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Ahlmark isiku
Norra teoloog
Moskva vanglas mahasiimimisarengu vastu
KGB arreteeris 14. juulil norralasest teoloogia üliõpilase Bernt Ivar Eidsvigi

Moskvas pärast seda, kui ta oli levitanud vene solidaristide liikumise lendlehti. Ta
istub tänaseni kinni Lefortovo vanglas. Venekeelsetes lendlehtedes mõisteti võrd
lemisi üldsõnaliselt hukka Venemaa praegune rezniim, mis rõhub töölisi ja talu
poegi, ning kutsuti üles toetama NTS-i, n.n. solidaristide liikumist. Selle liikumise

peakorter asub Frankfurtis Lääne-Saksamaal. Lendlehed oli Eidsvig saanud
kaasa omal palvel Norra SMOG-komiteelt ja ta jagas neid välja umbes 700 tükki.
Ülekuulamised on kestnud nüüd rohkem kui kuu aega. Millal need lõpevad, ei ole
teada. Eidsvigi süüdistatakse N. Liidu kriminaalkoodeksi 70. paragrahvi alusel,
s.o. ”poliitilises kuriteos".
Paistab, et tema ülekuulamised on rangemad kui harilikult.
Ta ütles kohe alguses, et ta ”oli

kuigi õpetaja oleks toodud len
nukiga Norrast kohale. Nõuko

pannud kõik kaardid lauale”.
Norra Moskvas oleva suur

gude võimud lubasid alguses, et
Norra suursaatkonna esindajad

saatkonna esindajad said teda
külastada alles päev hiljem kui

võivad käia igal teisipäeval
Eidsvigi juures. Sellest luba

ametvöimud keelasid selle,

ise ei kannata ta isegi üliõpilast,
kes tuleb Moskvasse ja tuletab
meele lepinguid, mida nad ise
on alla kirjutanud”.

Möödunud neljapäeval kat
susid kaks Oslos asutatud

Norra-N. Liidu konsulaarle-

dusest ei ole kinni peetud. Kü

pingus on ette nähtud. Eidsvig

"Bernt I. Eidsvigi vabastamise
algatuskomitee” esindajat jätta

lastused on võinud toimud palju

esitas kohe alguses alguses

harvemini. Kui saatkonna
esindajad teda viimati kohta

N. Liidu Oslo suursaatkonnale

soovi, et tal võimaldataks rää
kida Vaimulikuga. Nõukogude

sid, oli ta tervis siiski korras.

Eidsvigi isa pöördus Norra

Agapovi
apell
Fordile

välisministri Knut Frydenlundi
poole, et see teeks kõik võima
liku tema poja vabastamiseks.

Ta avaldas ka lootust, et või
maliku protsessi puhul ta saaks

minna jälgima seda Mosk

vasse. Frydenlund ütles ajakir
janikele, et Norra läbirääkimi
sed venelastega — ilmselt oli
mõeldud läbirääkimisi Barentsi
mere, kalapüügi piirkondade ja
muude taoliste küsimuste üle —
on praegu kriitilises faasis ja et
ta ei taha asja kommenteerida.

saatkonnamaja ette kogunenud
meeleavaldajate palvekirja, et

Eidsvig vabastataks. Saatkon
nas paluti komitee esindajaid
tulla tagasi tund aega hiljem,
kuna siis olevat kohal inimesi,

kes võivat palvekirja vastu

võtta. Esindajad tulid tund aeg
hiljem tagasi — kuid saatkonna
uksed olid juba tikus.

Norra lehtedest on parem
poolsed Handels- og Sjöfarts
tidningen ning Morgonbladet
mõne võrra kritiseerinud seda.
et Eidsvig nõustus levitama so-

Norra Misjoni esimees rau
deesriide taga, piiskop Monrad

Nordeval, ütles Eidsvigi juh

tumi puhul, et ”on hää, et ini
mõiguste rikkumine N. Liidus
seatakse tulipunkti. Minu arva
tes teoloogia üliõpilase Berni
Ivar Eidsvigi käitumine Mosk
vas on kiiduväärt ja suurepä
rane. N. Liit on leivitanud
kommunistlikkue kirjandust ja
propagandat, mis õhutavad
mässule ja revolutsioonile, kuid

ARBOGA (EPL) - Nõuko
gude ärahüppaja Arbogas, Va
lentin Agapov, on pöördunud
telegrammlteel USA presidendi

poole abipalvega, kuna tema
perekonna ühendamisest ka

pärast Rootsi peaministri

Moskva-külastusel antud rahustavaid kõnelusi ei oie põr
mugi nihkunud.

Agapov ütleb telegrammis, et

venelased vedasid selles küsi

muses Rootsi valitsust alt
Palme kõnelustel Kossöginiga
selles küsimuses. Agapov leiab

nüüd, et Rootsi valitsus teda
perekonna 5hendamise küsi
muses aidata ei saa, kuna see ei

taha kindlail välja astuda N.
Liidu vastu, kuigi seda tehakse
Tshiili, Hispaania ja Löuna-Aafrika puhul. Agapov loodab, et

Õigeusu
hogudus

kirikuta

mis asus Jakobi kiriku kõrval asuvas vanas ajloolises
kabelis, läheb tõenäoliselt lammutamisele, et anda
ruumi kavatsetavale kogudusemajale. Nii ei ole see

komitee HelsingikoKkulepete
täitmise jälgimiseks saab ai
data kaasa perekonna ühen

kogudusele enam kasutatav. Olukorra ajutiseks
päästmiseks laenab eesti kogudus Södermalmis

damisele.

Homsgatani ääres asuva Maria kiriku kabeli, mis on

kreeka ortodokside kasutuses, kel aga puudub praegu

susele, nende hulgas kõik
Skandinaavia riigid, ütleb
Agapovi juriidiline esindaja
Pavel vesseiov.

jagame võimu võimalikult paljude inimeste vahel, siis me kasutame
arengujöude nii, et jätkuvateks reformidesk on parimad eeldused.

Nii kirjutab Folkpartiet! liider Per Ahlmark tänases Eesti Päeva
lehes, tutvustades omaenda ja erakonna põhimõttelisi seisukohti.
Ahlmark on riikliku vöimukontsentratsiooni vastu, mis muudab
ühiskonna ”läbipaistmatuks” ja kus arvestatakse ikka vähem Indi
viidi soove.

Per Ahlmark on eestlastele hästi tuntud kui vähmuste õiguste eest

' võitleja. Eriti energiliselt on ta võidelnud riigipäeval Eesti Päeva
lehe samavördsuse eest. Viimasel Eesti Vabariigi aastapäeval oli ta
kõnelejaks koos EPL toimetajaga.
Per Ahlmarki kirjutis asub leheküljel 6.
lidaristide lendlehti Moskvas,
kuigi Morgenbladet, mille kaa
stööliseks Eidsvig on olnud, on
muidu pühendanud asjale suh
teliselt palju tähelepanu.

Morgonbladeti peatoimetaja

Chr Christensen andis kull
Eidsvigile tunnustuse tema
idealismi ja isikliku julguse
tõttu, kuid kritiseeris eriti
SMOG-i ja mõnevõrra ka solidariste, kuigi ta ka möönis, et
sel on olnud suur tähtsus opo-

sitsioonivaimu õhutajana Ve
nemaal. SMOG-i puuduseks on
tema arvates see, et organisat
sioon ei ole kellegi —• ei aasta

koosoleku ega revidentide —
poolt kontrollitud ja et tal ei ole,
nagu näiteks Misjonil raudees--^

riide taga, vastuvötuaparaati
kommunistlikel maadel. Solidaristide nõrkuseks pidas ta
seda, et need olid kuueküm
nendatel aastatel olnud KGB
poolt tugevasti infiltreeritudSelle tõttu nad ei anna nüüd
kuigi palju informatsiooni väl-

jaspoole ja nii ei ole nende
partneritel. näiteks SMOGkomiteedel, küllaldast ülevaa

det sellest, millega nad õieti
tegelevad. Lõpuks soovitas
Christensen, et Norra SMOGkomitee lõpetaks oma tegevuse

N. Ludus (EPL/R).

Nagu varem karta oli, jääb Eesti ap. õigeusu ko
gudus Stockholmis ilma kirikuta. Püha Nikolai kirik,

USA kongressi poolt loodud

Agapovi telegrammi ärakiri
saadeti samaaegselt 16 valit

— Võimalikult palju inimesi peab omama võimalusi ühiskonna
arengu mõjutamiseks. Nii privaatne kui riiklik vöimukeskendus
võib asetada üksikindiviidid ja väiksemad grupid surve alla. Kui

vaimulik. Eesti ortodokskoguduse esimene jumala
teenistus Maria kabelis (kus oli koguduse endine
asupaik kuni 1953. aastani) toimub juba pühapäeval,
12, septembril. Koguduse organid on tegevuses uue
kiriku otsimisega.

Arnold Sirkel oma ieatriperega Göteborgis, kui nad a. 1972 suure menuga mängisid '*KraavihalleJa
nüüd tuleb uuesti Hugo Raudsepp — ^Vedclvorsi

Teater ärkab
Göteborgis!

Mõnda aega soikunud Göteborgi teatrielu näib ärkavat uute teatrihooajaga.
Göteborgi Eesti Seltsi Näitering pidas Eesti Majas plaani ja ettevalmistused on
käimas Hugo Raudsepa "Vedelvorsti” lavastamiseks. NäitejuM-kriis, mis soiku-

jäämist põhjustas, on lahenenud kogenud näitleja ja näitejuhi

Arnold Sirkell tagasitulekuga. Ja vana truu näitlejaskond on suure huviga oota
mas uusi ülesandeid, milliste hulka m.h. kuulub ka 1977. aastal Göteborgis toimu
va ülerootsilise laulupeo puhul lavastuse korraldamine. Noored on palunud abi
Oriodokskirikus Jakobi kabelis. Kirikokmr laulab Klavdia Naela juhtimisel, tagapool paistavad fortkulised. (Foto TTPPO)

teatrikursuse korraldamiseks jne. Nii siis kuuleme varsti jälle Göteborgi eesti
teatritööst. Lähemalt Göteborgi Eesti Seltsi Teatriringi plaanidest lehek 3.

Kolmapäeval, 8. septembril 1976

EP?,

Laupäeval, 4. sept.

Valimiste eel
Rootsis on käimas va
limisvõitlus. Kuna eest
lased on peaaegu saja
protsendiliselt selle maa

kodanikud, siis on loo
mulik, et valijaina tun

takse huvi asukohamaa
poliitika vastu. Eeskätt

aga selle vastu kuhu see

poliitiline areng välja

viib, seda nii sise- kui vä
lispoliitiliselt. Huvi meie
vastu ei puudu ka võist
levad erakondadel, mida
tõendab eestlaste võtmi

ne kandidaatide nime

erakonnad sotsiaalde

mokraate senise segamajanduse järkjärguli
sest suunamisest riigi
majandusele ja eraalga
tuse tunduvale piirami
sele, mida erakonna ju
hid diskussioonides ja
vaidlustes on eitanud.
Kuivörra taktikalistel

põhjustel, on küsitav selle

taustal, et mitmed pro
jektid Meidneri-fondidest

kuni totaalse privaatse
ehituskeeluni viitavad
süsteemi järkjärgulise

HRUSHTSOV OLI VIHANE,
kui puudutati Raoul Wallenbergi
saatuse küsimust, kirjutab Tage
Erlander oma mälestustes. See
toimus 1956, kui Rootsi peaminis
ter külastas Moskvat. Venelased
ei tahtnud Rootsis kogutud ma
terjale Wallenbergi saatuse koh

väga kahjulik olla lihtsameelselt
aus, kui tegemist on ebamoraal
sete (tagasihoidlikult väljenda
tud!) vastastega.

TÄNAVAL KUULDUD:
”Kas Jimmy Carter on selle

Nick Carteri sugulane?”
”Missuguse Nick Carteri?”

ta üldse vastugi võtta. (Teata

"Selle, kel oli vanasti USA-s

vasti jäi R. Wallenberg kadunuks
a. 1944 Budapestis venelaste sis-

detektiivbüroo ja kellest kirjutab

see rootsi kirjanik — Piraat või

semarsi puhul, Wallenberg kat
sus päästa saksa natside käest

mis ta nimioli.”

ungari juute). Aasta hiljem su
vatsesid venelased teatada, et
Wallenberg olevat surnud van
glas juulis 1947. See tuli äkki

oleksin tahtnud Ameerika presi
dendiks Reaganit saada, sealt
Kaliforniast. Ma olen teda Met
siku Lääne filmides näinud. Käre

meelde — varem eitati, et keegi
üldse midagi Wallenbergist tea

vend — ikka pauk ja puusärk. .

dis.

kes seni oli pealt kuulanud, ju

ROOTSLASED EI JÄÄNUD

"Seda ma ei tea. Aga mina

Nüüd segas end kolmas mees,
tusse ja ütles:

”Kuulake, poisid, ma teen teile
selle asja selgeks. Jimmy Carter

kirjadesse, seda eriti

muutmise poole.

RAHULE — a. 1964, kui Hrushts-

osas, kus teatavasti see

Eesti Ühingu poolt Meborgarhusetis korralda

hov külastas Rootsit, võeti asi
uute andmete põhjal üles. Dik

on muidugi selle Nick Carteri

taator sai tulivihaseks ja ütles, et
ta poleks üldse Rootsi tulnud, kui

sugulane, onupoja poeg. Nuhkija
mees ühe sõnaga. Just praegu ta

ta oleks seda teadnud. Vastus

nullib, kust saaks endale hääli.
Aga kui ta presidendiks peaks
saama, siis ei tea, mida ta nuh
kima hakkab. Gerard Ford on

kommunaalvalimiste

kord võivad hääletada ka

mittekodanikud. Nad on
rohkem küll paigutatud
sinna hea tahte näitami
seks kui tegelikult rahva

Huvitav oli Stockholmi

tud erakondade esinda

jate esinemine, kus väl

rootslaste küsimusele jäi and

geltki mitte täisarvulise

varsti selle järel. Ta muutus

jas olid (kahjuks kau

mata ja Hrushtshov ise kukutati

esindusorganitesse sis

publiku ees) kõigi de

pärast seda lihtinimeseks, kelle
saatusest enam rohkem ei hooli

jälle vana Fordi perekonnast,

järjekorra platseeringud
on liiaks kõrgete numb

esindajad, kes vastasid

tud — nagu Wallenbergi omast.

harjunud jooksva lindiga. Lint

HENRY KISSINGER ON AÜ
TORITAARNE, väidab George

muudkui jookseb ja toob uusi asju

sepääsemiseks, kuna

ritega. Pasitab, et see
kord on eesti nimesid

koigi demokraatlike

erakondade nimekirja

des.

Paraku on erakondade
vaatevinkel eestlaste
suhtes mõjustatud sellest
1 'sisserändjaja-temp-

list”, mis eestlastele on
tagantjärele peale löödud

pärast veerandsaja-aastast selle riigi kodakond
suses olemist ühenduses
uue vähemusseadusega,
mis koondab ühte patta
nii vanad kui uued vä

hemused ja allutab In

vandrarverk etile. Õieti
tohiksid eestlased kui
selle maa kodanikud
rohkem olla huvitatud
üldisest riigipoliitikast ja

selle mõjustamisest,

omavalitsuslik huvi on
marginaalne, kuigi kau

geltki mitte olematu.

mokraatlike erakondade

vähemustest koosneva
laudkonna ja osavõtjate
küsimustele. Kerkisid
üles ka meid huvitavad
pakilised küsimused —

topeltkodakondsus, la

hutatud perekonnad, vä-

hemuspress ja isegi

raadiosaated vähemuskeeltes. Lubadusi anti
positiivseteks pingutus
teks nendes (kogemuste

kohaselt mitmeti lootu
setutes) küsimustes —
"kui meie valitsema tu

leme”. Näit. topeltkoda
kondsuse probleemis tuli
valitsuserakonna esin

daja välja juba varem

käsitletud n.n. "kanada-

mudeliga”, milles lepi

takse kokku mõlema asjassepuutuva maa vahel,
et küsimust ei aktuali-

seerita, kuigi topeltko
dakondsus vormiliselt
kehtib edasi vähemalt

ühe maa arvates.

Pressipoliitika osas

Kahjuks ei ole siin maal
erakonnad valitavatele
kohtadele oma nimekir

olid oodatult (s) ja (c)

jadesse võtnud vähemalt
senini eestlasi või üldse

keelsete väljaannete

naturaüseeritud ”uusi

kodanikke”, olgu nad siis

nii pika ”teenistusvanusega” riikkondsuses kui
tahes. Mõnel teisel maal
on suhtumine märgata
valt erinev, eriti kui tule

tame meelde, et näit.
praegune USA kõikvõi

mas välisminister tuli
sinna Saksamaalt pögenikuperekonnaga ja na-

turaliseerus hiljem.
Muidugi võidakse ju
ütelda, et meie hulgast

enamvähem ühel liinil,
mis seisnes vähemus-

eraldamist rootsikeelsest

Invandrarverketi alla,

mis sisuliselt kaasa toob
sootuks erinevad ja hal
vemad tingimused. Ülla
tav oli (c) esindaja Sture

Korpåsi arvamine, et
vähemuselehed on nii

”väikesed”, et neile
peaks sellest vormist
piisama. Kui talle mee
nutati, et riiklikku pressitoetust täiel määral

nautivad (c) oma ajale
hed ei olegi suuremad
näit. Eesti Päevalehest,

keegi ei ole ”mõõtu välja
armud” või lihtsalt ei ole

siis jäi ta vastuse võlgu,

siooni- On ju siiski rootsi

eraldamine on ülekohus

kellelgi olnud ambit
poliitilises pildis nii mõ

nigi eestlane karjääri
teinud, kui vaid meelde

tuletada, et näit. sot

(m) ja (fp) leidis, et

”pärisrahva” ja ”sisse
rändajate” ajakirjandu
se vahel ja deklareerisid,
et see vahe kaob ”kui

siaaldemokraatide ideo

meie võidame”.
Valimiskoosolekud —

eestlane Enn Kokk.

neid järgneb veel mit

loogide hulka kuulub

Rootsi valimisvõitlus

käib seekord suures osas

tuleviku ümber: kas

areneb sotsialiseerimine
ja tsentraliseerimine või
peatatakse see areng ja

antakse ka indiviidile

vaba algatust ja tegutsemisruumi. Vähemalt
süüdistavad kodanlikud
eesti päevaleht
Estniska Dagbladet
Peatoimetaja .Juhan Kokla
Vastutav väljaandja

(ansv.utg.)

meid — on väärt tähele
panu, sest seal saab oma
südamel lasuvaid küsi
musi otseselt esitada, ja
vastustest järeldusi teha,
kes vastab enim hääleta
ja enda seisukohtadele —
ja üldse eestlaste.

KLA

Wailtngatan 32,1 tr.
Postiaadress: Box667
10129 Stockholm 1

Telefon 218446

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus
A&dr. Eesti Päevaleht, Box 120,
63102Eskilstuna, tel- 016/147772

- Teliimispostgiro nr, 156770-0
Kmilutusarvete postgiro 60 59 00-0

Muhust kirjutatakse:

— Muhu saar on nüüd üks to

hutusuur kolhoos, keskusega
Piiril. Hiljem viiakse kolhoosi
keskus üle Liivale.

— Kevad kodumaal oli kuiv ja
külm. saagilootused olid napid.

Juunikuus aga hakkas vihma

Eesti Päevaleht Förlags AB.

sadama ja viljad on nüüd ilusad.

Stockholm

Ka õunapuud ja marjapõõsad

Tellimishinnad:

tõotavad rohket saaki. Kevadise

Termin (4.kuud).. .kr. 78: —

külma tõttu valmib kõik kolm
nädalat hiljem kui tavaliselt.

Kou... kr. 21: —

Vgljaaisä^^SIT PÄEVALEHT'
,j— „ *,aL“1“-*v«r«’ens

Trycken AB EskQstuna 1976

ja pabereid ette, Ford ainult kir
jutab alla, mehaaniliselt nagu
kõik lindimehed.”
"Lord. . .” ütleb esimene mees
uskumatult.

kokkulepet, kõik muu on kõrva
line. Kissinger salapäratseb ja
teeb otsuseid üle USA liitlaste
peade. Kissinger taotleb lühinä
gelikke ja -ajalisi lahendusi, jät
tes tegelikud probleemid lahen

eest, et kaamerasse oleks kõik
hästi näha. Kui näitejuht käseb

damata (näited: Sinai ja Viet

lasta, siis ta laseb, kui käseb

nami 'Tahud”).
KISSINGERI DETENTE ei
toimi, väidab Ball. USA ei peaks
müüma N. Liidule vilja ja tehno
loogilisi teadmisi. Pole USA süü,
et N. Liit on jäänud ajast maha
tänu ebakompetentsele majan
dussüsteemile ja bürokraatiale.
N. Liidu mõju maailmas olevat
vähenenud, arvab Ball. USA ei
pruugi enam igas maailmanur
gas võidelda N. Liidu mõju vastu.

"Jumala tõsi! Agä Reagan on
näitleja. Tema teeb seda, mis
näitejuhtkäseb, ja muretseb selle

ümber kaela hakata, siis ta hak
kab. . . Peaasi, et kaameras välja
tuleb. .
"Kuule, siis on see asi ju kurb,”

ütleb teine mees. "Kes neist siis

õieti passib selle vägeva riigi
vägevaks presidendiks ? ’ ’

“Kust mina tean. Ega mina
vali, ameerika rahvas valib —
selle järgi, kuidas mehed kaa
meras välja paistavad.”

Mehed läksid norus peadega

Viimases osas pole meie Balli
ga ühes nõus, niipalju kui tal ka
muidu on õigust. Ka meie oleme
Kissingerist tüdinenud — aga ka

lahku.

sellest, et USA ei kasuta oma nisu

isegi nn. liberaalsed poliitikud
USA-s üles äratanud. Relvastu
mise eest võitlejad tuletavad

sama kavalasti kui araablased
oma õli. Pikas perspektiivis on

Eesti keel
Üliõpilasi, kes on huvitatud
eesti keele õppimisest * A-nivool

(30 punkti) Upsalas või Stock
holmis, palutakse kohe ühendust

võtta Soome-ugri instituudiga
Upsalas,tel. 018/15 54 QQ/15S6 või

1491, ja Eesti Keele ja Kirjanduse
Instituudiga Stockholmis, tel. 08/
15 01 80/1S38. Ülikooli sissekirjutamise viimseks tähtpäevaks on
17. september, kursused algavad

mõni päev varem. Täpne aeg
teatatakse osavõtjatele eraldi.

Ka need, kes jätkavad õpin
guid, peavad end uuesti registAlgajaid, kes soovivad õppida

eesti keelt väljaspool ülikoolikursusi, palutakse ühendus võtta

Eesti Keele ja Kirjanduse Insti
tuudiga tel. 08/15 01 60/1338 või

Stockholmi Eesti Gümnaasiu
miga tel. 08/31 14 71.

SADA MILJARDIT RELVA
DEKS näitab USA uus eelarve.
Venelaste jätkuv relvastumine on

meelde, kuldas 50-nendatel aas
tatel USA oli äkki fakti ees, et N.
Liidul oli Sputnik, aga USA-1 pol
nud midagi. Nüüd on USA vastu
luure paranenud — tänu satellii
tidele — ja seda • usaldatakse
enam. Vietnami sojale järgnenud
kassiahastus hakkab mööda mi
nema, uuesti on tõstetud siht:
USA ei tohi olla kellestki nõrgem.

Eriti tugevasti on olukorra va
stu protesteerinud mereväelased,
sest N. Liidu laevad kerkivad üles

Augustikuu algul ei olnud veel
tali vilja koristamine alanud. Taliviija koristamine viibib ka pea
igapäevaste vihmade tõttu.

Rootsi erakondade suhtumine
vähemusprobleemidesse kui ka
üldine sise- ja välispoliitika olid

vähemuste eri ilmelist ajakir

köneaineiks Stockholmi Eesti
Ühingu poolt korraldatud vali

toetuseküsimused viidud in-

miskoosolekul Stockholmi Med-

Ometi näib uues eelarves pea

rõhk lasuvat lennukitel haka
laevu.

Loodetavast! hakkavad uued
relvad mõjustama maailmastrateegilxst tasakaalu, enne kui see

liigselt ühele (vasakule või ida
suunas) viltu vajub.

TJMMUKURU

vandrarverketi kompetentsi.

Alex Milits küsis centemi
esindajalt, kas siis korralist

jaid küsitles laudkond vähemuste
esindajaist ühingu esimehe Alex
Militsa juhtimisel.

kui Eesti Päevaleht — andmed'

Rootsi parteide esindajad and
sid igaüks ülevaate oma erakon

Moderaatide erakonnasekretär. riigipäevaliige Bertil af Ug
glas ja folkpartieti riigipäevalii

mokraatlike erakondade esinda

na poliitilistest plaanidest ja
puudutasid ka vähemuste prob
leeme. Nii kerkis kõne alla pere

pressitoetust saavad centemi
enda ajalehed kõik on suuremad
räägivad vastupidist.

ge Olle Wästberg leaidsid, et asja

kondade ühendamine ja Agapovi-

on ülekohtuselt aetud. Ainult
keele tõttu EPL väljajätmine

juhtum, kahekordne kodakond
sus, raadiosaated jne. Topeltko

pressitoetusest ei olnud nende
arvates õiglane, mispärast ühe-

dakondsuse küsimuses pidas va

vördus tuleks jalule seada.

litsuserakonna esindaja, sot

Sotsiaaldemokraatide esindaja

siaaldemokraatide rahvusvahe

lubas, kui tema erakond valit-

line sekretär Bamdt Carlson

suspositsiooni jääb, üles võtta ka

tõenäoliseks lahendusvõimalusi

perekondade ühendamise küsi
muse. Poolakate esindaja tõstis
laudkonnas üles organisatsioo
nide toetamise probleemi. Mit
med sisserändajate organisat
sioonid elavad liikmete poolt an
tud toetustest. Need toetused
oleksid märksa tõhusamad, kui
annetajail oleks võimalus neid

Kanada eeskujul, milline maa
idariikidega on kokku leppinud,
et kodakondsusküsimusi ei aktualiseerita kui vastav isik
"hoiab end seaduse raamides"
idas liikudes. See ei tähenda aga
vormilist vabastamist ”teisest”
kodakondsusest.

Kerkisid üles ka vähemuste
presslprobleemid, kus juttu oli ka

Eesti Päevalehest. Centemi riigipäevaliige Sture Korpås mär
kis siin, et kuna vähemuste aja
lehed on väikesed, siis on asi kül
lalt otstarbekalt lahendatud selle

summasid maksustamisel maha
arvata, see oleks suur abi vähemusorganlsatsioonidele.

Sõnavõtte oli ka publiku hul
gast, kelle arv ulatus umbes sa
dakonnale. Osalt kippusid need

kujunema propagandalises,

toetusega, mida antakse In

vandrarverketi kaudu. Sotsiaal
demokraatide esindaja Bemdt

mispuhul juhataja tuletas meel
de, et koosolek on küsimuste esi
tamiseks ja mitte selgistustööks

Carlson juhtis tähelepanu, et

publiku poolelt.

• Mis juhtus
AUTOKINDLUSTUS
40 PROTS. KALLIMAKS
Kindlustusseltsid kavatsevad l.
oktoobrist tõsta autokindlustuspreemiaid kuni 40 protsendi vötra,

kuna varguskahjuöe ja paranduskulude tõus on olnud era
kordselt suur. Kindlustusseltsid
on selle tõttu töötanud kahjuga.
Uus preemiate tõstmine järgneb
alles hiljuti teostatud tõstmisele,
mis ei katnud kulude tõusu.

KUUBALASED LÕUNA
AAFRIKA LÄHISTEL
Angoola valitsusväed kuuba
ohvitseride juhtimisel vallutasid

Cuangari linna Namiibia piiril,

mis kuulub Löuna-Aafrika

on üldsuse hüveks, mistõttu nen
de kasutamist alati tuleb kaaluda

üldsuse huvide seisukohalt. Sel
lepärast tulebki eraviisilose ehi
tamise õigus kaotamisele (mui
dugi eelduse), et valitsus saab
pikendatud volituse valimistel ).
Iga maaomanik või rentnik peab
tarviduse puhul midagi ehitada
pöörduma ametasutuste poole
dispensi saamiseks, mille otsus
tavad poliitikud.

Ehitusalal loetakse planeeri
misel olevat eelnõu suureks
sammuks üldisele sotsialiseeri
misele. Ftnantsminister Sträng
eitas ales mõni päev tagasi ühes
TV-vaidluses valitsuse kavatsusi
maa üldiseks sotsialiseerimiseks.

administratsiooni alla. Cuangari
elanikkonnast põgenesid 400 üle
piirijöe. Linnas osutas vastupanu

• Leinateated
Torontos suri 23. augustil Ma

ülcsus. UNITA jätkab sissivöitlust.

ria Varkk, sünd. 12. aprillil 1891.

valitsusvägede ja kuubalaste

Torontos suri 23. augustil Wilhlemine Kirkmaa, sünd, 2. augus

takse valmistama ka uusi tanke

ja mõningaid uut tüüpi allvee

Presstödsnämndeni kaudu ei saa

jandust toetada, mistõttu ongi

borgarhusetis, kus rootsi de

kõikidel maailmameredel ja kodusõjas allajäänud UNITAmuutuvad ikka häbematumaks.

TOTAALNE EHITUSKEELD TULEMAS?

Ehitusministeeriumi eksperdigrupp landshövding Netzeniga
eesotsas lõpetab uute seaduseel
nõu, millega igasugune eraehi-

tustegevus keelatakse. Printsii
bis üteldakse, et kõik maa ja veed

til 1897 Saaremaal.

Londonis Inglismaal .suri 16.
augustil major Joyannes Koort,
sünd. 26. detsembril 1900 Mäksa

vallas Tartumaal. Kadunu sõitis
merd ülemstjuuardina aurulaev
"Loma” pardal kuni pensionile

minekuni. Ta oli elavalt tegav
Londoni eesti organisatsioonides.

Sotsiaalsed reformid
ilma sotsialismita
Sotsiaalsed reformid ilma sotsialismita pole tavaline
lööklause paljude hulgas valimisliikumises. See on
kokkuvõtte Folkpartieti poliitikast eelseisvate vali
miste puhul.
Nii mõtleme meie.

Muhust sai
suurkolhoos

A rvi Moor

Toimetus ja talitus:
EESTI MAJAS Stockholmis :

Ball oma USA-s ilmunud raama
tus. Maailmapoliitika tähendab

temale ainult USA ja N. Ludu

selle autotegija, teate. Tema on

Parteiesindaj ad
valimisseigitusel
Medborgarhiisetls

Sotsiaalseid reforme on vaja, et anda inimestele
õiglust. Lastega perekonnad vajavad rohkem päevakodusid ja vabaajakodusid, hoolekandeabi ja õigust
lühemaks tööpäevaks. TervishöSusektorls tahendab
kodu-arst inimlikumat ravi ja suurema* julgeolekut,
seda eriti vanadele.
Meie ei poolda mötet, et ühiskond on valmis arene
nud. Et oleks aeg reforme peatada. Kuid reformid
maksavad raha. Seetõttu ei saa me lubada ühendatud
maksude alandamist. Kuid me peame läbi viima mak
sureformi, mis leevendab margmoslmaksusid.

Me tahame väidelda vöimukontsentratsiooni vastu,
inimestel peab olema võimalik mõjustada iseenda
eluviisi —- see on lähidemokraatia. Palgalised peavad
olema kaasas ja otsustama oma töökohtadel. Vabu
rahvaliikumisi peab toetama — neid ei tohi riiklikult
juhtida. Kirjutises Jämför Dina åsikter med Folkpar
tiets" jutustame üksikasjalikumalt, mille poolt ja vastu
on Folkpartiet.
Muretse see endoie!

j -la9 V‘H ha ett exemplar av ”Jämför Dina åsikter med

j Folkpartiets" gratis på posten.
f
I
I

~ Sotsialism tähendab suurenenud võimukoondamist.
Sotsiaaldemokraadid nõuavad, et ainuüksi riiklikud
ettevõtted tohivad anda võija õpikuid. Ja LO tahab
sotsialiseerida kõiki maid ja krunte ning leiab, et to
hutud Meidneri-fondid peaksid juhtima Rootsi majan
dust. See tähendaks riikliku ja eraviisilise võimukontsentratsiooni ühendamist. Ja kõige vähem soodustaks
see Yöike-ettevötteid, mis annavad tööd 1Ü0 ÜÖQ-teie
inimestele.

I
I

i
I

□ Jag vi!S bii medlem i Folkpartiet.

Namn

Adress

Postadress
Skicka kupongen till

I

I

Folkpartiet.

I
I

Box 1314,111 83, Stockholm.

I
I

Kolmapäeval, 8. septembril 1976
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Valgustusaja eesti kultuur

• ( udiskirjttnilus

H. Salu uues esseedekogus

ELMAR ÕUNA ROMAAN
ILMUB ROOTSIS
Stockholmis tähistas 23. au
gustil 70-ndat sünnipäeva peda

Kirjandusedoktor Herbert Salu, praegu eesti
kirjanduse uurija Lundi ja dotsent Tampere üli

goog ja kirjanik Elmar öun, kelle

viimane raamat ”Männid ja
suits” ilmus Tallinnas okupat-

kooli juures, äratas erilist tähelepanu oma viimase

sioonikirjastuse ”Eesti Raamat”
väljaantuna. Pagulastele saade

esseekoguga "Postihobusel Jõhvist Rooma”. Koh
tame teda suvise reisi puhul Hundist Soome Stock
holmis ja uudishimutseme, kas midagi on teoksil,
näit. mõni uus raamat, või käis ta Soomes lihtsalt
puhkusel ja tuttvaid-söpru külastamas.
— Puhkust ja tuttavate külastamist oli mul üsna
vähe vahadel nädalalõppudel. Kolm nädalat kulus

tav ajaleht ”Kodumaa” pühen
dab selle tõttu erilist tähelepanu

Elmar Õunale, tuues m.h. ära
ühe katkendi sellest raamatust,

märkides, et ta on korduvalt
viimastel aastatel Eestis käinud

ja viinud sinna ka oma rootsi

kiire töö peale, ütleb Herbert Salu.
— Sa oled ftlis oma tööde asjas

ikkagi veel seotud Soomega,
kuigi ntiüd elad juba seitse aastat
Rootsis?
—- Jah, nii on. Osalt on mu si
demed formaalset laadi — olen

praegugi veel Tampere ülikooli
öpetajate-nimestikus. Esitan igal
aastal aruande oma töötulemus
test, see trükitakse ülikooli tege
vusaruandes. Vahel saan sellelt

jandust tänapäeva vaatevinklist.

Vaidlused ja võitlused' käisid
inimõiguste pärast. Prantsuse
revolutsioon, mis aastal 1789 ki

hama pani kogu Euroopa, oli

kudest. Pariisis Asutava Kogu

Soome ülikoolides on üsna tava
line, et dotsendid end Õpetustööst

vabaks võtavad ja alustavad jäl

le, kui soovi on. Ma pole kiirus
tanud selle ametikoha mahapa
nekuga.

— Teenid seega kahte isandat
— Tampere ja Lundi ülikooli?

— Tegelikult küll ainult vii
mast. Ka praegune teekond kuu

lub minu tööülesannete hulka
Tundis, kus mu tööks on eesti
kirjanduse uurimine. Olin ma
terjali kogumas paari käsikirja
tarvis. Ülikool maksab sõidu- ja
päevarahad. Rootsis leidub va

poolt a. 1789 vastuvõetud dekla

ratsioonis öeldakse, et igal ini
mesel, ka kõige põlatumal ja rõ
hutumal, on teatavad ”loodusli

gustusaegne kirjandus mingi
surnud literatuur, meie aja kõige
põnevamad probleemid on selles

juba olemas. Ka tänapäeva kir
janduses on sageli kõne all ini

mese ”loomulikud, võõranda

matud ning pühad õigused”, mis
paljudel rahvastel ning miljonitel
inimestel puuduvad.

— Kuidas kavatsed raamatu

Helsingi raamatukogud on sel

trükkida ja levitada?
— Esseedekogu tee käsikirjast

trükitud raamatuni on mitme

prüeksemplari igast Venemaal
trükitud raamatust — Peterburi,
Tartu ja Helsingi. Seega leidub
Soomes kõik meie veneaegne

vaeva tee. Kui ajaviitekirjanduse
vastu teatavat huvi tuntakse —
nii on olukord kogu maailmas —,

kirjandus (mis pole vahepeal
— Sul on vist uus raamat il

leemide arutlus, nagu seda on
essee, meelitab ostjaid märksa
vähem. Kultuuri müümine on

tee käsikirjast raamatuni on

üldse raske probleem, eriti meie
ajal, kui kultuurile kõõrdi vaada
takse. Juurdemaksust hoolimata

kaotsi läinud).

mumas?
— Käsikiri on trükivalmis, aga
pikk.
— Millest oled kirjutanud?

— Mul on valminud esseede
kogu, keskseks teemaks selles on

meie kirjanduse ja kultuuri olu
kord valgustusajal, seega umbes
aasta 1800 ringis.

— Kas meie lugejale pakub
hnvi nii kaugete aegade meenu
tamine?

— Minu arvates praegused
kesksed probleemid esinesid juba

valgustusajal. Seega oleks eriti
põnev vaadelda tolleaegset kir

siis asjalik kirjandus ja prob

põlatakse raamatut kalliks, kõi

kide tootmiskulude katmine
müügist ei tuleks iialgi kõne alla.

Nagu praegusegi raamatu pu
hul: käsikirja valmistamine on
võtnud aasta aega, kusjuures töö
käsikirjaga on olnud mu ainsaks
tööks. Selle on tasunud Rootsi riik

(dotsendipalga suurus pole ka
just saladus). Materjali kogumi
seks olen sooritanud kolm vä
lismaareisi — möödunud aastal
Marburgi (2 nädalail ja Helsing
isse (Snäctihtanavu Helsingisse

Raim. Kolk vastab

Tuuli Reijonenile
- Eesti Päevalehes 28. augustil pöördus soome kirjanik ja pub
litsist Tuuli Reijonen avaliku kirjaga Raimond Kolki aadressil
tama viimase raamatu ”Truudus elu vastu” puhul. Allpool vas
tab Raimond Kolk sellele kirjale järgnevalt:

VASTUSEKS TUULI KIRJALE
(Vt. EPL 28. aug. 1976'

Sa konstateerid oma kirjas, et olen kehvapoolse raamatu kir
jutanud, mis ei ole iseenesest suurem uudis. Seda on paljud au
torid enne mind teinud. Teine asi on, et mu romaan tundub ole
vat Sind miskil moel pahasti puudutanud. Kuigi kõikide jutua
jamiste järgi, mis meil elu jooksul on olnud, seal esinevad mõt
tekäigud ei oleks tohtinud Sulle täiesti üllatavad olla.

Ma ei oska just ka vabandust paluda. Ma tundsin juba kirju
tamisele asudes, et "Truudus elu vastu” paljudele ja võibolla
mitte kellelegi õieti ei meeldi, kuna seal kasutusele tuleb mõis
teid ja nähteid, mida me harilikult valjul häälel valja ei ütle.
Võibolla ainult aimame ja mõtleme, ja sedagi poolsalaja.

Romaan oli seepärast üritus sellest pagulaskondlikust kon
formismist välja murda. Sinu poolt nimetatud ”kibedatele tõ
dedele" kõla ja kuju anda, ja kui vajalik nende üle mõttevahe
tust arendada. Kirjanduse peamine ülesanne ei seisa ju meel
dimises. Ma ei ole 30 aastat maapaokirjanik olnud mitte kõige
pealt selleks, et meeldida ja aplause saada.
Romaani põhiline tees on minu arvates see, et tuleb mineviku

painajast, mida Teine Maailmasõda oma eel- ja järellugudega
endast kujutas, lahti katsuda pääseda ja ajas ettepoole vaadata.
Nendel eeldustel ja nende järeldustega, mis on võimalikud. Ja
mitte ainult selleks.et ”maailma ära päästa”, vaid ka endid kui iniraftai säästa ja päästa, ön muidugi kahju, et see kõik Sinu ar
vates nii hirmus kiishaeliselt välja on kukkunud, aga mõnikord
võib koguni klishees mõni väikene tõetera peituda. Paljud tõ
siasjad, kui neid lihtsas sõnastuses väljendada, kõlavad nagu
banaliteedid.
Me elame just praegu ajajärgul, kus inimesed maailma ja
veel enam oma enese isikliku elu valutavate küsimuste eest
ebausku ja okultismi selle mitmetes vormides peitu poevad.
Horoskoobi pealt vaatamisel ja kaardimoor! juures käimisel on
jälle hiilgeajad. Sinna kategooriasse kuuluvad lõpuks ka prohvetlus ja prohvetid, mida Sa oma kirjas ette paned.
Sulle ilusat suvelöppu soovides
Sinu
Rahmmd Kolk

lise ülevaate sellest, kuidas
Ameerika eestlaskond kui selline
tekkis ja arenes. Kronoloogilisele

andmestikule lisanduvad statis
tilised tabelid ning ärakirju do
kumentidest.

G. RÄNGA: VANA EESTI
INGLISE KEELES
USA-s on inglise keelde tõlgitud

prof. Gustav Ränga rahvateaduslik ülevaade ”Vana Eesti”

pealkirjaga OLD ESTONIA:
THE PEOPLE AND THE CUL-

TURE.
WILLIAM URBAN:
THE BALTIC GRUSADE
Illinoisi ülikooli kirjastusel il

mus teos eestlaste ja lätlaste val
lutamisest 13. sajandil saksa ordu

ja kiriku poolt. W. Urban on rah
vusvahelise kuulsusega ajaloo
lane ja ingliskeelsena on teos ai
nulaadne.

linnas ilmunud "Männid ja suits”

käsitles Tallinna tööliste sattu
mist kommunistlikule poolele ja

ühe nende aktiivse grupi likvi
deerimist Vabadussõja ajal Ir-

boskas-

Elmar Öun töötas penskmeerimiseni matemaatikaõpetajana

Müline oli eesti kirjanduse ja kultuuri olukord valgustusajal,

Stockholmi gümnaasiumides.

seega umbes 1800 aasta, ringis, leiab käsitlemist Herbert Salu

Iseseisvuseajal on E. Öun

uues raamatus.

kud, võõrandamatud ning pühad
õigused”. See deklaratsioon pö- (3 näd.), nende reiside tarvis olen
hines valgustusaja mõtlejate ja saanud lisatoetused. Sellest nähkirjanike ideedel. Seda deklarat tub, et käsikirja hind pole just
siooni on korratud ja varieeritud väike. Selle saab raamatu ostja
palju ka meie ajal. Nii pole val- juurdemaksuna, tal tuleb tasuda

nemat eesti kirjandust vähe, aga

lega rikkalikult varustatud.
Tsaariajal sai kolm ülikooli

Hiiumaad ja hiidlasi. Tema Tal

paigas. Meiegi maal läksid

letaoline väljaspool Eestit, siis

minu lahkumisel ette näha.

käsitlevat kirjastuse teatel

te pärast. Ka Venemaal süttis
järgnevail aastail rahutusi sajas

ülikoolis on minu teada ainus sel
olen seda enda käes pidanud juba
kuriositeedi tõttu, järglast poleks

jastuse väljaandel ja kannab
nime ”Meri ja maa”. Romaan

teatavasti rõhutud rahvakihtide
võitlus rõhujate vastu inimõigus

teoorjad teivastega ”sõtta” püs
sidega ja suurtükkidega varus
tatud väeüksuste vastu, et ”õi
gust nõuda”. Mahtra ”sõda” on
üks tuntumaid, neist vastuhak

õppeasutuselt ka väikse uurimisstipendiumi. Kuna eesti kir
janduse dotsentuur Tampere

klassi ekskursiooni. Tallinnas on
kirjastatud ka tema lasteraamat
”Kolm oravat”. Tema järgmine
raamat aga ilmub, nagu Stock
holmis asuv kirjastus Väiis Eesti
& EMP teatab, Rootsis selle kir

se ajalugu Ühendriikides. Raa
mat toob andmeid eestlaste saa
vutuste: kohta ning annab ajaloo

ainult välke osa trükikuludest.
Aga nagu eelmised kogemused
näitavad — paljud nurisevad ja
kurjustavad, kui neilt julgetakse

avaldanud romaanid ”Soomus
rongil”. "Unustatud naised” ja
"Kaks võimalust”, lisaks on E.

küsida, kas nad sooviksid osta
sellist suurte juurdemaksudega

öun avaldanud lasteraamatuid ja
kirjutanud kuuldemänge.

trükitud raamatut.

RAAMAT EESTLASTEST
ÜHENDRIIKIDES

— Loodame siiski, et sul ka
truki kulud ei tule endal maksta

USA-s ilmus Jaan Pennari.

ning et leiad palju lugejaid.

Tõnu Parmingu ja Peep Rebase

— Seda loodan minagi, muul

poolt koostatud teos THE ESTONIANS IN AMERICA 1627-

juhul muutuks mu töö tarbetuks.

Vestles JUHAN KOKLA

1975. Teos kujutab endast eestlu-

”Vedelvorst” Göteborgist
Uue hooaja töökavadest

Göteborgi Eesti Seltsi näite
ringi liikmed oma hooaja algust

tähistaval kokku mlekul Eesti
Majas moodustasid iile hulga aja
jälle ühise pere täie töörõõmu ja

energiaga. Rõõmus jutuvada
kohvitassi juures täitis peagi
suure ruumi, kus arutati eelseis
vat töökava ja kõneldi ka sellest,

kuidas keegi oma suve mööda
saatis. Oli neid, kes olid olnud
ülemere suurel eestlaste kokku
tulekul Esto-76, neid, kes sõitsid

ringi ja imetlesid põhjamaade
karget ilu. Oli ka neid, kes laisk
lesid lõunamere soojas iii\ as ja
neid, kes oma suve veetsid loo
duslikult kaunis Askimis. Arnold

ilma kupieeta, siis lubas selle
asja Peeter Koger ära korralda
da, kuuleme veel, et kingsepp
Kapral olevat "eksinud uksega”

jne.jne. Kuidas ja kes kõik see
kord kaasa teevad, sellest hiljem
ja täpsemalt.

Aga see ei ole veel kõik. Nagu
teada, on välja kuulutatud, et mai

kuul aastal 1977 on Göteborgis
suur laulupidu, kuhu rahvast oo
datakse kaugelt ja ligidalt. Lau
lupeo toimkond on pöördunud

Näiteringi juhatuse poole soovi ja
palvega, et see laidaks ühe lavastusega laulupeo kava. Ka selles
asjas oldi nõus. Seal avaneb siis Näitering ei keele mitte ulata

ka neil ieatrisöpradel võimalus
külastada ja nautida meie oma

Sirkel olevat isegi ühe korra
Saitholmenis ära käinud. Täna
päeva kaasmaalane armastab

keelset teairit, kes muidu elavad

üksikult ja laialipillatult üle

kaugeid randu ja võõraid maid.

Siis on veel Pöhjalatütred-Ka'evipoeg pöördunud Näiteringi
poole palvega abi ja asjaliku toe
tüse saamiseks nende uusüritu
sele teatrikursuse läbiviimiseks
eeloleval siigis-talvel
igati tervitatav algatus skautlike
noorte poolt, sest teatritegevus
Göteborgis kipub vägisi asjahu
viliste väljalangemise tõttu kän
gu jääma. Kui aga noored teatrihuvilised võtavad ohjad oma
kätte ja jätkavad seda tööd mis
GES Näiteringi poolt on üles ehitatud ja heal tasemel hoitud, siis
igati tervitatav algatus ja

Rooisimaa ja kuhu ei ulatu teat
rile lavalised ringreisid.

mast oma abistavat kätt. et
noortega jagada oma kogemusi.

Kui noortel jätkub töötuju ia ei
pea vaeva paljuks, siis võime ehk
juba järgmisel hooajal näha näitelaval uusi talente. (EPL/A).

Parast Näiteringi esimehe j

Heino Everti soojasõnalisi xervi- J
tust sai teatavaks ka eelseisva s

hooaja tegevuskava. Km kõik s
see, mis on plaanitsetud ja seisab >

Nõukogude ülemklass
elab anonüümset elu

kavas, teoks saab ja juurde ar- s
vata veel Stockholmi Eesti Teatri jj Miks me võitlesime oma revoja Pinna Studio külalisetendused. *• lutsiooni eest?” küsib praegu

tõusta mõne miljonini.
Kui keskmisel vene perekonnal

siis ei ole mitte vahe. mis eel- lI Ehtne venelane tänaval, kuna
seisval hooajal teatnsõpvadele ii Nõukogude Liidu marksistliku
head meelt valmistab. Esimees i üheöigGsükfcuse maal sõidavad

on raskusi korteri saamisega

tegi ka teatavaks, et juhatusel on i eesõigustatud klassi liikmed

korter, maakodu, jahipidamise
hoone ja luksusruumid Musta

õnnestunud veel kord "ara raa i ringi sohvriga luksusautodes,
kida” A. Sirkelit, kes eeloleval ! Nad sõidavad ruumikaist linnahooajal on lubanud kaasa aidata s kortereist uhkeisse maa-villaoma jõu ja nõuga. Selgus ka. et i desse. söövad välismailt toodud
juhatusel on õnnestunud hankida i delikatesse, mida tavalised iniHugo Raudsepa ”Vedelvorsti”, I meseå ei suuda ega saa osta, neil
mis suve jooksul on paljundatud, on teenijad ja nende jaoks on
osad määratud ja proovid alga i eriärid, kuhu tavalisele inimesele
vad tuleval nädalal Eesti Majas. i jällegi sissepääs keelatud.
Millal aga eesriie kerkib avae I Need on ülemklassi liikmed
tenduseks, pole veel selge, kuid I Nõukogude Liidu klassideta
see toimub kindlasti aasia vahe j ühisKonnas, kommunistliku partusel.

j tex tippmehed, sõjavae kõrgemad

Tüki on lubanud lavale seada j ohvitserid, direktorid, bürokA. Sirkel ja tema hoolitseb ka I raadid ja teised eelistatud iniselle eest, et kõik areneb nii nagu I mes&ä. Ameeriklane. Pulitzerü
vajalik. Vanadest sõpradest koh ä auhinna saaja Hedrick Smith,
tame seal veel R. Allest, H. Bro ‘ viibis kõhn aastat Moskvas ja
berg!, M. Sooaru, H. Laanemet i vaatles sealset elu oma kogesa, P. Kogerit ja H. Pahimani. Et | muste
avaetenduse päeva ei saa veel j Kõige tipus on Kremli juhid,
kindlaks määrata, oleneb sellest, 1 kes elavad väga suurtes korteri-

et vahepeal tuleb iga-aastane I tes. kes veedavad oma puhkused

populaarne ja oodatud Näiteringi j erilistes ”peidukohtades” ja kelle
sügispidu vöi nn. "Sügisrevtiü”. j kasutuses on erilermuväljad, kui
Oldi ühel häälel nõus, et see tuleb I nad. Moskvast tahavad puhkama
läbi viia mardipäeva ringis va j minna- Sel grupil on käsitsi teh-

nas ja heas äraproovitud stiilis, I tud ZIL luksusautod, mis vastakus nali, naer ja hea tuju on esi I vad umbes ameeriklaste Cadilkohal. Oli kuulda ka sosinat, et j Iscile.
seekord olevat oodata ka välise- 3 Teine väljavalitute grupp söisinejaid — aga sellest edaspidi. | öab Magekognlistes luksusautoKava, nagu see on plaanitsetud, : des Cfraika.. Kolmas grupp, kuhu
saab kindlasti olema heatujuline i kuuluvad kosmonaudid, auhinja lõbus, sest plaanide kohaselt saSuå kirjanikud, balletitantsijad
kohtame seal vana tuttavat fru ja nende samased, saavad oma
Fabrik ast {kirikukirjades seisab käsutusse sohvriga varustatud
Vaarikas) ja kui teraselt vaada musta Volga.
ta, siis sarnaneb see peenike mi
üldse võib olla selles körgesväga Rosalinde Allesele, kes oma
murede ja päevauudistega meid
varemaltki on röõmustanud.

Nagu ükski revüü pole täiuslik

tantiardlga grupis 1Gr N, Liidu 250

mUjaaist elanikust. See priviligeeritiiä grupp on üle ühe miljoni
suurune ja koos sugulastega võib

mida ei tuleks teistega jagada,
siis tippklassi inimestel on linnas
mere ääres.

Ainult siis, kui sea) on vaja
mingit riket kõrvaldada, saab
tavaline venelane teadlikuks sel

Kolme eelmainitud teost saab

tellida Eesti Teaduslikult Ühin
gult New Yorgi Eesti Majas (243
East 34th Street, New York City
NY 1Õ016). Tellimine peab olema

ette makstud tshekiga vöi raha

kaardiga. THE ESTONIAKS

maksab 6.50 dollarit, G. Ränga
teos 12.50 dollarit ja W. Urbani
teos 18.00 dollarit (koos postiku
ludega).

AJALOOLISI TEOSEID
SOOMES
Soomes ilmub rida huvitavaid
ajaloolisi teoseid. Marssal Mannerheimi lähedane kaastööline

kindral Paavo Talvela avaldab
oma mälestused, mis puudutavad

jäägriaega Saksamaal, Talve
sõda, Jätkusõda ja teisi huvita
vaid episoode Soome uuemast
ajaloost.

Soome Jätkusõda teiselpoolt
rinnet vaatleb soome keelde tõl
gitud vene kindral-leitnant S.P.

Flatonovi teos "Võitlus Lenin
gradi pärast 1941—1944? Raamat

puudutab tegelikult sündmusi
kogu Soome-Vene rindel.

Prof. Heikki Kirkinen avaldab
teose "Karjala võitlusväljana”,
milles vaätleb Karjala ajalugu
Rootsi ja Venemaa piirimaana
15-18. sajandil. Ta on sellejuures
saanud uusi andmeid Venemaa
arhiividest.

Eyvind
Johnson
surnud
Stockholmis suri 25- augustil
silmapaistvaimaid tänapäeva

Rootsi kirjanikke, Nobeli lau
reaat ja Rootsi akadeemia liige
Eyvind Johnson.

Eyvind Johnson oli sündinud
Överluleås a. 1900. Ta kasutas
oma arvukates teostes ohtralt
ajaloolist ja rahvusvahelist mil
jööd. Stiililiselt on ta avaldanud
silmapaistvat mõju tänapäeva
rootsi kirjandusele.

Eyvind Johnson oli nii kirjani
kuna kui eraisikuna kirglik võit

leja võimu kuritarvitamise ja
vale vastu. Vabadusvõitlejana
tundis ta ka soojalt kaasa Balti
riikide saatusele, võttes kordu
valt sõna balti rahvaste õiguste

kaitseks ja olles varasematel
aastatel kaasas pagulaste üritusis.

liste luksuslike asukohtade ole
masolust.

ülemklassil on ligipääs mär
kimata äridesse, kus müüakse
haruldasi importeeritud toite ja
delikatesse väga madala hinna
eest, kuna tavaline inimene peab

tunde seisma sabas, et saada
oma põhilisi vajadusi- Laiali üle
Moskva on rätsepaid, juuksureid,

pesijaid ja puhastajaid, kes töö
tavad ainult sellele valitud selt
skonnale. ülemkihil on palju jul
geolekuks treenitud inimesi, kes
annavad allkirja, et nad ei räägi
kellelegi sellest elustiilist, mida
nad näevad oma töökohal.

Samuti on sepistamine haigusravi süsteem sellele seltskonnale.
Nende jaoks on parem ataseme-

lised haiglad, kliinikud ja puh
kekodud- Paljud venelased leia
vad, et see suur erinevus privili-

geeritud ja tavaliste inimeste
vahel on marksistlike ideede
narrimine ia seda võib võtta

enam kui anekdooti. Üks rahva
lemmiklugudest ongi seotud juh
tumiga. kui Brezhnev näitas oma

vanale emale oma luksuslikke

kortereid ja muid kalleid var
andusi. Küsides emalt, mis
mamma selle kohta arvab, vas
tas vana emake:

"See on kõik suurepärane
Leonid, aga mis juhtub siis kui
kommunistid tagasi tulevad?

.. .”{VEl

Kuninga
paari
tänukiri
Stockholmi Eesti Alg

kooli poolt kuningas Carl
Gustavile ja kuninganna
Silviale nende pulmade

puhul saadetud tele
grammile saabus all

järgnev vastus.

”Meile osutatud sõbra
likkuse eest meie kihluse

ja pulmade puhul aval

dame sooja ja südamlik

ku tänu.”

CARL GUSTAV jaSIT-VIA
Aita ja Lembit Järver Adviui
dest Austraaliast viibisid Mont
reali olümpiamängudel, kuna
Lembit Järver oli lähetatud sinna
Austraalia olümpiani ee skorrna
hooldusametiükuna. kes hoolitses

ka pressiinformatsioom eest.
Lembit Järver, kes teenib riikliku
kehakasvatuse nõukogu juures,
esineb sageli Austraalia massimeediumeis spordi küsimustes', v
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”Kolmas maailm”ei
POMMID, SPIOONID leia ühist nimetajat
Saksa marginaaljad

•Jr

BONN (ME) — Täpselt neli

Karlsruhes. Väiksemad spio-

javäeparaadidega

aastat pärast kurikuulsa Andreas

naazhilood kuuluvad juba poliiti
lisse igapäeva. Saksa vastuluure
arvestusel tegutseb Lääne-Sak-

tähtpäevade puhul.

Möödunud nädalal toimus nn. ”kolmamda maailma" globaalne kokkutulek Ko
lumbias Sri Lankas, millest võtsid osa 86 riiki, neist 81 kuuluvad Liitunud Rahvas

Liiduvabariigis kehtivad alates
1949 kõige liberaalsemad koda

te Organisatsiooni. N. Liidu radikaalse poliitika esindajad, eesotsas Pöhja-Koreaga, Castroga Kuubalt, kes süüdistasid USA-d imperialismis. Parempoolseid
seisukohti esitasid Saudi Araabia, Egiptus, Argentiina, Kenya, Nigeria ja kum
malisel viisil isegi Hanoi esindaja. Nende vahel domineeris neutraalne grupp ee
sotsas Titoga Jugoslaaviast, India, Sri Lanka jt. Kolmanda maailma riikide huvid
osutusid siiski nii erinevateks, et üldised süüdistavad resolutsioonid jäid vastu

Baaderi vahistamist plahvatas
kaks pommi USA sõjajõudude
Euroopas 5. armee peakorteris

samaal umbes 16.000 idaagenti.

Frankfurti». Plahvatusel said
vigastada 16 ameerika kodanik
ku, nendest kaks raskelt-

Viitsütikutega pommid olid
peidetud hoone kaht tiiba ühen
davas koridoris paberikorvides-

se. Ameerika sõjaväepolitsei
vahistas läheduses kolm noort

Igal teisel sakslasel üle 16 a.
vanaon eelarvamus juutide va
stu. Iga viies on latentselt anti
semiitlik. Selleletulemusele jõu

anonüümsete ankeetlehtede abil.

Nagu teatas suure tiraazhiga

tagavarade omanikema väga

prantsuse päevaleht ”France

tähtsat osa tänapäeva maailmas.
Kolmanda maailma riikide perre
kuuluvad ka enamik OPECi ölimaadest ja öli etendab praegu
maailma majanduses väga oli-

de vastu, kinnitas Silbermann

tik ei funktsioneerinud, saadi
ha.

Mõlema atentaadi kordasaat

jaid pole tänini tabatud. Polit
seivõimude arvates on tegemist

BaaderMeinhofi jõuguga süm
patiseerivate radikalidega. Ni

Samasugune eelarvamus on

Soir”. olevat komitee asutamise
mõte saanud teoks Willy Brandti

ajakirjas ”Biid der Wissens-

teadmisel ja nõusolekul.

chaft”.

Prantsuse vasakpoolsete sek
kumine naabermaa siseasjades
se on põhjustatud 1972. Läänesaksas kehtestatud nn. radikaa
lide määrus. Selle kohaselt te
hakse demokraatliku riigikorra
vastastele (kommunistid ja nat
sid) kergemat liiki takistusi rii

Selle aegunud antisemiitlikkuse põhjusena oletab Silbermann
puudulikku informatsiooni juuti

de kohta. Nii arbestasid küsita
vad juutide üldarvu Liiduvaba
riigis 260 000-le. ehkki neid on ai
nult 26.500. Saksa avalikkusele on
juutide küsimus hellaks punktiks.

metatud jõuk teostas neli aastat
tagasi pommiatentaadi USA sõ

Antisemiitlikud väljendused too

jajõudude peakorterile Heidel
bergis. kus oh surmaohvreid ja

sed, mida ei anta tingimisi. Sõna

vigastatuid. Vahepeal on äsjase

sioonides "Israeli”.

atentaadi Frankfurtis võtnud

vad vördelmisi kõrged karistu
"Jude” asemel esineb publikat
KAS

omaks "Ulrike Meinhofi brigaadi

ramiseks (kui see puudutab
kommuniste, natside suhtes pee

takse seda õiglaseks. . .) Ehkki

jast.

külas Oberammergaus Kristuse

Paljud kompartei liikmed or
kaalide määrust riigiteenistusse

nutäheks, et küla elanikkond

Oleks Mitterand moodustanud
taolise komitee kodaniku- ja ini

pääses kogu Löuna-Saksamaal

möllanud katkust. Järgmiste

nud terroristile kolmveerand

tundi kestnud saate, milles taheti

näha temas inimlikke jooni. See
saade põhjustas kohati teravaid
proteste opositsiooniparteide ri

dadest. kes nägid selles televi
sioonisaates sümpaatiaavaldusi
või järelhüüe! terroristile.
Edasi pandi terroristide poolt
tuli otsa kahele USA armee
veoautole Wiesbadenis. Niedersachsenis süüdati pahempoolsete

demonstrantide poolt põlema
Bundeswehri informatsiooni telk

ning määriti värviga väljapan
dud armee relvi ja veokeid.

kannatusmängude terminiks on

aastane idaspioon Helge Berger,

kes kasutas andmete hankimi
seks Mata Hari meetodeid. Nagu

teada, kasutas saksa spioon I
Maailmasõjas Mata Hari spioo-

nimaterjali saamiseks oma

sharmi.
Seoses suurema spionaazhiloo

avastamisega Bundeswenris

vahistati 16 isikut, kellest kolm
töötasid eraisikutena Bundeswehri juures, teised varustuso
sakonnas või relvatööstuses. Uks

peaagente Renate Lutze töötas
alates 1967 kaitseministeeriumi
mitmesugustel ametikohtadel,
kus tema käest käis läbi paljuid
sa lajasi dokumente.

Ajalehtede andmeid on spioo
nid andnud idale edasi saksa rel
vatööstuse tippleiutisi mereväe

torpeedode ja kuulsa Leopardtanki sihtimisseadehste kohta.
Selles afaaris võib tulla veel roh
kem vahistamist, teatas Liidu
vabariigi peaprokurör Buback

tes 1950 aastast ja see on N. Liidu

ja USA vahelise külma sõja pro
dukt. Alalisena teotseb sekreta
riaat ja 17 riigi nõukogu, millisel

möiguste kaitseks DDR-is olnuks
tegu õigel kohal. (KK)

kutelt ära jätta. Kolmanda
maailma riikide organisatsioonis
domineerivad Afro-Asia riigid.
Sinna kuuluvad sellised väike
riigid, nagu 60.000 rahvaarvuga
Seychellese saar ja 620 miljonili
ne India. PLO, Palestiina vabas-

tamisorganisatsioon omab ka
täielikud riigi õigused. Konve
rentsil domineerisid sellised

suurused nagu Fidel Castro.
PLO-Arafat, Pöhja-Korea Kim,
Egiptuse president Sadat, Tito

Juboslaaviast ja peaminister
Kaunda Zambiast.
Nende tähtsamad konverentsid

aasta 1980. Viimastel aastatel on

korraldaval komiteel olnud prob
leeme tekstiküsimuses. Nüüd on
tulnud uus mure neitsi Maria pä
rast.

Vastavalt traditsioonile kehti
vad selle rolli mängija kohta neli
tingimust: ta peab olema sündi

nud Oberammergaus, olema
vallaline, alla 35 a. vana ja tõe
poolest neitsi. Kuna viimati ni
metatud eeltingimusega täiska
svanud neidu on tänapäeval ras

ke arutab kannatusmängude
korraldav komitee küsimust, et
neitsi Maria osa vöiks mängida
ka mitteneitsi.

Paralleelselt pommilugudega
täitsid ajalehtede esikülgi vär
skemad spionaazhiafäärid. Nii
paljastati välisasjade ametis 37-

pääsenud ka pärast seda radi

siooniga alustati aastal 1633 tä

Umbes kolm nädalat pärast seda

organisatsioon teotseb juba ala

seniseid liikmesriike kokkutule

pressiagentuurile saadetud kir

pühendas saksa televisioon sur

Kolmanda maailma riikide

on õigus uusi riike vastu võtta ja

seni kukutatud igast tuhandest
riigiteenistusse värbajast polliti
listel põhjustel läbi ainult üks

kannatusmängud. Selle tradit

lust osa.

giteenistusse pääsemise). Va

Iga kümne aasta tagant kor
raldatakse Löuna-Baieri mägi

Ulrike Meinhof poos enda tea
tavasti ööl vastu emadepäeva
Stuttgart-Siammheimi vanglas.

gid mängivad tähtsate toorainete

sakpoolsed. eriti aga kommunis
tide sümpatisöörld tõlgendavad
seadust elukutse vabaduse pii

selle menetluse rakendamisel on

revolutsiooniline rakk”, nagu
selgub atentaatorite poolt ühele

Kolmanda maailma riikide
gloobaalsele kokkutulekule osu
tati erilist tähtsust, sest need rii

rinde liikmetega komitee koda
nikuõiguste ja elukutsevabaduse
kaitseks Liiduvabariigis”.

sakslastel teiste etniliste gruppi

pomm õigeaegselt kahjutuks te

võtmata.

dis vähemusrahvaste uurija prof.

pomm Hamburgi maakohtu pre
esikus. Kuna selle pommi viitsii-

maa ajaloos esinenud. Hoolimata
sellest ähvardas prantsuse liider
Francois Mitterand moodustada
Prantsusmaal koos teiste rahva

Alphons Silbermann Kölnis pä
rast sooritatud ringküsimust

sakslast, kes aga lasti pärast
ülekuulamist vabaks. Samal
päeval avastati tulekustutaja
metalimantlisse monteeritud
sident Herbert Schmidti maja

nikuõigused, mis kunagi Saksa

gandist. ”Meil N. Liidus on esin
datud kõik maailma kirikud.

Kolmandate maailma riikide
hulka kuulub riike väga erineva
te huvidega. Paljud neist riiki
dest on USA ja teiste tööstusrii
kidega otseselt seotud ja nad ta

propa-

Ass. Pressi Kirjasaatja Thomas

• - - --- j '.pandaks,

- Voned on

ei puudutanud poole sõnagagi
seda, et usulise kirjanduse levik
on piiratud vöi et kirikuskäijad ei
saa karjääri teha ametikohtade].

Keegi tahtis teada, millal N.

Tegelikult see ei teostunud.
Nagu oodata, esitasid konve
rentsil USA vastaseid seisukohti

eriti Pöhja-Korea peaminister
Pak Sung Chul, kes nõudis, et
USA peab omad aatompommid ja

sõjaväed koha Koreast välja
viima, sest muidu ähvardab Ko
read aatomisõda, mis võib laie
neda teistesse Aasia ja KaugeIda riikidesse ning võib isegi ku
juneda suureks maailmasõjaks
aatomirelvadega.

Panama esindaja Omar Torrijos süüdistas USA-d, et ta ei loo

nami esindaja peaminister Pham
Van Dong, kes oma pooletunnises

kõnes käsitas peamiselt kol

t- aa* -a:;~ed inimesed, kes

-v*5-usuvad paremini,

r:z trtposanda]uttu1 ’ kodumaa

Vietnam ei lase ennast isoleerida

kommunistlike suurriikide kin
nisesse blokki.

Vietnam tahab olla neutraalne

ja arendada majanduslikke ja
diplomaatilisi vahekordi kõikide

maailma riikidega. Ta soovib

Liidus ajakirjanik ja kirjanik
Vastus: ”Meediat kontrollitakse
igal maal. Mõnede kirjanike teo

annab Vietnamile omal ajal lu

vutusi ja sisaldavad laimu.”

gid vajavad täpselt fikseeritud
majanduslikku rahvusvahelist

batud miljardid dollarid Viet

seid meil ei trükita, kuna nad nami ülesehitamiseks. Pham Van
moondavad sotsialistlikke saa Dong toonitas, et kolmandad rii
”Rahvaülikoolu' eesmärk on

P-=-- --H-. > . tr. asutatud
tur-.— y—=■ välisturistid on

turisti kahtlust äratada anti
kommunistliku kirjanduse vastu.

Mõnetigi ta seda eesmärki saa
vutab.

Aleksander Prima sulest ilmus

aja eres Tn Kent toob näiteid
.-rusimusiest, mis keerlevad

New Jersey ajalehes "Daily Ti
mes kirjutis "Mida Ameerika

probleemide umber, nagu sõja
väeteenistuse pikkus, advokaa
tide õppeaja pikkus jt. taolised.
Keegi küsis, kas kirikud võivad

mulle tähendab”, mis äratas lu
gejaskonnas tähelepanu ja põ
hjustas positiivseid lugejakirju.

N- Liidus tegutseda vabalt.

Lindgreniga Kimitos, Soomes.

Jaan Tammert kihlus Tora

Kuigi konverentsil tehti kol
mandate riikide esindajate poolt
kõva häält, nõuti, et igasugu va-

jne. — siis kõigele selele vaata
mata leitakse USA-s ja teistes
tööstusmaades, et need nõudmi

USA-ga diplomaatilisi vahekorda
korda seada ja loodab, et USA siis

võib hakata vabalt kirjutama.

prose saarest ja nüüd valmistab
ette sõjakäiku, et vallutada oma
le enamikku Egeuse mere saar
test.

suurt kasu lõigata.

Tegelikult on kompartei liikmel
kirikuskäimine keelatud. Vastaja

mida nad teada tahavad”. Vas
tajateks on väljakoolitatud pro

Türgi okupeeris suure osa Kü

havad oma seniseid häid vahe
kordi säilitada. N. Liit ja Hiina
olid konverentsi eeltööde ajal
väga usinasti ametis, et sellest
konverentsist omale võimalikult

mandate riikide majanduslikke

te olete usklik või mitte.”

Peapiiskop Makarios Küpro-

sesaarelt kaebas Türgi inva

bastamissöda tuleb õigustada,
vaeseid, riike tuleb aidata, suur

vaülikooli välismaalastele. Tu
ristidel on tabatud küsida ”kõike,

Kremli hoiak Laane-Berlnm Kü
simuses mõnikord grotes.-is-c
vormid. Nii protesteeris nouacgude saadik Ida-Berluns Aoraasimov laar.esak=a -trstr

Kui LnauvabaniK Kavaler,
avada Laane-Berliinis mõnda
mittesöj&lise eesmärgiga ametiasutist nagu miljöö rüvetamise
tõkestamise keskasutis, saksa
rahvuslik sihtkapital jne sajab
kohe proteste venelaste ja DDP»
poolt, nagu oleks tegemist nelja

Birma, Bangladesh j.t.

Isegi kui teie soovite olla kom küsimusi. Ta rõhutas, et Vietnam
partei liige, keegi ei küsi teilt, kas taotleb iseseisvat poliitikat ja

Ker.t jutustab, et mitu tuhat

läänesektons lam.

siooni pärast ja nõudis, et konve
rents avaldaks Türgile survet, et
see omast agressioonist loobuks.

nn. küsimuste-vastuste koosole
kuid välismaade turistidele, teis
te sõnadega kommunistliku rah

vahekordade süvendamise vaja- >
dust. Laane-Saksamaaga. võtab

CDU-;..: .
Berliin:? Koo-imata 7~A--r. -

Enamik kolmanda maailma
riikidest on saanud iseseisvaks
viimasel kolmel aastakümnel,
kuid sinna kuulub ka väga vanu
riike, nagu Abessünia, Kuwait,

Suure üllatuse valmistas
Moskvale ja ka Pekingile Viet

Moskva kesklinnas, Tshafkovski kontsertsaalis Gorki tänaval

mest, kusjuures igal liikmel tuleb
Samal ajal kui N. Liit kinnitab 1 vastajaks olla J —4 korda kuus.

sektor:®

teerida.

nõudis, et ameerikased. lahkuksid
Panamast ja annaks kanali üle.

peetakse juba alates 1970. aastast

pagandistid. Vastajate staap
koosneb ümmarguselt 50 liik
rusikas taskus oma sõbralike :

vad kolmandaid riike eksplua

neesias, 1961 Jugoslaavias, 1064
Egiptuses, 1970 Zamhias ja 1973
Alzheerias.

vuta Panama kanalit ja püüab
elustada kolonisatsiooni. Ta

”V astamiskeskus”
Mos kva-turis tidele
”Muidugi”, kinnitas

toimusid 1955 Bandungis Indo

korraldust.

riikide monopol tuleb lõpetada ja

”kolmandate riikide” kollektiiv
ne aktsioon on vajalik USA vastu

sed jäävad hüüdjaks hääleks
kõrbes. ”Kolmandate riikide”
pere huvid on nii erinevad, et nad

ei suuda kunagi oma nõudmisi
teostada. (ME/AIK)

Kiriklik
ringsõit
L. Eestis
Juulikuu lõpupäevadel oli gru
pil kodumaa luterliku kiriku õpe

tajatel võimalik teha ringsõit
Löuna-Eesti ajaloolistes kohta
des. Ringsõidu marssruut oli
järgmine: Sangaste — Sangaste

loss — L&atre — Helme — Taa
gepera — Karksi — Paistu — Vil
jandi — Tarvastu ja Otepää.

Pikem ringkäik tehti maalili
selt ilusas Helmes, kus on kuul
sad lossivaremed allmaakäiku-

dega ja mis on rea lahingute
asupaigaks vanadest ja kaa
saegsetest sõdadest. Helmes
asub ka vene väejuhi Barklay de
Tolli hauakabel. Helme surnuaial

asuvad kahe kirikuõpetaja

hauad. Öp. Paesalu haual lauldi
”Tugevad on Jeesu käed ...” ja
öp. Konsini haual "Oota, hing, oh

oota . . Käidi ka Helme sur
nuaia taga asuva Orjakivi juures
ja Keisriojal.
Karksi jõudes ei pääsenud õpe

tajad kirikusse, sest reisiseltskond oli lubatust 3 tundi hiljem

Rida kõnelejaid, eesotsas pre
sident Titoga, Jugoslaaviast, ar
vatud kaasa India, Birma, Nepali

kohale jõudnud ja kirikuuksed

j.t. rõhutasid "kolmanda

koguduse 50. aastapäeva ja kava

maailma” riikide suurt osatäht

sust tänapäeva maailmapoliitika
kujundamisel nii majanduslikes,
poliitilistes, kui ka sõjalistes kü
simustes. Nad rõhutasid, et kol
mandad riigid peavad liituma ti
hedamalt ja mõjutama USA-d ja
teisi tööstusmasinaid, kes püüa

jäid lukku.

Augustikuus tähistati Petseri
järgi pidi selleks puhuks Fetserisse sõitma ka peapiiskop Alfred
Tooming Tallinnast.
Paljudes kodumaa rajoonides

toimuvad surnuaiapühad juma
lateenistusega augustikuus, Võ
rumaal näiteks mitmes kohas
kuu lõpupäevadel. (VES)

võimu staatuse rikkumisega
Berglum kohta. Samal ajal laris
tavad linna idasektoris rah
vaarmee uksed jarjesti relvi so-

Spioonidekasvatus
Kuibõshevi juures
TORONTO < VE) — Toronto
"Sun” toimetaja Lubomir Zink
juhtis kahe aasta eest tähelepanu

N. Liidus rajatud suurejoonelise
le spioonikasvatusele lõunapool
Kuibõsftevit asuvas Gatshinas.
kus varutud on poolesaja ruutmiiliiine maa-ala. Samast spioonikas va tu sasil last kõneleb oma

Spioonide väljakoolitamise linn

asub kauges üksildases piirkon
nas nine kohalikud elanikud ar
vavad. ei linnas asub sõjaväeline
uu nm iskesku s -

Linn

jaaatud nelja eri li
;is on üksteisest erald

aedadega, valv

raamatus ”Sexpionage” noor
briti sovjetoioog Havid Lewis,

meeskondade;
tsooniga.

kes on materjali kogunud pikema
aja jooksul eri allikaist.

Igas sektsioonis on oma pette- ;
linnakesed ja kulad ning need on
varustatud oma instruktoritega.
Kahes põhjapoolses sektsioonis
valmistatakse ette spioone USA,

Lewis mainib, ei spioonid saa

vad Gatshinas kumme aastat
vältava põhjaliku treeningu,
kusjuures naisspioonidele õpeta

takse ka meeste võrgutamise
tehmkat.

Treemng toimub samas ümb
ruskonnas ja samas õhkkonnas,
mis valitseb nendes maades,
kuhu spioonid saadetakse.

Kanada ja Inglismaa jaoks.
Lõunapoolsetes sektsioonides j
saavad oma ettevalmistuse need 1

spioonid, kes läkitatakse Aust

raaliasse. Uus-Meremaale ja
Louna-Aafrikasse.

Saksamaal. Austrias. Skandi

KGB ost selleks otstarbeks

naavias ja Shveitsis tegutsevad

konstrueerinud imestamapaneva

spioonid saavad oma viimase

täpsusega Gatshinas erinevad
linnaosad, mis vastavad kõigis

lihvi Prakhovka spioonide koolis,
mis asub 20) ruutmiiiilisel maaa
lal. Minski lahedal.

detailides välisriikide linnadele.

jwäSflSBSLä

Vana mungakloostri völvsaal c i ajalooliseks taustale praegu nii moodsale Stockholmi Eesti algkoolile. Pilt äsjaselt koolitöö <
mise aktuselt (Foto Andres Loor)

Kolmapäeval, 8. septembril 1976
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Viienda riigikogu palg ja iseseisvuse pärand
Rootsis on 19. septembril riigipäeva- ja omavalitsusvalimised. Valimisvõitlus on käimas erakon

nutab alljärgnevas viienda riigikogu valimisi, mis
toimusid a. 1932 ja sarnanesid rootsi valimistele —
ka meil oli valida kuue erakonna kandidaatide va

dade vahel, millistest viis on seni olnud riigipäeval
esindatud — sotsiaaldemokraadid, centerpartiet,
folkpartiet, moderaadid ja mittedemokraatlikku
laadi vänsterpartiet-kommunisterna. Peale selle

hel. Autor Kirjeldab erakondade isiksusi ja tekki
nud poliitilist kriisisitsuatsiooni. Ta konstateerib,
et vaba Eesti pärandist elab suur osa eestlasi veel

üritavad riigipäeva esindust KDS (Kristlik-demokraatlik koondis) SKP (Sveriges Kommunis
tiska Parti, õieti maoistliku programmiga kom

praegu nii kodumaal kui võõrsil.

Helmut Maandi kõrval on viienda riigikogu

liikmeist praegu vabas maailmas veel Johan Holberg (Pöllum. Kogud), Albert Suurkivi (Ühin. Põl
lumehed) ja Aleksander Mekkart (Sotsiaaldem.),

munistid). Omavalitsuslikul poolel on erakondade
ja grupeeringuta arv märksa suurem.
Kuidas funktsioneeris demokraatia ja valimised

kes kõik elavad USA-s.

Eestis? End. riigikoguliige Helmut Maandi mee
Viimased valimised, mis sarnasesid Rootsi valimistele ja kus
valimistel esinesid ja võistlesid
poliitilised erakonnad, olid Eestis
1932. aastal, kui valiti Eesti viies

Riigikogu, Viienda Riigikogu
koosseisu kuulus sada liiget ja
nendele kohtadele kandideerisid
1932. aastal kuus erakonda.

Erakonnad, kes valimistel
võistlesid olid ühinenud põllu-

Riigikogu plenaaristungid, mis

toimusid pealtkuulajate ja aja
kirjanduse juuresolekul, kujune
sid sageli väga elavaiks, sõnavõ
tu-ja ka vahelehüüete-rohkeks.

Meie Riigikogu liikmete hulgas
oli palju häid ja vaimukaid kõne

lejaid. Võrreldes meie Riigiko
gude vaidlusi Rootsi Riigipäeva
vaidlustega, olid need meil tihti
temperamentsemad ja värviküllasemad kui seda oleme võinud

navõttudega esinesid veel August

Piiskar ja teised. August Reil,
kes oli sotsiaaldemokraatliku

tinson ja mitmed teised. Kon
stantin Päts, viienda Riigikogu
ajal esines kõnedega harva, kuid

selle eest tähelepanuäratavamalt. Ühinenud põllumeeste,

asunike tiival oli. silmapaist
vamaiks tegelas;eks - j erakonnajuht Oskar Köster. Ta oli
hulga aaste vältel olnud mitmete

ministeeriumide juhiks ja valit

andmeil 1956).

meeste ja asunike erakond.
Rahvuslik keskerakond, Sot
siaaldemokraadid, Kommunistid
ja kaks vähemusrahvuste rühma
(Saksa-Rootsi ja Vene vähemus

rahvuste rühm). Valimistulemustena said viiendas Riigiko
gus kohti:

suste koosolekutel omandasid ta
sõnavõtud tugevat kaalu. Selgete
ja kindlate seisukohtadega esines

Ka Rudolf Permo. Penna oli sel

ajal mõned aastat alla nelja
kümne ja see oli paljudele ülla
tuseks, kui ta opositsiooni kandi

daadina võistles Valitsuse kan
didaadi kindral Jaan Sootsiga
Riigikogu esimehe kohale ja sel
lele kohale ka valiti. Asjalike sõ
navõttudega esinesid veel asuni
ke tiivalt Otto Tief, Karl Soonpää
j.t. Johannes Zimmermanni, kes

oli olnud erakonna esindajaks

mitmes Valitsuses, ei loetud

heaks kõnemeheks.

Ühinenud põllumehed ja asuni

Rahvuslikus Keskerakonnas oli
enam akadeemilise haridusega

Rahvuslik keskerakond 23

saadikuid, kui seda oli teistes
rühmades. Keskse kuju selles
erakonnas moodustas muidugi

kud 42 mänd.

Sotsiaaldemokraadid 22

Kommunistid 5

Enne viienda Riigikogu vali
misi olid mitmed varajasemad
erakonnad liitunud. Nii ühinesid
Põllumeeste Kogud ja Asunike
ning väikemaapidajate Koondus
ühiseks erakonnaks. Rahvusli
kuks keskerakonnaks ühinesid
end. Eesti Rahvaerakond, Tööe
rakond, Kristlik Rahvaerakond

mokraadid ja Kommunistid.
Võidud ja kaotused jagunesid
alljärgnevalt:
Ühinenud põllumehed + 4 mändRahvuslik keskerakond —3

Sotsiaaldemokraadid —3 >*

Kommunistid —l >>

Vene vähemusrühm +3

Rüotsi-Saksa vähemusr. —

Riigikogu seadusandlik töö

Otto Strandman, Tööerakonna

esimees. Võttis endalt elu a.
191/0, hetk enne kui NKVD teda
jõudis vangistada.

erakonna juht Jaan Tõnisson.
Sajandi vahetusel ja selle algusel

oli Jaan Tõnissonil suuri teeneid

eesti rahvusideoloogia kujun
damisel. Sellele Tõnissoni ja ta
võitluskaaslaste rahvusideoloo
giale toetuski meie hilisem polii
tiline iseseisvus. Seda ideoloogiat

ei ole natsionaalsotsialistlik ega

toimus suurel määral mitmesu
gustes ettevalmistavates komi

ka kommunistlik okupatsioon
suutnud seni täielikult lammu

sjonides, nagu seda olid üld-. vä
lismajandus-, maa- hariduse jne.

tada.

komisjonid. Komisjonide kooso
lekud ei olnud avalikud ja tege
vusest komisjonides oli üldsusel
vähem teateid.

Viienda Riigikogu päivil ei ol
nud Jaan Tõnissonil enam seda
külgetõmbejõudu, mis tal oli va
rem- See oli ka arussadav, sest
see, mille eest Tõnisson oma
nooremas põlves oma mõtte
kaaslastega võitles, oli saavuta
tud. Eestlased olid saanud oma
kõrgema sihi s.o. poliitilise ise

reform, millega loodi sootuks
paremad elutingimused umbes
veerandile Eesti elanikonnast.
Samal ajal loodi peaaegu ei millegistki korrapäraselt funktsio
neeriv täiesti uus riigi ja omava
litsuse aparaat. Parandati sõda
des ja revolutsioonides tehtud

rikkalikult. Hariduse-ja kultuuri
alal tehti enneolemata edusam
me uute emakeelsete koolide ja

spordiraskused maailmaturul ja
madalad ekspordihinnad, veere
tati süü nende raskuste pärast

arv, mis meie ühiskonna mitme

August Rei, Eesti Sotsiaalde

mokraatliku Tööliste Partei
esimees. Põgenes a. 191/0

Moskvast, kus ta oli E. V. saadilcuks Rootsi, fcus suri poliitili
se põgenikuna a. 1968.

kondadele.

Riigikorra pooldajate vahel.
Võitluse objektiks kujunes Eesti
Asutava Kogu poolt 1920. a. va
stuvõetud ultrademokraatlik põ
hiseadus, mille muutmist nõuti.

Majanduskriis ja vabadussõja
laste äge kihutustöö rahva hulgas

HELMUT MAANDI

Pallase kunstikooli ja teistega
eesotsas. Ühingute ja seltside

riigikogule ja poliitilistele era

Vabadussöjalased nõudsid
"tugevat kätt” riigis ja nende
algatusel algas sel ajal väitlus
demokraatia ja autoritaarse

lasele kurb.

Ülikooli, Tallinna Tehnikumi,

Nende ideede levingut soodustas

peamiseks põhjuseks olid ek-

seisu, ilma et meil oleks olnud
vahepealset iseseisvusajastu.
Arvan, et see vastus oleks eest

kõrgemate Õppeasutustega Tartu

nende hulgas ka Eestisse. Auto
ritaarsete ideede levitajaks Ees
tis said n.n. vabadussöjalased.

et majanduslislike raskuste

langenud Nõukogude Vene koos

seid tööstusettevõtteid täiesti uu

Itaaliast teistesse maadesse,

duskriis. Kuigi kõigile oli teada,

elu nüüd, kui Eesti oleks kohe
pärast esimest maailmasõda

jõudmas läänemaailma taseme
le. Loodi arvukalt uusi ajakoha

Need ideed levisid Saksamaalt ja

sel ajal maid tabanud majan

püüaks leida vastust küsimusele
— milline oleks olnud eestlaste

haavad rahvamajanduses ja
elanikkonna elustandard oli

tel aladel. Toitaineid oli maal

kogus. Vastolude tõttu rühmades

ja rühmade lõhenemiste taga

järjel ei suudetud luua ühist
fronti vabadussõjalaste demokraatiavaenulisele kihutustööle.
Selle tulemusena kukkusid rah
vahääletusel läbi Riigikogu poolt
vastu võetud moderaatsemad
põhiseaduse muutmise ettepa
nekud ja suure häälteenamusega
võeti rahvahääletusel vastu va-

häiris riigikogu korrapärast

suguseid eluavaldusi korralda

sid, kujunes väga suureks ja
nende võrk tihedaks.

Võime julgelt öelda, et selle
lühikese perioodi kestel tekkis
meil täiesti uus vaba ja iseteadlik

inimene. Kui jõukas meie maa
tõeliselt oli, sai paljudele meist
selgeks Mis, kui 1940.a. esimese

Nõukogude Vene okupatsiooni

ajal saadi näha jälitatavat ja

alalise hirmu all viletsuses ela
vaid Nõukogude Vene kodanikke.

Jaan Tõnisson, Eesti Rahvae
rakonna esimees. Arreteeriti a.
191/0 Nõukogude võimude poolt.

Mõrvati vöi suri vangistuses
Venemaal.

Võime küsida, millest oli ting
itud see, et väike sõdadest ja re-

volusioonidest tühjaks riisutud

väike Eesti ilma tänapäeva
arengumaade toetuseta nii lühi

kese ajaga suutis parandada
haavad ja jõuda nii kõrgele ta
semale? Vastus saab olla see, et
seda edu võimaldas suurel mää
ral see riigikord mis kodanikele
andis suuri vabadusi endaalgatuseks ja tegevuseks. Seda või

maldas ühiskondlik kord, kus
käis pidev võistlus, kus otsiti uusi
teid, kus vabalt ajakirjanduse ja
muul teel arvustati tehtud vigu ja

Küsimused, mis viiendas Rii
gikogus ägedamaid vaidlusi ia
lahkhelisid tekitasid, olid Eesti
krooni devalveerimine ja põhi
seaduse muutmine. Meie täht
saim ekspordini aa — Inglismaa
— oli Inglise naela ühe kolman
diku võrra alla viinud. Selle tu

selle lääneeuroopalise orjentatsiooniga lühikese iseseisva Eesti
pärandist elab suur osa eestlasi

lemusena langesid meil eksport-

veel praegu kodumaal ja ka

saaduste hinnad, eksport vähenes

võõrsil. Kui kellelgi meist peaks
jatkuma jõudu ja fantaasiat ning

kus ülekohut ei saadud varjata.

Võime päris julgelt öelda, et

ja tulud kuivasid kokku. Tule

Valter Kaaver, Eesti Tööliste
Partei esimees ja J/, riigikogu
liige. Läks SO-ndail aastail Ve
nemaale. Suri seal vangilaagris
pärast 10-aastast vangipõlve.

museks olid mitmed raskused
riigi valitsemisel.

Olukorra parandamiseks ha
kati nõudma ka Eesti vääringu
Ümberhindamist. Selle küsimuse
Ümber tekkisid teravad vaidlused

riigikogus. Krooni devalveeri
mist nõudsid Ühinenud põllu
meeste ja asunike erakonna
asunike tiib ja keskerakond. Selle

vastu olid sotsiaaldemokraadid

ja Põllumeeste Kogud. Pärast
pikki vaidlusi suutis riigikogu
paarihäälelise enamusega läbi
viia vääringu ümber hindamise.

Eesti kroon viidi Rootsi krooni
tasemele. Selle rahavääringu
ümberhindamise tervendav mõju

meie ekspordile ja üldisele ma
janduselule oli ka õige lühikese

aja järel- märgatav. Vähem
Õnne oli viiendal Riigikogul üle-

Oskar Köster, Asunike, ja väikemoapidaj&ie Koonduse esi
mees. Arreteeriti a. 191/0 Nõu
kogude võimude poolt. Mõrvati
vöi suri Venemaal t>angistuses.

badussõjalaste poolt rahvahää
letusele esitatud põhiseaduse
eelnõu. Uue põhiseaduse ellu
viimisel- Riigipea kandidaatide
ülesseadmisel kujunes kihutustöö

mgis nn aaedäks, et see ületas

kõik demokraatlikule korrale

omased mängureeglid.

Selle tulemusena, nagu teame,

arreteeriti mansis 1934 Vaba
dussõjalaste jurtnad tegelased
ja nende organisatsioonid suleti.
Seoses sellega FL_eu ka koigi po

liitiliste erasc\-i_1t tegevus ja
lõpetati Mierir Lnmkogu tege
vus enr.e seLe —snaaatpenoodi

lõppu Poliitiliselt jai maa mõ
neks aasts>5 nn 'vaikivasse"
olekusse. Ssmaaeaselt võime

lugeda ka meie Asu

tava Kogu po3A vastuvõetud põ
hiseadusele tugineva "esimese
vabariigi' .

30sept regnardet

pengar också!

Asutava Kogu poolt vastuvoe

tud ultrademokraatlikku põhi

Keskerakonna silmapaistva

seadus* ja meie erakondade te

malt tegelastest olgu siinkohal

gevust Eestis on teravalt kriti
seeritud nn omade kui ka võõ
raste poolt. Meie lühikese ise

nimetatud veel end tööerakonna
juht Otto Strandmann, kellel olid

mõrvati siis a. i$87 NKVD poolt.

Venemaaga Tartus. Sellel ajajärgul viidi ellu radikaalne maa

maal rakendatud autoritaarsele

saanud siis tulla kõne alla.

sai a. 19SS Lenmi-ordem ja

Eesti Vabariigi riigikogu istungisaal Toompea lossis.

badussõda ja sõlmiti rahuleping

juhiprintsiibiletoetuv riigikord.

kergesti võib alla libiseda r ei

Kommuuni esimees a. 1918 ja

tõusid üles samal ajal ka riigi-

tingimustes. Selle tegevusperiood sattus kokku kolmeküm
nendate aastate maailma ma
janduskriisi kulminatsiooniga.
Samal ajal oli Itaalias ja Saksa

kes olid jõudnud mäe kõrgemale
tippu ja kust kõrgemale enam ei
olnud minna. Et sellelt tipult ka

juhi. Põgenes Venemaale, kus

vene tsaaril ka nii suurt võimu
olnud, kui nüüd vabadussöjalased
tahavad anda Eesti riigipeale.
Põhiseaduse muutmise nõuded

kaitsta. Viienda Riigikogu tege

täieõiguslik liige Rahvaste Lii-'
dus. Olime nagu mägironijad,

Jaan Anvelt Eesti Töörahva

1905. aasta revolutsiooni ei olevat

vus ei saanud areneda rahulikes

seisvuse ja midagi uut sellel alal
ei olnud oodata. Iseseisev Eesti
oli teiste riikide poolt tunnustatud

eõa õnnestunud 19£$. a. mässu

Grim olevat öelnud, et pärast

mades.

ja Majaomanike Riigikogu rühm.
Valimiste tulemusena osutusid

vuslik keskerakond, Sotsiaalde

kooli õigusteaduskonna professor

Nende vastolude tõttu lõhenes
suur Ühinenud põllumeeste ja
Asunike rühm pooleks. Liikmete
lahkumisi esines ka teistes rüh

100

Kohti valimistel kaotasid Rah

erakonna juhiks, tuli loomulikult
rühma seisukohti kõnetoolilt tihti

Väljaspool riigikogu tegid põ
hiseaduse muutmise kasuks ki
hutustööd vabadussöjalased.
Nende põhiseaduse kava nägi
ette rahvaesinduse võimu tuge
vat piiramist ja suure võimuga
riigipead, mille kohta Tartu Üli

lusid riigikogu rühmadesse.

Vene vähemusr. 5

ja Vene vähemusrahvuste rühm.

Oinas, Mihkel Martna, Jaan

stöusnud põhiseaduse kriisi la

hendamisel.

seadusandlikku tööd ja töi vasto

Saksa-Rootsi vähemusrühmi 3

valimistel võitjateks Üninenud
põllumeeste ja asunike erakond

Oskar Gustavson. Hästi ette
valmistatud ja põhjendatud sõ

ja silmapaistvamaid kõnelejaid
ja vaidlejaid, siis võib öelda, et

Soots, Artur Tupits, Jaan Hünerson, August JÜrimaa, Märt Mar

teadmatuses (vangistajate

gas. Esijoones vöiks siin nime
tada selliseid häid sõna- ja sulemehi.nagu seda olid Karl Ast ja

näha Rootsis.
Meenutades üksikuid paremaid

neid leidus igas rühmas. Pare
mal tiival — Põllumeeste Kogu
del oli hulk häid kõnelejaid ja
debatööre, nagu kindral Jaan

Konstantin Päts, Põllumeeste
Kogude esimees. Viidi viimase
Eesti presidendina Nõukogude
võimude pooli Venemaale. Suri

rida teisi. Heade kõnemeestena
Olid tuntud selles rühmas veel
Ado Anderitopp ja muidugi end.
Kristliku rahvaerakonna esimees
Jaan Lattik.
Häid kõnelejaid ja debattööre
oli ka sotsiaaldemokraatide hul

suured teened riigivanemana
Vabadussõja ajal, maareformi
läbiviimisel ja hiljem teravilja
ni onopoli seaduse väljatöötami
sel. Keskerakonda kuulusid veel

silmapaistvad riigitegelased
nagu seda olid prof Ants Piip,

Jixan Lattik. Kristliku Rahvae

Peeter Põld, Julius Seljamaa ja

põgenikuna Rootsis «. 1966.

rakonna esimees. Suri poliitilise

seisvuse perioodil loomulikult ei
suudetud veel teha koike, mis oli
vajalik ja tehti ka vigu. Unustada
ei tohiks aga seda, ei suurem osa
meie lühikesest tegeliku iseseis

vuse. ajastust langeb sellesse
ultra demokraatlikku ajajarku.
Sellel ajajärgul viidi lõpule Va

kop lott nu!
lottpris2Q:-

HÄMTA VIKSTPLAMEN
HOS VÄRA OMBUD!

Nummerlotteriet
- ett lotteri frän Penninglotteriet
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Kirikute maailmanõukogu
revideerimas oma hoiakut

Per A hlmark:

Laskem veel rohkemal!
kujundada ühiskonda!
Kas ühiskonda kujundavad

See mõte hirmutab liberaalseid

mõned üksikud vöi võimalikult
paljud? See on üks tähtsamaid
küsimusi 19- septembri valimis

inimesi!

Sotsiaaldemokraadid ei karda
riski, mida suur vöimukontsentratsioon: riigis võib tähendada.

tel.

Folkpartieti poliitika jälgib

On ilmne, et moderaadid oma
korda ei karda riske, mida sisal
dab endas võimu kontsentrat
sioon erakätes. Nad pole olnud
eriti huvitatud võimu levitami

vanu liberaalseid traditsioone:
võimalikult palju inimesi peab

omama võimalusi mõjutada oma
olukorda ja tervet ühiskonda. Nii

privaatne kui riiklik vöimukeskendus võib asetada üksikindi

sest ettevõtetes sügavama töö-

viidid ja väiksemad grupid surve

stusdemokraatia ja uue tööõiguse
abil. Nad on harva protesteerinud

alla. Kui me jagame võimu või

ettevõtete liitmise ja kartellide

malikult paljude inimeste vahel,
siis me kasutame arengujöude

vastu.

Folkpartiet on nii riikliku kui
eraettevötliku vöimukontsent

nii, et jätkuvateks reformideks on
olemas parimad eeldused.

ratsiooni vastu. Me usume, et me

Sotsiaaldemokraatlik poliitika
viib ühel alal teise järele kesksele

juhtimisele. Nii toimus näiteks

nn. kommunireformi puhul.

Hulk väikesi kommuune sunniti
ühinema. Kommunaalsete usal
dusmeeste arv vähenes 200 000ndeit 40 OOÖ-ndele. Tulemuseks on

kahtlemata, et palju inimesi
tunneb, et neil on praegu palju
halvemad võimalused mõjutada
kommunaalseid otsusi.

Sotsiaaldemokraatidel oli väga
kiire organiseerida kommunaal-

set vöimukeskendust. Kuid on
nõudnud mitu aastat tööd, et
vormida ettepanekuid valijate ja
valitute halvenenud kontaktide

parandamiseks. Ja kui ettepa
nekud lõpuks tulid, ei sisaldanud

need kuigi palju niisugust, mis
oleks tähendanud kornmunaalse
demokraatia tõelist süvendamist.
Sotsiaaldemokraadid usuvad,

on suurem osa juhtimist ja pla

neerimist võib toimuda tsen
traalselt. See on selgesti märga
tav nende, viimaste aastate ma

janduspoliitika puhul, mis on
arendanud välja majanduselu
kaugele arenenud kontsentrat-

Faljud sotsiaaldemokraadid
ootavad heameelega ühiskonda,

kus üksainus töövõtjate fond
omab kõik teatavat liiki ettevõt
ted. See tähendab, et Mcidneri
tüüpi fondisüsteemi puhul käpu
täis inimesi otsustab küsimusi,
miile puhul tänapäeval on kaasaräakimiseöigus kümnetuhandetel inimestel. Aga see ei tekita
sotsialistidele muret. Nad usuvad

tsentraalbürokraatide võimesse

teada kõik, osata kõik ja alati
teha kõige targemaid otsusi.

Kirikute Maailma Nõukogu
(KMN) on võtmas uue, senisest
aktiivsema hoiaku usuvabaduse

(fp) esimees

Ühiskond, milles otsustegemise õigus on paljudel, omab eelise,

et bürokraatiat ja sekeldusi
ametiasutustega on vähe. Ma
janduselus see näiteks tähendab,

et on olemas elastsus ja võime
uute olukordadega kohanemi-

Aga ka avalikus elus saaks
palju lihtsustada, usaldades ko
halikke otsustajaid, kes võivad
omada suuremat vastutust. Näi
teks küsimuse puhul, kui suured
peavad olema kooliklassid. Kes
vöiks seda küsimust kohalikus
ulatuses paremini otsustada kui
kohalik koolivalitsus? See tunneb

oma rajooni ruume ja õpetajate
arvu, teab ka, millal tööolukord
mõnes klassis on niisugune, et
klassi tuleks vähendada.

Kuid kohalikul koolivalitsusel
pole õigust taolist otsust teha. Kui

mõnes koolis tahetakse luua

õiguse ise valida õppevahendeid.

Riik peab määrama, milliseid
õppevahendeid õpilased kasuta

vad. Ainult riiklikult produtsee
ritud õppevahendid kõlbavad.

toimumisest kinnitas ka see. et
luuakse uus, seniseid täiendav
organ usuvabaduse ja inomöiguste ning nende rikkumiste jäl
gimiseks ja arutamiseks. Kuigi
neid rikkumisi esineb ka mujal
maailmas, on neid eriti palju N.
Liidus ja sellele allutatud maa
del.

Selle pöörde tekkimisel on ka

paigutatud kavandajate.

”ma soovitan EELK nimel revi

Paljud inimesed kogevad

deerimisele võtta KMN-u senise
praegu, et ühiskond muutub ikka hoiaku N. Liidu kannatavate ki
rohkem "läbipaistmatuks”. Neil rikute osas”. Sel avaldusel ei olpole sõnaõigust. Kommuunid, et | nud küll mitte veel tookord vahe
tevõtted ja asutused kasvavad, tut mõju,
indiviidi soovidega arvestatakse
EELK oli KMN-u liikmeskiriikka vähem. Sellepärast tahab kuna esitanud peasekretär Fotfolkpartiet muuta ja suunata teriie uurimuse ”Ususeadusandarengut mitmekesiduse ja lähi- lus Nõukogude Liidus ja Nõuko

gude Eestis on kategoorilises
vastuolus Helsingi deklaratsiooni
ja KMN-u 5. üldkogu 5. sektsiooni

STOCKHOLM
Valimiskoosolek
Parempoolne Eesti Ühing, mis
alates 1962. aastast kuulub Mo

derata Samlingspartei Stock
holmi Liitu rahvuslikul alusel

rapordiga”. See EELK ülevaade
sai KMN-u poolt silmapaistvalt
objektiivse käsitluse osaliseks.
Peasekretäri sekretariaadi poolt

koostatud kokkuvõttes oli mit

meid väljavõtteid selle saatekir

jast, terve rea teiste kirikute
poolt antud andmete kõrval.

koosoleku.

partei Stockholmi linna piirkonna

kommunaalsed kandidaadid

Leelo Pukk, Peeter Luksep ja
Ants Kippar, kes ühtlasi vastavad

esitatud küsimustele. Muusikali
ses osas esinevad sopran Helvi
Klement ja metsosopran Koidu
Ventser pianist Helga Andreae
saatel. Pääle koosolekut on või
malik saada kohvi koos juurde

suuremat positiivset tähelepanu.

Ka võime olla rahul sellega, et
mainitud sekretariaadi kokku
võttes esitatud tsitaadid annavad

ilmeka ja arusaadava pildi meie

kirikust ka nendele, kelledele
pagulaskiriku on olnud nöistatuseks.

Olgu veel lisatud, et EELK uu
rimust ususeadusandluse kohta
N. Liidus ja okupeeritud Eestis on

levitatud väga laialdaselt üle
maailma. Ta on saanudki kõikjal
hea hinnangu ja üldise tähelepa

nu osaliseks, mida tõendavad
mitmed kirjad üldtuntud isiku
telt.

Ka KMN-u välisasjade osakond

(OCIA), kuhu koondatakse kõik
eri maade kirikuid ja rahvusva
helisi küsimusi, puudutavad ma
terjalid läbitöötamiseks ja sobi
val viisil edasiesltamiseks, on
valmis EELK-u uurimust soovi
jatele vahendama.

Tõuke kõigele sellele arengule

andis KMN 5. üldkogu poolt
möödunud aasta lõpus Nairobis
tehtud otsus, et peasekretäril tu
leb käesoleva aasta augisiis esi
tada keskkomiteele oma esimene

EELK peapiiskopi tegevus
Naisrobis on kandmas vilja

lus nõukogu liikmeskirikutelt
üksikasjalikke andmeid. Selleks
ta esitas nendele suure hulga kü
simusi, millele paluti vastust.
Saadud materjalid peasekretär

andis läbitöötamiseks ja kokku
võtte koostamiseks oma sekre
tariaadile. selle poolt koostatud

raport usuvabaduse ja inimõi
guste olukorra ning nende rik
kumiste kohta maailmas. Et

kokkuvõtet arutati, ettevalmi
stusena augustis Genfis kokku

seada oma raporti küllalt ulatus
likule ja mitmekülgsele faktilise
le alusele peasekretär Potter pa-

Montreuzis Shveitsis 24. —28.
juulil peetud kitsamal noupida-

Praeguses Lääne-Saksamaa
valitsuses mängivad sotsiaal
demokraadid suurima parteina

tulnud keskkomitee koosolekule,

misel.

dusõjaks. Kommunistid on kõik
jal kohustatud looma illegaalse
aparatuuri, mis peab otsustaval
silmapilgul parteid abistama. Tileb ellu kutsuda kommunistlikud
rakud, et kestva töö kaudu saa
vutada ülevõim ametiühingutes.
Kommunistlik partei peab võit
lema ”kollaste” ametiühingute
vastu (sotsiaaldemokraadid, kes

peaosa. Peaks arvama, et nad on

tuttavad Lenini õpetusega. All
pool loetletud tänini nõudmised
tõendavad vastupidist.

Lenin seletab: ”Proletariaadi
diktatuuri tunnustamine ei tä

henda veel, et revolutsioon iga
hinna eest ükskõik missugusel
silmapilgul peab algama. Edurikas revolutsioon vajab pikka,
osavat ja suuri ohvreid nõudvat
kuuluvaga. Koosolekule sisse ettevalmistust” (tsitaat, nagu
pääs tasuta. Kõik kaasmaalased järgnevadki, on võetud Lenini
teretulnud.
teoste 2. trukist, Moskva-LeninI grad 1928. köide XXV). ”Ajale; hed. bmshüürid ja proklamat[ spoonid teostavad tarviliku töö

propaganda agitatsiooni ja

Sotsiaaldemokraadid
tahavad tugevdada
ametivõimu — meie
tugevdada inimesi

rahvusvahelistes kiriklikes
ringkondades omistatakse
EELK-le nüüd senisest palju

Lääne-Saksa ja ekstremistid

tegutseva eriorganisatsioonina,
korraldab kolmapäeval, 8. sep
tembril algusega kell 19.00 Eesti

Selgitsvate sõnavõttudega
esinevad Moderata Samlings

suuruse. Sotsiaaldemokraatlik
parteikongress nõudis, et õpeta
jad ja õpilased peavad kaotama

On saabunud "uus algus pikale

teele”, ütles nõukogu peasekre

tär Philip Potter oma rapordis
keskkomiteele. Muljet pöörde

EELK-l oma, mitte just väike

riiklik lääni koolinöukogu peab

seda suurendada. Ei piisa sellest,
et riik peab määrama kooliklassi

neerib usklikke N. Liidus.
Vöime konstateerida, et kõikjal

osatähtsus. Juba KMN 5. üldkogu
ajal 2. detsembril 1975 Nairobis,
ütles peapiiskop Konrad Veem, et

Majas, Wallingatan 34 valimis

Sotsiaaldemokraadid ei taha
vöimukontsentratsiooni vähen
dada, vastupidi, nad soovivad

sandluse kohta, mis diskrimi

10-18, augustil Genfis peetud

võime läbi saada ilma paljude

demokraatia suunas.

Jakunini ja sama kiriku liikme
Lev Regelsoni arvamused. Nad
olid esitanud ülevaate ususeadu-

kogu juhtiva organi keskkomitee
koosolekul.

blankettideta ja eestkostmiseta,
kui usutakse, et tarku otsusi või
vad teha ka teised peale keskselt

mõnda klassi juurde, peavad paberiveskid hakkama jahvatama,
asuma tegevusse jne.

ja inimõiguste ning nende rik
kumise küsimuses, selgus nõu

Hulgas olid ka tuntud dissiden
tide, nagu õigeusu preestri Gleb

i organiseerimise alal. Ilma ajai kunandusliku aparaadita ei saa
i ükski mass liikumine läbi ühelgi
umaal.”

š Sellest kolgest ei näi LääneSa^samaa valitsusel olevat ai
magi Ajakirjanduses võis hiljuti
lugrda, et valitsus olevat prae

gu'- koalitsiooni poolt juhitud
osrmkides tühistanud 1972. aas

is! ühiselt alla kirjutatud ekst
remistide %astu sihitud korral-

- - •> - põhimõtteid, mis

valitsus t*rtis läbi vüa konstitutn: kaitseks.
SeiJe tõttu võivad kommunistid

on liitunud Amsterdami Inter
natsionaaliga). Tänapäeval äga
kaitsevad Lääne-Saksamaa sot
siaaldemokraadid kommuniste!
Lenin filosofeerib edasi:

”Kommunismi idee tuleb

Lenin rõhutas, et kommunistli
ku revolutsiooni teostamiseks
on vaja kodanliku intelligentsi
kaasabi ja sotsiaaldemokraa
tide toetust.

ühendada oskusega sõlmida
kompromisse, laveerida, vaja
duse korral taanduda jne”, et
jagu saada sotsiaaldemokraati

dest ja kürendada viimaste
pankrotti. Tuleb leida õige sil
mapilk nende "püha eraoman
duse" tugede omavaheliseks tül-

liajatniseks, et "proletariaadi
Mida arvab Lenin truudusest
põhiseaduse vastu kodanlikes
riikides? Ta selgitab oma teostes
tingimusi, mille täitmine kuulub
kommunistide ülesannete hulka.

Riikides, kus kommunistidel
puudub võimalus legaalseks te
gevuseks. tuleb siduda legaalne

ja illegaalne töö. Klassivõitlus
olevat peaaegu kõigis Euroopa ja

Ameerika riikides muutunud ko

kindlameelse rünnakuga saavu
tada poliitilist võitu. ”

Lenini sõnadest selgub, et

kommunistlikuks revolutsiooniks

on vaja kodanliku intelligentsi
kaasabi, samuti sotsiaaldemok
raatide toetust. Mis sellest are
neb, näeme tänapäeval kõige
pealt Lääne-Saksamaai, Rootsis,
Itaalias, Hispaanias ja mujal.

OSKAR ANGELUS

ja natsid kelle vastu käesolev
korraldus oli suunatud, tegutseda

vahalt ühisel alusel teiste kodaä nikega põhiseaduse vastu, kuigi

Ühiskonnas muutub inimene üha väiksemaks ja väiksemaks. Ja valit
susasutused kasvavad ikka suuremaks ning neid tuleb aina juurde.
Viimase 25 aasta jooksul oleme saanud 133 uut riiklikku asutust ja
organit. Kümnest töötavast inimesest on praegu reli inimest ametiasu
tuste teenistuses.

Seaduste, määruste ja korralduste arv kasvab pidevalt. Iga päev

saame vähemalt ühe uue seaduse. Ehitusmäärustik näiteks sisaldab üle
17.000 tihedalt kirjutatud lehekülje.

Meie moderaadid tahame vähendada bürokraatiat ja keerukat as
jaajamist. Me tahame saada vähem seadusi ja enam korda. Valitsusa
sutused ei tohi meil üle pea kasvada.

Me vajame paremat kaitset indiviididele nii asutuste kui kurjategija
te poolt tehtava ülekohtu vastu. Politsei peab saama paremad resursid

kuritegevuse ärahoidmiseks, selle takistamiseks ja selgitamiseks.
Praegune olukord, kus viiest kuriteost neli jääb avastamata, ei tohi

jätkuda.

Meie arvamine on, et ühiskond on olemas sinu jaoks, mitte sina ühis
konna jaoks.

I nad ei tunnusta kehtivat pöhii seadust- See on võimalik ka siis,
i kui nad on rugi või mõne osariigi
s teenistuses.

: Mitme! pool protesteeriti, kui
; Laane-Saksamaa valitsus kiitis
! heaks ekstremislike ametnike
\ vastu sihitud korralduse. Protes! fijate esireas seisis Rootsi. Tule*

. rikus võivad saksa kooliõpetajad
lapsi kasvatada kommunistlikus
.’n « et neid keegi saaks
i*- - -

Procter

aUuii eest
mõrv aniisele
V \IRORI — Uganda sõdurid

* -masid uhe katoliku preestri ki

rikust, ta pidas o»m pühapruAS-t jumalateenistusi ja tirv&lAsv. et tapsid hiljem.

: Juhtumil on seni peetud katol lillelaste poolt salajas juba Üle

f kuu taiia oh siiski lootus, et
preester Clemenc Mukasa võis
i olla. elus kusagil president Idi
; Amini vanglas.

\ Nüüd on hästiusutavaist
i Uganda allikaist saadud teda, et

-Hääleta moderaatidele

Ita usutakse olevat tapetud ta
I röövijate poolt, kuna ta sakra| mentaalse riietus, mida ta rööf viimse puhul kandis, leiti ühest
I imnaaBt lõuna kulgeva tee äärest.

Moskva UnUth, ri N Liidu ajakirjandus on esimest korda avalda
nud artikli ja. pildi Hrv^hnevist marssal i mundris.

— Mõni stalinistlik vana kuub ja marssalsüimib.
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Valimisvõitluse
ääremaadelt
ASTRID LINDGREN CONTRA
SOTSIAALDEMOKRAADID
Kogu maailmas levinud too

danguga lastekirjanik Astrid
Lindgren, kes mõni aeg tagasi
oma "Pomperipossa” looga juh
tis tähelepanu asjaolule, et ko
daniku maks võib tõusta üle 1000

9r-i, ründas hiljuti pikemas ar

tika vastu, taolist "streiki” on
juhtunud kohalikul plaanil näit.
sotsiaaldemokraatide vastu.

Enamik mittevalijaid on la
tentselt sotsialistlike sümpaatia

tega, suur osavõtt valimistest
tähendab kaotust kodanlastele,
kes on osanud oma valijaid roh
kem mobiliseerida.

tiklis ajalehes "Expressen” jälle
sotsiaaldemokaate. Ta oli väga
kriitiline Meidneri fondide, sot

sialiseerimise, kohtuseaduste
(Ingvar Bergmani kohtlemise jt.
väärhähete), maksukoormuse,

OÖTEBORG
Väljasõit Metsakodusse

väikettevötjate kohtlemise ja
muu puhul.

Pöhjalatütred-Kalevipoeg

Astrid Lingreni kiri äratas pa

Sõprade Ring korraldab välja

mokraatide ridades, kirjanikku
süüdistati mitmesugustes "körvalsihtides". Astrid Lingren on
vastanud süüdistustele ”Dagens

sõidu Metsakodusse 11—12 sep
tembril. Söiduküsimused lahen
dab iga osavõtja ise. toitlusta
mine kohapeal ühiselt. Osavõt
jaid palutakse registreerida holjemait neljapäeval, 9. sept. tele

hameelt juhtivate sotsiaalde

Uue õpetaja ametisse seadmiselt Göteborgi ev. lut, koguduses, viis

toimus Kristiine kirikus. Pildil saabub õpetaja Thomas Vaga kiri
kusse koos koguduse nõukogu liikmetega (kõige ees), introduiseeriva peapiiskopiga ja tema assisteerijatega (Göteborgi saksa ko

• Leinateated

t

guduse õp. praost Ludvig Schatter ja Stockholmi eesti peapiiskopliku koguduse õpetaja August Raidur. Protsessioonis on viimane
peapiiskop Konrad Veem). Koguduse liikmed olid arvukalt tulnud
erakordsele sündmusele kiriku elus (EPL-foto Kopler).

Ametiühingutest
Eesti Vabariigis
1905. aasta Vene revolutsioon

maalritööliste, rätsepatööliste ja

oli peamiselt tööliste suurem

Tallinna kontoriteenijate ame

Sünd. 31/51927 Tallinnas

meeleavaldus, kus nad nõudsid
endile avaramaid vabadusi. Selle

tiühing.
Peale oma kutsealaliste huvide

tulemusiks olidki teatud vaba
duste saamine, muuhulgas ka
tööliste organiseerumine. Lii

kaitsmist sekkusid nad ka polii
tikasse, tehes viimast üksmeel

kumine küündus ka Eestisse, kus
esimese töölisorganisatsioonina
loodi Eesti Trükitööliste Liit, mis
oma ulatuselt küündis väljaspoolegi kodumaad, haarates kõiki
Balti kubermange. Peaaegu igas

sel ajal keelustatud poliitilisi

linnas avati selle osakonnad.

ei olnud pikk, kuna Saksa oku

MAI

REET ja WILLE
LENA

KEEV ja MÄLUS
ANNE, TÜMA
I-TA. GRIT

Matusetatitus toimub reedel,
10. septembril kell 10.15 Trons
kabelis Metsakalmistul.

Järgmiseks organiseeriti metaliitööliste ühingud. Neist kujunes
üheks suuremaks ja jõulisemaks
Tallinna Metallitööliste Ametiü
hingu edasi puutõöliste ametiü

hingud Tallinnas ja Tartus,

selt ja energiliselt, asendades nii
erakondi.
1917.a. revolutsioon ei muutnud

siin palju. Tekkis küll hulgaliselt
uusi ühinguid harukordselt suure
liikmeskonnaga, kuid nende iga
patsioon 1918.a. keelustas need.

Senisest järjekindlamale orga
niseerumisele võidi asuda
1919.a., mü meie Asutav Kogu löi

kindlamad alused ka kutsealali
sele organiseerumisele. Kahjuks
oma juhtkonna maailmavaatest

sõltuvana kaldusid nad aga tu
gevasti vasakule poole, sattudes

t
Kallist

Malle
mälestavad

MILDA ja MART VALK
TOOMAS

LIA PEREKONNAGA

t

sioon, milles rõhutati, et ametiü

mälestavad kurbuses

nideks. Kes seda ei tunnusta, on
töölisklassi vastased Kommu

nistid kasutasid tööliste üldist
rohkesti vasakule kalduvat ten
dentsi ja muutsid kahe aasta
jooksul ametiühingud tegelikeks
kommunistliku partei osakonda

Armast sugulast

Ootamatult lahkus meist minu
kallis elukaaslane, meie isa ja
vanaisa

Mall Vellner it

Peel Ainsaar

mälestab kurbuses

Sünd. 13/11 1905 Tahkurannas
Surn. 5/91976 Göteborgis

perekonnaga

dusega matusebürood

Thure SHrlerqnist
Begravnings &
Eidbegängelsebyrä
Mariatwrget 1
116 48 Stockholm
Tel. 44 80 07,44 80 08

Eestikombelised „
matusetalituKed
Ööpäevane valvekord

vabariigi kukutamist ja kom

EDIT

juhitud ka väljaspoolt, Nõuko
gude Liidust. Selle tagajärjel su
leti kohtuvõimude poolt enamik

mässukatse, kuigi rohkel määral

ametiühinguist. Nii valitses
järgmise kahe aasta jooksul, s.o.
kuni 1927.aastani Eesü ametiü-

hinguüses liikumises täieline
vaikus. Tegutsesid ainult trüki
tööliste, rätsepate, kontori- ja
kantseleiteenistujate ja mõned
maatööliste ametiühingud.

t
Kauaaegset seltsi liiget ja
kaasmaalast

Benila Maria

Halli
Eriala:

nimetus vastaval erakonnal kee
latud) juhtnööride järge asuti siis
ka taotlema Eesti demokraatliku

MARET

ENN

Konsulteerige suurima usal

palju kommuniste ei pääsnud
meil varem ega hiljem demok
raatlikesse parlamentidesse.
Põrandaaluse kommunistliku
partei (Rügikogudes oli selline

Sügavas leinas

DANIEL

Kui esineb
surmajuhtum

tõusis sama partei liikmeskonna
suurus Riigikogus kümnele. Nii

mälestab leinas

OSKARSHAMN!

EESTI SELTS

1927.a. anti töolisorganiseerumisele kindlam alus ja vorm.
Kutsuti nimelt ellu Eestimaa
Töölisühingute Keskliit, millele
vastavalt loodi linnades ametiü

nisats ioonid, kes kuulutasid endid

väljaspool diktatuuririike pole
olemas taolist üheerakonnavöi-

artiklid on niipalju tähelepanu
äratanud. Ta on saanud lõpmata
palju kirju, nende hulgas ”vähe

sotsialldemokraatide käest".
liv)”, kommenteerib ta ise.

”Ma ei usu, et sotsiaaldemok

raadid ise on teadlikud, kuhu
nende pooiitika viib. Muidu olek

sid nad ju kurjategijad. Ma ei
usu, et luus valitsus teeks kohe

Bridzhi algus

Göteborgis algab bridzhihooaeg pühapäeval, 12. sept. kl.

11 Göteborgi Eesti Seltsi ruumi
des E. Majas, Drottninggatan 27.

GES Bridzhiringi poolt korralda
tava paarivöistlusega. Hiljem
igal teisel pühapäeval samal aja!

ja kohas. Arvestus nii üksik- kui

Kõik brdizhihuvilised. nii endi
sed kui uustulnukad on tere tul
nud.

STOCKHOLM
Peapiiskopil ku koguduse
naisring

Stockholmi peapiiskopliku ko

guduse naisringi koosolekud
toimuvad septembrist alates iga
kuu teisel esmaspäeval kl. 18.00

koguduse saalis, Malmtorgsg.
5,11. Septembrikuu koosolek pee

kõik heaks. Aga võimuvahetus on
vajalik ja minu meelest tunnevad
sotsiaaldemokraadid, et õhus on

takse 13. septembril kl. 18-00
Päevakorras on naisringi tege

nende kaotust. .

ja lühikene referaat koguduse
Õpetajalt, millele järgneb koos-

hääleõiguslikest, kokku üle
500 000 inimese. Kui need oleksid
andnud oma hääled mingile era
konnale, oleks see erakond olnud
suurem kui praegu on folkpartiet,
see oleks riigipäeval saanud u. 40
kohta.

keemia- ja paberitööliste, raud

Polntilise rahuolukorra puhul
suureneb valimistest mitteosa-

teetööliste, toidu- ja maitseainete

vötjate arv, kriitilistes situat

tööliste, maalritööliste, restora
nide, kohvikute ja söögimajade
teenijate, autojoMide ja mototehnikute. ajakirjanduse müüja

GÖTEBORG

"Ma poleks uskunud, et sellest

natsionaali alla. Ametiühinguid
leidus meil üle riigi ja oma koos
seisult olid nad maatööliste, trü

te, puutõöliste, nahatööliste,

031/26 29 77.

tuleb niisugune lärm (himla

Statistika näitab, et viimastest
valimistest ei võtnud osa 9.8%

liste, meremeeste, metallitööUs-

fonidel: OSl/46 28 96, 031/44 19 69.

seeriavöistlusena.

Kirjanik on ise üllatunud, et ta

lusid aga Eesti ametiühingud
Moskva Ametiühingute Inter

sioonides väheneb. Mõnikord tä
hendab valimistele mitteminek
protesti oma senise partei polii

vusega seoses olevad küsimused

vnbimine kohvilauas.

Edaspidised naisringi kooso
lekud peetakse 11- oktoobril. 8.

novembril ja 13. detsembril al
gusega kl. 18.00- Koosolekutest
võivad osa võtta kõik peapiisko-

plikku kogudusse kuuluvad
daamid.

UPPSALA
Pensionäride koosviibimine

Eesti pensionäride ühingu sü
gishooaja pidulik koosviibimine
on 14. sept. kl. 15 Uppsala Eesü
Kodus, Geijersgatan 12 A. Kõik
pensionärid on tere tulnud.

te, ehitustööliste, kullasepatöölis-

te ja savitööliste ametiühingud.

Soodsalt ja kiiresti

Väljaspool Eestimaa Töölisü-

hingute Keskliitu tegutsesid vä
hemalt 1931.a. kommunistliku

Soome.

ühing. Tallinna Puutõöliste

Sellepärast, et ma soon
üma rahata Kapellstärist
Soome sõita

Miks sa nii
rõõmus oled?

Puutõöliste ühing.

Samaaegselt Eesti vabariigi
ametiasutuste loomisega algas
ka nende ametnike organiseeri
mine vastavatesse kutseühingu
tesse. I9i8.a. loodud Riigiteeni
jate Nõukogu kutsus 1919.a. suvel

kokku Esimese üleriikliku riigi- ja
omavalitsusteenijate kongressi,

Kui sõiduautoga on kaasas vähemalt 2 maksvat reisijat, võetakse
auto liinil Kapeüskär—Mariehamn— Nödendal tasuta kaasa. See
pilet tuleb osta eelmüügil, seda ei saa osta laeval.

kus osa kogunenuist soovisid
organiseerumist territoriaalse
jaotuse, teine ametialalise kuu
luvuse jäigi. Viimased võitsid.
Ka loodi kohe Riigi- ja Omavalitsusteenijaie Keskliit. 1924.a. oli
nende liikmete arv 1200. 1927.a.
lohkus liidust õpetajate Liit 3500

liikmega. 1929.a. Tallinna Riigija Omavalitsusteenijate Ühing.
1931.a. oli Liidul 8000 liiget ja
sinna kuulusid siis Postiteenijate
KutseüMsus. ‘ Metsa teenijate
Kutse ühisus. Raudteelaste Kes
kühing, Metsaülemate Ühing,
Tartu Ülikooli Teenijate Ühing,

Vallasekretäride Selts, Pöllu-

tööministeeriumi Teenijate
ühing. Tartu Kohtuteenijate
ühing. Laanemaa, Pärnumaa,
Viljandimaa ja Narva Riigi- ja
Omavalitsusteenijate ühingud.

Kana meie ametialaline orga
niseerumine lihttööliste osas al
gul kandis punast tendentsi roh

Sõiduplaan ja hinnad 1,9.1976—31.5.1977
Kapellskär
Mariehamn

I 10.00

Mådendal
Nådenda!
Mariehamn

| 19.10
16.00

13.00
19.00
20.15

20.00
24.00
7.00
22.00

22.00

7.15
23.00
6.00
7.30

37.50 kr

Mariehamn 14.30 16.30

Åbo i- 20.00 9.15 I 11.00 21.30
IsikupHet 50 kr, autokoht 34 kr, kajutikohad 19-50—

50 kr

Stockholm I 18.00 f 8.15

Helsinki + 9.30 | 18.00
Isikupilet 63 kr, autokoht 46 kr, kajutikohad 32—57
kr

Pöördu oma lähema reisibüroo väi
Viklnglinja kontorite poote.

VIKINGL1NJA

ameriühingutesse. Ka rootsi

KsiressÄ&res suri 14. augustil
grossidest osa võtta ainult need j Predstik Valsa.

1 10.00

12.00
15.30
21.00

Stockholm I 8.00 22.00 t 21.00 6.45

hoiduda astumast siinsetesse
vabrikutööliste mentaliteet on
olmis peaaegu samasugune kui
meilgi.
£, VRAGER.

13.30

6.30
Kapeilskär
l 17.30
Isikupilet 37.50 kr, autokoht 23 kr, kajutikohad 14—

vabrikutes töötajad on püüdnud

ameiiühinguiks, siis nüüd võisid

Eestimaa Töölisühingute Kesk
liidu organiseeritavatest kõrs- |

jad peavad vahelduma, see on ju
selge. Pidev võimu omandamine
korrumpeerib inimesi, olgu need
kes tahes. Üheski Euroopa riigis

MIKS INIMESED EI
KÄI VALIMAS?

hingute keskkoondised. Nii te kem ja hiljem vähem, on see
gutsesid Tallinnas- Tartus, Par- , mantatiteet kandunud meiega ka
nus, Narvas, Kuressaares ja Vil siia Rootsi, kus meie rahvusest
jandis kohalikkude ametiühingu
te kesknõukogu, millesse kuulu
sid kõik vastava linna piires te
gutsevad ametiühingud. Kui seni
võisid ametiühingute kongressi
dele saadikuid saata kõik orga

raatia tähendab, et võimukand

jem Berliinis. 1919—1925.a. kuu

Ameti ühisus. Tallinna Transporttõõlxste ühing. Narva Tek
stiiltööliste Ühing, Tartu Maja
teenijate Ametiühing, Narva

rühm 1. Riigikogus Tallinna

munistliku diktatuuri kehtesta
mist, miile kõige aktiivsemaks
ürituseks kujunes 3.detsembri

TOMAS
JONAS

Ametiühingute Liidu juhatus
asus algul Amsterdamis ja hil

nime. Nii kandis ka kommunistlik

Riigikogus, mis valiti i923_a.

t

nistades nii oma lääneorientat
siooni, kuna varasemad olid ol
nud tugevasti mõjutatud Nõuko
gude Liidust ja käinud selle di
rektiivide järgi. Rahvusvahelise

hoiakuga Tallinna Tekstiiltööliste

Ametiühingute Kesknõukogu

t

Ka astus Eestimaa Tööliste
Keskliit Rahvusvahelise Ame
tiühingute Liidu Liikmeks, tun

deks, kuigi need vormiliselt

kandsid edasi ametiühingute

AGIjaHANS
VIINAPUU

liku võitluse organisatsiooniks.

, kantselei ja kooperatiiviteenijate, majateenijate, metallitöö

1919.a. augustikuu lõpul pee
taval ametiühingute kongressil

Peet Ainsaar’t

ANNA MEOS

tasid endid tööliskonna mjandus-

munistliku partei mõju alla.

hingud peavad olema tööliste
majandasltku ja poliitilise võit
luse juhtivateks organisatsioo

ERIKA ja ARVO
VELUSTO

neid ametiühinguid, kes tunnis

kitööliste, rätsepate, äri-, kontori-

Tallinnas võeti vastu resolut
Armast sõpra

ametiühingud, kes olid endid
Keskliidu liikmetena registree
rinud ja liikmemaksu tasunud.
Ka võeti Keskliitu vastu ainult

nii meil juba keelustatud kom

rühma nimetust, kellel oli Riigi
kogus 5 mandaati. 1.Riigikogu
alustas tegevust 1921.a. Teises

EMTT.TE LUHAÄÄR

ei taha, et valitsus määrab kus
me peame elama, mida sööma,
kuidas oma lapsi kasvatama, mis
me peame mõtlema jne. Demok

Mall Vellner
Surn. 28/8 1976 Stockholmis

Nyheterile” antud intervjuus.
”Mul pole olnud muud sihti kui
ainult öelda, mida ma mõtlen. Ma

Need suured punased laevad

Stockholm, Sturepian S, tel. 05/22 24 80. Stadsgården, tel. 08/
44 07 65. Uppscie. Kungsgatan 46, fel. 018/13 01 10. Västerss.
torggatan t. tel. 021/1270 35* Gräddö. Kapellskär, t©l, 0178/
44 100.

EESTI WEmWhlMtE]!

Vahti 1'fKtinskoniin
informat sioonilrlil

(Iilini) Lolma|i:ii'\ iii
ja huipiievili

Ristsõna 15
Paremale: i loomad 5 möödu
nud päev 9 küla Keila lähedal 12
lihaste kramplik kokkutömme 14
targa 16 kühmudeta 19 progressis

20 pool onagerlst 21 kuum 24
mõistus 25 talve-riietus 27 pere
konnapealt 28 tuuseldan 29 kuu
lub teejoomise juurde 31 isiklik

32 teatud liiki primitiivne maa
(ajal.) 34 mäestik Siberis 35 elu
"mahl” 37 vöjund pöses 38 Doo
nau lisajõgi Baieris 40 osa svas
tikast 41 ühendatud Rahvad (ingl.
k. lüh) 42 osa Taanist.

küsimus 33 mitte surnu, ... 34
number 36 kartlikul 38 näojoon 39
saar Egeuse meres 42 sügislill 43

saarestik Balti meeres 44 tuhk
(rootsi k. > 45 väike orkester.

ÄBa: 2 lahti tegema 3 on last
ootav naine 4 suund 5 lähim su
gulane 6 ungari mehe nimi 7 pa
lutakse sööjaid 8 pealinn Euroo
pas 10 noot 11 provisioon 13 kõr
gustik Pöhja-Eestis 15 küla Võru
rajoonis 17 teatud liiki maal 18
sealt tulid ordurüütlid 21 uhke
elamu 22 luteetsium 23 linn Soo
mes 25 kategoori 26 koim ühesu
gust tähte 30 luulium 31 hapu jook

Sydnytt, Västnytt, Mittnytt. Nord-

TV I Onsdag
ONSDAG 8 SEPTEMBER

TELEVISION 1

19.30 Rapport med väder.

20.00 Val 76: KDS. Kristen Demokra
tisk Samling presenteras och parti
ledaren Alf Svensson utfrågas av
TV 2:s valredaktion.
Sänds även textat 9/9 kl. 17.05.

5-JKl Vår bild av världen, Sk 6. 3. Jor
den er. planet, i förvandling.

Lärarprogram: Vad är handi
kapp"’ 1. Handikapp — lika ändå. .
3.43—10.00 Teknik i vardagslivet, åk
2—3. 2. Vatten.
12-2Ö—12.40 Vårda och hjälpa. Ulf 11
Sr ligger på sjukhus, åk 1—2.
»2.45—13.00 Att uppleva naturen, åk
6. 2. Klättrare.

16- 38—17.00 Halvfeta: Expedition
varma vatten.
17.55 Meddelanden.
2&-QG TV-nytt och väder.

18.03 Novellfilm: Vennelyst. En berättelse om bästa vännerna William
och Knutåke som bor i Vennelyst,
ett småsVugeområde utanför Köpen
hamn. En dag hittaf de en tidning
och börjar lösa korsord.
18.30 Sveriges magasin. Värd LarsGunnar Björklund. Göteborg.
39.30 Pang i bygget — dagligt liv på
ett litet engelskt hotell i särklass.
5. Basil Fawlty ordnar brandövning.
När oredan är som störst anländer
ett antal tyska gäster.
20.00 Arkitekter berättar: Att se in i
framliden. Suzanne Bränner, Staf
fan Lindqvist och Lars Säfström lå
ter oss möta kända svenska arkitek
ter.

20-30 Vart jag går. Sångstund från
Goteborg med Annika Paulsson och

sånggruppen Tillsammans samt
ungdomar från Björngårdsvillan.
21.00 Aktuellt och väder.
21.30 TV-nvtt.
21.35 Valaktuellt.
22.00—22.55 Kampen mot bakterierna.

Läkekonsten gjorde mycket få
framsteg från antiken fram tffl
mitten av förra århundradet. Men i
ota med att man upptäckte bakte
rierna och andra mikroorganismer
revolutionerades hela medicinen
och utvecklades inom några årtion
den till en modern vetenskap som
framgångsrikt bekämpar tidigare
fruktade infektionssjukdomar.

I Tollen som Seir.melweis: Robert
Lase.
Sänds även 12.9 kl 17.

TELEVISION ?.
J7J5 TV-nytt och väder.

20.20 TV 2 teatern: Har du inga rno*
derskänslor? av Claes Engström och
Ingrid Höglund.

Sydnytt, Västnytt, Miltnytt, Nord19.30 Rapport med väder.

20.00 Va) 76: vpk. Partiledare Lars
Werner, Vänsterpartiet Kommunis

22.20—22.25 TV-nytt och väder.

TV j Torsdag j
TORSDAG 9 SEPTEMBER
TELEVISION 1
Skol-TV:
9.00 Djurens livsrum, åk 6. Låt dem
leva.
9.20 Brännpunkter åk 1—3. 1. 1912.

Mc-dv. bl a. Nisse Ahlroth, .Ake
Arenhul. Rune Ek, Agneta Prytz,
Mixea Media, Edvard Wojcicki och
Bengt Jelvefors kvartett. Malmö.

terna, utfrågas av Bo Holmström och
Ake Ortmark.

TELEVISION 2

Sänds även textat 10/9 kL 16.30.

20.40 Oscar Peterson med gäster- Ett

16.38—17.10 Va! 76: VPK. Textad re
kanadensiskt program med jazzpia pris. Partiledare Lars Werner,
nisten Oscar Peterson. Gäster: Dizzy i Vänsterpartiet Kommunisterna, utGillespie, Zoot Sims och Al Grev
'frsgjas av Bo Holmström och Ake
Repris från 15/5 1975.

:»»;* * ro ar K..

21.00 Se Sverige. Det här är Sverige

17.25 TV-nytt och vader.

J alla fall delar av det, sett genom

17-38 Barbapapa.

några amatörfilmares ögon.

17,3$ Följ med Pelia och Sampo till
Viltuggla gård.

22.50—22.55 TV-nytt och väder.

IKOP Jag och pappas nya fru, 2 —
: Amerikansk füm i två delar.

9.45— 10.00 Teknik i vardagslivet, åk
12.20—12.40 Privet 1.

Skol-TV:
12.45— 13.05 Kika digga ding 11, åk 4—

6. L Black music.

TV

13.35—13.50 Naturkunskap, åk 1.

16.30—17.00 Halvfem: Experimentlek
med Gösta Ekman och Per Ragnar.

Mio och Mao.
17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt och väder.
18.05 Det levande museet. Att gå på

konstmuseum kan ha sina sidor. När
en tavla av den spanske konstnären
Mirn plötsligt börjar ställa till spratt
och man själv har livlig fantasi, kan
det bli riktigt spännande. Spansk novellfilm.
18.33 Sveriges magasin. Värd Steen
Priwin Göteborg.

19.30 Hor kan den smaka, vår blståndskaka? Hårdtuggade recept i
lättsmält form med Anni eks Kronberg, Charlie Elvegård och Ishael
Ole Sirongy.
Sands aven 12.9 kl 15.55.

Majorens moraliska principer utsat
tes för häftig kritik. Manus och regi:
John Gorrie.
I rollerna: Robert Fiemying, Rachei

Kempson, Dinsdale Landen. Jean
Marsh, Malcolm Stoddard, 5 as il

Moss.
21.00 Aktuellt och väder.

Fredag

FREDAG 10 SEPTEMBER
TELEVISION 1

13.10—13.30 Socialkunskap: Problem i

välfärd, åk 1—3. 1. Vera, ett alkoholfall.

der har tillbringat 30 år i Indien.
Han framträder i ett TV-progrsm
om det döende brittiska imperiet.

Sänds även i TV 1 12/9 kL 15.43.
1S,!5—19.39 Regionala nyheter.

19.15—19.30 Regionala nyheter.
nytt.

Norrköping.

Sammandrag från landskampen på
Solna 1'olbollstadion. Bo Hansson.

aü Krosss lyckan nar Birger verkli
gen hittar Gen flicka han alskar. Re
gi: Arne Mattsson.
zl.w Aktuellt och väder.
2L3) TV-nytt.
21.35—22.35 Sioken vicka med Lasse
Hr — i vist och hans gåster.

17.35-18.00 Följ med Pella och

SVahlin om våra vardagssvampar.

21.30 Fotboll: Sverige — Ungern.

20.© Major Lavender, Maja- Laven-

dera döyteater. Det hsr programmet

son utfrågas av TV 2:s valredäkuön.

Samp» till Viltuggla gård.

(15' och Kattis (8).

han inleder ett förhållande med.
Sfcvauret kommer igång och är nära

17.25 TV-nytt och väder.

verkstad, hon hemmafru. De har tre

barn i skolåldern: Leif (16), Marie

17- 38 Barbapapa.

om hennes intryck från resan inle
der TRU-serien om och för döva,
Värld utan ljud.

TELEVISION 2
17.05 Val 76: KDS. Textad repris.
Kristen Demokratisk Samling pre
senteras och partiledare Alf Svens
17.30 Barbapapa.

21.20 Liten svamplektion. Bertil

Scherer. Goteborg.
19.10 Nar karleken kom till byn. SV.
bvensic långfilm från 1950. Den unge
folksKousraren Bu-ger Broman kom
mer som vikarie ull en liten byskola.
Hans företrädare har blivit sjuk och
Birger får do hos dennes hustru som

22.ft>—22.30 Spaniens djurvärld. 5.
Den levande projektilen.

Lars och Stina har varit gifta i 17
år. Han är verkmästare på en bil

17.35 ca Följ med Peöa och Sampo
till Viltuggla gård.
18.89—18.35 Värld utan ljöd. Testat.
Gunilla Wågström på Tyst teater har

varit i USA ett år för att bl a stu

21.30 TV-nytt.
21.35 Sportextra.

Fnckan Nina bor ensam med sin
mamma, sedan föräldrarna skilts. Nii nas nya iararinna i skolan verkar så
trevlig — anda tills Nina får, reda på

att oei sr hon som ar pappas nya
I fru . ...

i 1SJ8-is.Om "om” for vuxna. Texi ta;. \h får se glimtar ur kommande
l TRU-program för barn och vuxna

Skol-TV:

9.20— 9.40 Teknik, åk 7—9. Flvg.
eT.drare
10.00-10.10 Switeh on 2, åk 3.
i 18.45 Au hitta ut och hem igen. Fa10.15-10.30 Dags, åk 1—312.20— 12,47 Barnets Ickutveckilng, åk 1 T/;er Tradens lår i fem program
Tvtni’—a och sig sjalva att han1. 2. Aren 3—7.

16.30—17.00 Halvfem: Varför är Grön

berg grön? 3. I dag får vi se hur det

j tera _ch kompass Luleå,

i 19.15—ia.j Htgionala nyheter.

går för Vanna när hon återvänder ( Sjdnylf csinytt, MiUnytt, Nordtill sin by.

Gubben upp och ner — engels’. ko 29-3» Rapport med vader.
\ 26,?» Kar de Mummas blandning. En
miker på äventyr.
17.25 Finskt magasin — Aktuellt för 1 iv-revy blandad på gamla revysuc1 c4er öcn nyskrivet av framför allt
finskspråkiga.
Sänds även 11.9 kl 9.30.

17.55 Meddelanden. ""
18.00 TV-nytt och väder.

! Kar de Mumma, Kajenn m fl som

i av Stig Järrel, Siw Malm-

s QvisL Rolfe Bengtsson, Gunilla

I Axesson. Lars Lmd, Peter Harrysson
18.05 Berätta mera i cirkel, Tev
På Nordkoster utanför Strömstad | samt Folkans dansare. Regi: Mikael
har man aldrig haft någon studiecir- f

kel föniL Nu träffas en grupp varje ; •q m Ben osynlige mannen — ame-

aventyrsserie efter H G
lördag kring TRU-kursen Berätta f
mera. Cirkelledaren Ann-Kristm I w nv berömda framtidsversion.
Axelsson berättar bur man kom 1 rL3ö t>4 200 år: 1 För en liten pla-

igång. |

18.15 Hjärntvätt. Ett besök i framti- { Lrder den har rubriken, har den
franske TV.n presenterat en proden, i ett land med fast och bestämd
stzmserxz om USA med anledning
ledning där alla egna idéer tvättats

ur alla hjärnor — alla utom ea.
Tecknad prisbeiönt kortfilm från
Holland.,

av 3B-årsdagen. Senen bygger helt

cch ržüet på klipp ur olika ameri
kansks dokumentäror, Bland de
medverkande är folksångaren Pete

Repris från 17.12.7S.
18.25 Valinformation på turkiska

Neeger.

18.38 Sveriges magasin. Vård Maria

73Ä-S4Ö5 TV-nytt och väder.

TV Lärdag
LÖRDAG I! SEPTEMBER
TELEVISION I
Suomenkieliset ohjelmat: Finsk
språkiga program:

utan vitaminer och hormonprepa-

rat? I dag är mental träning och
hypnos viktiga inslag i elitträning

en. Har idrotten blivit en veten
skap? Odlas stjärnorna fram som
idrottens broiler?
Repris från 15.7.
14.35 Reklamen som tidsspegel: Port

9.30 Tapahtumla. Aktuellt för finsk

rätt av okänd mästare. Leif Fur

språkiga.
10.00 Lasten TV: Fiinuskan jazz-juh-

hammar botaniserar i filmkonstens

lai.

Barn-TV: Fiinuskas jazz-festival.
Textat på svenska.
10.15 Tasavallassa tapatuu.

Det händer i republiken. Pensionä
rer besöker ”Republikens” redak-

undervegetation. Det första pro
grammet, Porträtt av okänd mästa
re, presenterar Arvid Olson, Sveri
ges mest framstående filmtecknare
och trickfilmare under flera årtionRepris från 24.815.25 Anslagstavlan.

Textat på svenska.
11.00—IL20 Kuipka kunta tolmii.

15.30 Invandrardags. Valextra. I detta

Hur kommunen fungerar. Inför

program begär invandrarna själva
— jugoslaver och greker — besked

. kommunalvalen besöker vi Haninge
kommun, av vars befolkning 10 pro
cent är invandrare.
Textat på svenska.

Svarande är politiker, en rikspolitiker och en kommunal- eller lands
tingspolitiker. från vart och ett av

17.55 Helgmälsbön från Längbro
kyrka i Örebro.

18.00 TV-nytt och väder.
18.05 Aktuellt i veckan. Textat.
18.30 Kinesisk gatuopera. I Bangkoks

kinesiske kvarter turnerar ett sång
sällskap. Truppen spelar gatuopera
från en port a be I scen, och operan
har nära anknytning till traditionell
kinesisk religion. Tyskt reportage,
19.30 Fablernas värld. Postmästar
Duva vill ha nån egen stans att bo.

19.35 Alla vi barn i Bullerbyn. Tex
tat. 11. Anna och Stina tänker rym-

om den svenska invandrar poli tiken-

de fem riksdagspartierna» utfrågare
är alltså invandrare av olika yrken,

åldrar och från skilda delar av Sve
rige.

Det gäller skolfrågor, pensionsför
måner, barnuppfostran, möjlighe
terna till egna kulturella aktivite
ter .. .
Utfrågningen sker på svenska men
är textad till serbokroaöska.
16.55 Textad repris: Skattkammaren.
Del 2.
17.25 TV-nytt och väder.

17Bullerlboek.
18.00 Lördags. Hur har du valt dina

Repris irån 3X10.62.
20.00 Röjning på teatervinden. Minns

ni vad vi skrattade åi under 30-, 40och SMalen?

Mona Andersson, John Harryson,
Beatrice Järås och Olof Lundström
plockar fram - godbitar från tiden
det begav sig- Sven Paddock och
Uno ”Myggan” Ericson presenterar
revyhistorik och Stig Holms orkes
ter spelar. Regi: Mille Schmidt.
21.00 Aktuellt och väder.
Z1.30 TV-nytt.

21.35—2SL25 Larmet går. 2. På egen
risk.

Brandmännen Roy och Johnny und
sätter Charles Phillips, vars bilmo
tor har fallit över honom under re
paration. Roy marker att mannen

får allt svårare att andas under
transporten till sjukhuset. Han arsöker via radio få kontakt med dr
Broeken, men upptäcker att radion

inte fungerar- Han vidtar då på
ege-n "hand de åtgärder han anser
nödvändiga.

TELEVISION 2
1JS5 Superm annlskor eller broiler?
Idrcttsresultaten förbättras ständigL

Hur är egentliges elitidrotiaraas
prestationer möjliga? Måste man

”välja rätt” föräldrar? Vara iråningsfakir? Klarar man sig inte

18.30 Fimpen. 2. I blått och gult Re
gi: Bo Widerberg.
I rollerna: Johan Beigman, Magnus
Härenstam, Ernst-Hugo Jåregård,
Monica Zetterlund, Carl BiHquist,
Stig Ossian Ericson. Inger Bergman,
Arne Bergman, Annelie Bergman,
Georg Ericson.
19.05 Magiskt mellanspel. Trick och
trollkonster för hela familjen med

illusionisten och trollkonstnären
Mark Wilson, dennes hustru Nabi
och sonen Greg.
19.30 Rapport med vader.

20.00 Minnenas strand. SV. Fransk
långfilm från 1948.

Till en isolerad badort i norea
Frankrike anländer en kvali en ung
man vid namn Pierre. Has visar sig
vara en efterspanad mördare, som

sökt sig tillbaka till den plais, där
han tillbringade sin hårda barndom.
Regi: Yves AllegreL
21.30 Titta på Tellus — serie om vår

planet. Vad händer med vår jord,
med landskapet, vattentillgångarna
och luften?

21.35 Nattrock. Ett program i den
amerikanska serien ”In Consert”
med internationella pop- och roekartister.

22,40 TV-nytt och våder.
22.45—23.15 Lördagstsrsen: Krutgub

bar — engelsk komediserie

