentsi pidas Haga Suvekodus viibivate laste vanus
lossis, leppis valitsus LO-ga ja on määratud 6-12 aastani. Kuna

kevadel ühenduses USA kon
gressi keeldumisega relvade
müügiks Türgile Küprose inva

kuna sama viirust leiti ootama

Méie kallis

dusprobleemides ümmerguse-

NORRKÖPING: Salem.

On alanud laste eelregistree
rimine Göteborgi Eesti Seltsi su

Samal ajal kui valitsus era vekodusse Valgerannal, mis tä
kondade esindajatega majan navu toimub kahes 4-nädalases

TÜRGIS UUESTI

paania haigus on taas aktuaalne,

f

VALITSUSE MAKSUPROVISOORIUM

surma malest., Nyman. Piibli- ja

Koosviibimine

mes, Kriebsensgatan 13. Algus
kell 16. Kavas laule Lauri kvar
tetilt, ja värvusfilm. Olete kõik

LIIBANONI RAOS
HÄVITAB RIIGI?
Pikk kodusõda Liibanonis on

II jumalat. 4/4 kl. il ja Kristuse
palvet. 3/4 kl. 15 ja 7/4 kl. 13.

• Kohalik elu
ESKILSTUNA

kristlik, teine islamiiütk.

naema ja vanavanaema

Rootsis ja Eestis

lomaa,dina. . .

objektiks ja tema tegevuse vastu nud arvukad Kanada-eestlased
esitas protesti mh. Rahvusliku ühenduses sisse- ja väljasöidulu-

Raske on leida ka uusi presi
+

stõusmispühade konverents:

käija Mihhail Mumikov sattus
Voldemar Veberiga <
kanada ajakirjanduse huvi tel aastatel Ottawas kontaktis ol-

tavast lossist.

perekonnaga

Elsa Avingo

Voldemar Veber, KGB-mees,
kes pidi lahkuma Londonist,
kerkis üles Ottawas. Ikka diP-

kesorganisatsioon Kanadas. (HR).

Armast sõpra

HELGA TRUUS

VABAKIRIKUD
STOCKHOLM: Eesti Nelipühi

nädala eest ja pidi pärast iöpp-

lossimist Lidkopingis sõitma
paralleele Agapovi ftrahüppa-

eesti kultuuri säilimise ja arengu „
väljavaadete ning võimaluste üle
saalis nr. 12, (3tr.)

Pühap., II. apr. kl. 14.00, Lau-

lujumalateenistus Norrmalmi
Pühap., 18. apr. kl. 18.00, vai

mulik lauluöhtu Eesti Majas.
”Pühade laulud”, ühendatud
laulukoor ja Lauri kvartett.
Reedel, 23. apr. kl. 18.00; Elle

Sergo kunstinäituse avamine
Eesti Majas.
Laup., 24. apr. kl. 10.00 — 16.00.

Eesti Komitee Asemikekogu

koosolek Eesti Majas. Ki:
Pühap., 15. apr. kl. 16.00.

Esunduse Naisringi moedemon
stratsioon Eesti Majas.
Teisip., 18. maj! kl. 18.30, Eesti

Maja aktsionäride peakoosolek

Eesti Maja seltskondlikkudes
ruumides.
i-sup., 22. mail Laulupäev Väs-

teråsis, Kristiansborgi kontsert-

saalis, kus esinevad ka Stock
holmi Nais- ja Meeskoor ja Kas

misega Helsingborgis, kes nüüd
iäänes suurt tähelepanu arutab

sari rahvatantsijad.
i*aup., 29. mail kl. 13.00, Endis

oma perekonna väljanõudmi

sega. Ka Lidkiipingi-mehel

te Eesti Politseiametnike kogu
Rootsis, korraline peakoosolek

olevat maha jäänud perekond.

Eesti Majas, millele järgneb

<E1»L/K>.

samas ühine koosviibimine.

Vaba eestlaskonna
infomiatsioonileht

£lmut> kolmapäftvhi

ja laupücvili

L—_____

)

Te levisiooniprogramm
j TV ; Lördag |
I.üRDAG 3 APRIL
TELEVISION 1
■j.(.Xi Por favor 3.

Suomenkieliset ohjelmat:
Finskspråkiga program:

130 Tapahtumia. Aktuellt magasin
för finskspråkiga.
10.00—11.00 Itse asiassa kuultuna.

Hörd i saken. Finska LO:s FPC:s
andre ordförande Arvo Hautala, en
finländsk påverkare i närbild.
17-00 Por favor 3.

*1.30 Aktuellt i veckao. Textat.
17.55 Helgmålshön från Mcllby kyrka
i Småland.
18.00 TV-nytt och väder.
18.05 Naturrutan — om tre av våra
vanligaste kråkfåglar: skata, kråka
ocK korp saird fiskereportage.
18.35 Råkor. Råkan — en märkvärdig
fågel både i folktron och verklighe-

18.55 Frön A till <j — en resa orden
runt. med Birgitta Andersson och
Rert-Ake Varg.
19.39 Galaxer i mina braxer, sa kap
ten Zoom. Den första av fem rymdrapporter från jorden. Rymdman-

nen kapten Zoom kommer till jor
den för att på sitt eget högst spe
ciella säu utforska hur jordborna
lever och bor. Manus, musik och

medv: Anders Linder och Anna
Roll.

29.00 Narrgnistor och getinghonong.

En kväll på Mosebacke Etablisse
mang rcied Corneiis Vreeswtjk.

29.45 Hav. Vid ett korallrev i Röda
Havet fann Robin Lehman inspira
tion till denna sin prisbelönta kort
film.
ZLOO Aktuellt och väder.
21.30 TV-nytt.
2L35—22.25 Kojak. Med Telly Savalas

som kriminalkommissarie Theo Kojak vid New Yorkpolisen. En dödlig

feberepidemi har brutit ut i New

York och Kojak arbetar tillsam
mans med hälsovårdsmyndigheterna
febrilt på att finna och lokalisera de
personer — som sig själva ovetande

— år smittbärande.

femteklassister. ProgramledBerndt Friberg. Domare: Lennart
Edberg. Goteborg.

19.15 Magiski mellanspel. Den be
römde amerikanske illusionistes
och trollkonstnären Mark Wilson
presenterar trick och trollkonster.
19.39 Rapport med väder.

29.00 Tre män i en båt. Engelsk pjäs
efter den världsberömda boken av

.lerome K. Jerome med Tim Curry
som Jerome, Stephen Moore som
George och Michael Palm som HarDo tre goda vännerna bestämde sig

för att de behövde koppla av från
vardagen och att en båttur på Tha-

21.09 MusMesten. Musikgala från
Cirkus med Sylvia Vrethammar,
Kisa Magnusson, Lena Andersson,
Göran Fristorp, Svante Thuresson,
Jerry Williams, Män, Kvinnor och
Sång, Akademiska kören, Harpan
Min, SR:s Symfoniork, Gugge Hed-

renius Big Blues Band, Mats Ols
sons ork. samt dansare.
22.30 TV-nytt och väder.
22,35—23.25 Gary En gm ans program.

TV i Söndag
SONDAG 4 APRIL
TELEVISION 1
8-30—9.00 Por favor 3.

Suomenkieliset ohjelmat:
Finskspråkiga program:
10.15 Uutlsviikko.
Nyhetsveckan.
10.45—11.15 Veltikoita vaitakunnassa.

Våra skälmar. Nya finländska sagor
och sägner från 1975. Textat.
Invan drarredaktionen.
11.45 Nyheter på finska,
12.15 Nyheter på serbo-kroatiska.
12.45 Nyheter på turkiska.
12.15—13.45 Nyheter på grekiska.

16.00 Värld utan ljud. Textat.
16-20—16.40 Gott om tid —■ mycket att

göra. Textat. Sigge Fürst berättar
om sitt liv som pensionär.
16.45 Arvingarna. Repris.

17.35 Doktor i farten — pngelsk komediserie.

I rollerna: Robert Nedwell, Geof-

TELEVISION 2
15.09 Stjärnorna blicka ned. IL För
ändringar. Våren 1SEL Regeringen
bestämmer att ta bort priskonirollen på kol- Arthur Barras lår höra
gruvägamas beslut att sänka arbe
tarnas löner och han fruktar att en
konflikt kominer att bli följden...
1 rollerna: Christian Roåska, Ahw
Armstrongi Alan Hockey, Bssil Big-

nam, Avril Elgart, lao Hastings,
George Baünister, Anne Raitt, Bar
bara Hickmott,
17.25 TV-nytt och väder.
17.30 Sesam.

18.09 Lördags. Rock-musik meå Jerry
Williams och andra.

18.® Vi I femman. Frågetävling för

frey Davies, Ernest Clark.
18.90 TV-nytt och väder.

schen. Det galler nu att få tyskarna
att ta emot honom i de inre nazist
kretsarna.
Nvsnspeladde dokumentärupptagningar har gjorts med Eric Erickson
personligen och dessutom med Al
bert Speer.
I rollerna» tysk affärsman—Herman
Ahlsell, Hustru till tysk affärsman—

Doris Funcke, Eric Erickson—Olof
Huddén, Prins Carl jr—Evert Lind
kvist, Laurencc Steinhardt, USAambassadör—Sten Ljunggren, Tysk
handelsattaché—Hans Råstam, Göte
borg.

21.00 Aktuellt och väder.
21.30 TV-nytt.
21.35—21.45 Söndagskväll — fler visor

av Börje Ring. Örebro.

SONDAG 4 APRIL
TELEVISION 2
10.00 Privet 1.
!0.20 Bitte 2.

10.S)—11.00 Förskoleprograro: Om —
Anne som inte ville flytta.

15.00 Bordtennis: EM I Prag — siflgelfinaler. Bengt Grive.
17.25 TV-nytt och väder.

17.30 Du och jag och några till. 4 Ingelas hamster.

18.00 Från flax till flyg. Flämtande
filmbilder från fiyghistorien.
18.30 Tidsbild. Repris.

19.00 I naturen med NBs Dahlbaek.
Vid stranden. Bo Brännhage har fil
mat ovanför och under själva vatten

ytan i Bohuslän så vi får titta på
J vanliga företeelserna vi möter
under sommarsemestern. Göteborg.
19.30 Rapport med väder.

29.09 Fleksnes fataliteter. Pengar är
allt.

Medv: Per Eirik Daniels en, Hans

. Kjölaas, Sverre Anker OusdsL

Aud Schönemann, P. O. Carlsson,
Roland Kjellberg och Rolv Wesenlund. Göteborg.
20.® Sportspegeln.
21.08 Laos — böndernas revolution* 1.

Laos som är det minsta och mest
okända landet i Indokina fick sin
nationella revolution 1 julas åtta
månader efter revolutionens seger !

Sydvietnam och Kambodja. Monar
kin och de feodala samhillsresteras

har avskaffats, den socialistiska
folkrepubliken utropats och nu sat
sar den nya regeringen alla resurser
på att utveckla jordbruket.

18,05 Fransyskan och kärleken. SV.
Fransk spelfilm i sju- episoder från
1960. Berättelsen handlar på olika
sätt om kvinnan och kärleken från
vaggan till graven.

2L50 Italiensk teater: Chefen. Efter
Goffredo Parises roman H padroce.
En ung man kommer Ull storstadss.
för att göra karriär.

1 Barndomen. 2, Ungdomen. 3.

23.10—234» lan an vardan. Ulls Wö-

Oskulden. 4. Äktenskapet 5. Otrohe
ten. 6. Skilsmässan. 7. Den ensamma
kvinnan.

29.29 Bensin och bomber serie i
tre delar av Gunnar MöIIerstedt
Del 1. Värvad som spion. Stockholm
1939 — inför det hotande världskri

get vill USA skaffa sig kunskaper
oro den tyska oljeindustrin. Vakt

faller på Eric Erickson, svensk

amerikan och väl etablerad i bran

23.CS TV-nytt och väder.

liam-Otsson, arbets psykolog från
Örebro.

9.20 Brännpunkter. 3. 1Ö58.
9.45—10.05 Ordförrådet 5.

10.10 Runt i naturen. Ea myras dag,
10.35— -10.50 Påsk. 1. Judisk påsk.

MANDAG 5 APRIL
TELEVISION 1
SkoVTV;
S.G5-3.10 Swlich on 27.

TISDAG 6 APRIL
TELEVISION 1

14.09—1420 De stora uppfinningarna:

AU uppfinna i dag.
18.30—17.00 Halvfem. Samhället där
vi bor. 3. Att ha tillsammans.
17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt och väder.

18(5 Golden HB1. 6. Stormningen.
1S.3G Sveriges magasin.

19.30 Jämlikheten och brödraskapet.
De! 4: 1926. Det är generalstrejkens
år, Labourregeringen har fallit och

följts av en konservativ under led
ning av den taktiske och skicklige
Stanley Baldwln. Fackföreningarna

9.00 The British Isles. 5. Scotland.
Förskolepr ogram
9.äl—9.45 Öm — Laban och Labollna.
5. Bokstavsjakten.

Skol-TV:
10.00 Switch on 27.
10.10 Svea med väskan 5.
11.00—11.30 Por favor 3.

Skol-TV:
12.DD Svea med väskan, 4.

12.20—12.40 Lärarprogram: Vad Sr
handikapp? 4 Hinder.
12.45—13.05 Barnkunskap: Barnens le

kutveckling. 1. De tre första levnad
såren.

förefaller vanmäktiga.

13.35— 13.45 Våld och nöd. Vad är

! ett par scener skymtar Winston
Churehill, Baldwins motståndare
och samtidigt medlem i hans kabi-

våld?
14.00 Datorer — på våra villkor 5.

I rolierna: Paul Copley, Nikolas
Simmons, Pamela Brighton, Russell
Waters, Neil Seiler, Brian Harrison,
Dal C. Davies, George Wilkinson.
21.09 Aktuellt och väder.
21.30 TV-nytt,
21.35— 22.20 Jämlikheten och brödras
kapet, forts.

TELEVISION 2

Förskokprogram:
1430—14.55 Om — Laban och Labolina.
15.30—17.09 Halvfem: Lillköping. Do
mino och hans vänner. Hur ser biss
ut på teckenspråk. Samhället där vi

bor. 3- Att ha tillsammans. Finsk
berättare.
17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt och väder.

1RG5 Ventilen — insändarprogram
iör barn.
18.30 Sveriges magasin.

19.30 Dark Elegies. Balett av Antony

Tudor. Musik, Mahler: Kindertoten-

17.25 TV-nytt och väder.
17.38 Kalles klfittertröd,

lieder. Medv. Gerd Andersson, Vi

17.#—18® Så här ser vl ut när vi
jobbar. Kerstin Lokrantz berättar

Klavsen, Nisse Winqvist m fl.

vad fiskaren och sjuksköterskan har
på sig och vad de använder för red
skap.
1850 Bitte 2.
19.QÖ Privet I.

19.25 Regionala nyheter. Sydnytt,
Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.
0.38 Rapport med väder,

20.89 Ragnarök för kulturen på Is
land? Island har av gammalt ett
mycket vitalt kulturliv med rötter i

äldre livsformer. Detta kulturliv
hotas nu av samhällsutvecklingen.

2L08 Värld utan ljud. Textat. Abra
ham Honkamaa blev döv vid åtta
års ålder. Han berättar om dröm
mar och förhoppningar i ungdoms
åren och om sitt liv i dag vid 74 år.

21.3! Jab bombade Hiroshima. SV.
Amerikansk långfilm från 188L Den

skulåtyngde och förvirrade vagabonden Gaunt lider av svårartade
neuroser som visar sig bero på att

han var en av dem som fällde

TV i Måndag

TV | Tisdag

atombomben över Hiroshima, en
händelse som han ständigt återupp

leva-. Regi: Peter Kass.
I roilema: John Hefieraamn, Barry
CöSms, Orville Steward, Stewart
Heller, Ethel Ayler, Natanael White.
Svensk premiär.
22.5I&—feuiö TV-nytt och väuer.

veka Ljung, Berit Sköld, Jens

Graff, Markku Heinonen, Verner

Sångsolist: Erik Saedén. SR:s Symfoniork. Dir. Thomas Schuback.

TELEVISION 2
17.25 TV-nytt och väder.
17.30 Kalles klättertråd,

17.40—18.00 Så här ser vl ut när vi

jobbar. Kerstin Lokrantz berättar
vad snickaren och servitrisen har
på sig och vad de använder för red
skap.

19.20 Regionala nyheter. Sydnytt,
Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.
19.30 Rapport med väder.

28.00 Stjärnorna blicka ned. 12. De
pression.

Våren 1929. David Fenwick är in
vald 1 Parlamentet och han hoppas
mycket av vallöften om att nationa
lisera gruvorna. Hilda Barras söker
upp honom och berättar att Jenny
under antaget namn lagt in sig på
sjukhuset där Hilda arbetar ...
I rollerna: lan Hastings, Anne Raitt,
George Bannister, Christian Rodska,

Avril Elgar, Barbara Hickmott, Su
san Tracy, Alan Hockey.
Sänds även 10/4 kl. 16.30.
29.55 Anslagstavlan.

21.00 Om. miljöhrott. SV. Svensk mil
jölagstiftning är skärpt i dag. Våra
reningsverk har kostat miljarder att

bygga. Miljökontrollen drar miljo
ner årligen.

Ändå lönar sig vissa miljöbrott.
Straffen är låga, när de överhuvud
förekommer. Företag och kommu
ner kan t ex dumpa gifter tämligen
ostört och riskfritt.
21.45 Gycklarens afton, Cabaret Olof

Buckard. Akt L Medv. Estradören
själv, Gugge Hedremus Trio, samt,

mer eller mindre motvilligt, våra
vanligaste partiledare och andra
kända och okända potentater.
22.15-Z2.28 TV-nytt och väder.

Ljudet sänds Sven i radions P 2 i
stereo över Stockholm och Göte
borg.

20.00 Flykt. Varför gör människor
svåra saker? Varför anstränger dom
sig? Och svaren på frågorna föder
lätt nytt frågor: Ar människor alltid
på flykt, - - från sig själva?
Aktuellt och väder.
21.39 TV-nytt
21.35— 22.05 Den helige Mikael hade

en tupp — italiensk film. En revo
lutionär grupp under ledning av
glassförsäljaren Giulio genomför en

slags ockupation i en italiensk
småstad. Giulio blir häktad. På väg
till avrättningsplatsen uppfattar han

sig som en hjälte och pekar ut sin
sista resa som en pilgrimsfärd för
kommande revolutionärer. Men han
benådas i sista stund.

Några år senare skall han föras till

ett annat fängelse och kommer i
kontakt med en annan revolutionär
grupp. Han far bittert uppleva, hur
idealen om hur samhället skall för

ändras växlar. Manus och regi:

Paolo och Vittorio Taviani.

I roilema: Giulio Brogi, Renato

Scarpa, Vittorio Fantonl, Lorenzo

Plani, Conqozia Bruno, Daniele DubBno, Renato Nicolai.

— Täna ei ole kulm, miks sa
kannad körvaklappef

— Sa oled kuulnud ju, et

müra inimesi kahjustab. Sui

ma kõrtsist koju jõuan, siis on
kõrvaklappe hädasti vaja, et
kuulmiseorganid viga. ei saaks.

Mul, tead, on naisepa müra
probleem. ..

