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Rootsi valitsus esitas esmaspäeval oma
esimese eelarveettepaneku aja kohta 1.
juulist 1977 kuni 30. juunini 1978. Invand
rarverket saab järgmisel aastal 3,1 mil
jonit krooni rohkem, kokku 32 miljonit.
Üheksa uut ametnikku ra

suurus on 1800 krooni lapse ja

kendatakse. Suurendadakse ka

aasta kohta.
Usuühingud väljaspool Rootsi

invandrareverketi summasid,
toetusteks sisserändajate- ja
minoriteetide organisatsiooni
dele ning informatsiooniks sisserändajatele ja sisserändaja-

1976 trotsisid viie esimese kuu jooksul iJf inimest selliseid ohte
piiril, kuid Soome andis asüülitaotlejad välja.

riigikirikut saavad toetust 7
miljoni krooni ulatuses.

Rahvapensioni suurus on
12 840 krooni üksikule ja 21 935

teüle.

abielupaarile. Aastavahetusel

Riik maksab toetust eelkoolis
toimuvale sissérändajate laste

on Rootsis 1 780 000 pensionäri,
neist 1 280 000 rahvapensionäri.

emakeeleõpetusele, toetuse
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Soomest
Vähemusei saa
hirjandus Adson
asüüli • . . saab raha siiramal

Viimseid ülesvõtteid Artur Adsovist VärhhiQi haiglas. (Foto

Lepper).

Avalikkuses üles kerkinud
väited Soome poolsest pagu
laste loovutamisest N. Liidule

vastu rahvusvahelisi õigus
norme on Soomes äratanud
suurt sisemist rahutust. See
avaldub ka ms ajalehtede lu
gejakirjadest. Helsingin Sanomat on avaldanud ühe sel
lise oma 21. dets. numbris
pealkirja aU "Some ja pagu
lased".

Soome saadab tagasi N. Liidu

piirületajad, ehkki need pa
luvad siit poliitilist asüüli ja
ehkki Soome on alla kirjuta

nud Liitunud Rahvaste pagulaskokkuleppe. Välismaalas-

büroo juhataja . Eila Kännö
väidab küll, et Soome peab
kokkuleppest kinni, kuid kü
sima peab kuidas see on tege
likkuses.

Sellest öeldakse järgmist.

Olles läinud juunikuus Rovaniemel sõjaveteranide su

”Signatuur "Nailisdemok-

vepäevadel, sattusin selt-

raatia” küsib (HS 15 12), miks
m-.--

Uus haridusminister Jan-

Erik Wikström on juba varem

mh. eesti algkoolidele ja eesti

noortetööle.

seletanud, et ta kavatseb uuen

— Oluline on ergutada kir

dada riiklikku kirjanduse toe

vähemuste oma kirjastuste

janduslikku tegevust sisserän
dajate ja minoriteetide hulgas,
rõhutab haridusminister, kelle
teadmisel mitmed vähemusgrupid arendavad kirjastuste
gevust. Haridusminister ütleb,
et peale produktsiooni toetami

Üldiselt on eelarveettepane-

raamatute levitamise toetami

tamist. Uues riigieelarves on ta

mõtelnud eraldi ka vähemuskeeltes- ilmuvale.- kirjandusele,

milleks Kulturrådeti käsutusse
antakse 300 000 krooni eeskätt
toetamiseks.

kus rida positiivseid uuendusi ja

toetust minoriteetide kultuuri
tegevuseks mitmes sektoris,

se tuleb tähelepanu pöörata ka
sele

Raamatukauplustel on ainult
■š.m-h I!,. 7

Kolmekuninga laupäeval, 5. jaanuaril
saabus kurb sõnum Stockholmi Vårbergi
pikaaja-ravi-haiglast — seeal oli kell 12.30
päeval surnud tuntud eesti poeet, kirjanik,
kriitik ja ajakirjanik Artur Adson.

Ta viibis haiglas koos oma poetessist

abikaasa Marie Underiga.
Adson oli sündinud 3. veebruaril 1889 ja
oleks seega veebruaris saanud 88. aasta
seks.

Koi. Luts
Visnapuu
laureaat

Henrik- Visnapuu nimeline kirjandusauhind,

mida jagatakse kirjaniku surmast peale igal aastal

tema sünnipäeval, s.o. 2. jaanuaril, määrati sel
aastal zhürii poolt kolonel Alfred Lutsule Stock
holmis tema mälestuste ”Heitluse keerises” eest.
Alfred Lutvrat* on järjekorras 24-as laureaat.
Zhürisso kuulusid mag. phil.
Mall Jurnm (esimees), dr. phil.
Alfred KuiienLs, dr. phil. Victor
Kuressaar, prof. Kelix Oinas ja

mis tõustes kõrgemale autori
isikliku elu ja läbielatu edasi

kirjandusloolane Eli Sirg. Mo

iseseisva Eesti sõjaväest II
Maailmasõja saatuslikel aas

tivatsioon kolab aii.

— Mälestusteraamat ”Heit
luse keerises” on ülima selguse
ja tasakaaluga kirjutatud teos,

kandmisest toob lugeja silmade

ette haarava ja traagilise pildi
tail.

Sisaldades rikkalikke fakHijid

andmeid Eesti Vabariigi kait
sejõudude organiseerimisest,
juhtkonnast, ettevalmistusest,
relvastusest ja vaimsusest on

see raamat ühtlasi püsivaks
mälestusteoseks iseseisva Eesti
sõjaväele.

F.RN jo. Balti Komitee uueaasta vastuvõtult. (Foto Lepper),

Uue aasta vastuvõtt

Uueaasta päeval toimus
traditsloonikohane ERN ja
Balti Komitee ühine vastu
võtt, kuhu kogunes eesti ja

tee esiimees Birger Ha gård
isiklikult kohale ei saanud tul
la ja tema tervitus anti. üle
kirjalikult.

- Meie sisepoliitilisel alal

on kestnud pikemat aega tea

meste käitumise muutmiseks.
See oh lihtne jä enesestmõis

tav kriisi olukord keskorga

tetav nõue, aga väga "revo

balti organisatsioonide esin
dajaid, rootsi sõpru, eesti ke
skorganisatsioonide liikmeid
jne. Uueaasta tervitused va

ERN esimees puudutas

nisatsioonide vahel ja mõnes
organisatsioonis, näiteks BalÜ

lutsiooniline” mõte, kui ar

rahvusvahelist situatsiooni ja
põgusalt Ka eestlaste siseva

Instituudis. Kriisi olykorda

dusega inimesed hoiavad

hendas ERN esimees Joh.
Mihkelson, kuna Balti Komi

mitmeid vanast aastast kaasa
tulnud kriisiolukord!:

hekordi. kus ta meenutas

esineb ka valitsuses ja isegi
eksiilvalitsuses. Uue aasta
puhul on põhjendatult avalda

tud soovi meie juhtivate ini

vestada sellega, millise visa
kinni omaks võetud arvamus
test ja seisukohtadest.
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Kolonel Alfred Lutsu stiili
selgus ja asjalik täpsus aitavad

mõjuvalt kaasa tema teoses
käsitlemist leidnud raske aja ja

traagiliste sündmuste süga
vamaks mõistmiseks. Selle
stiili otsest ja kainet nägemus
likkust ei sega mingi völtspaa*
tos.”

Laureaat Alfred Luts, sünd.
1899, oli vabatahtlik Vabadus
sõjas} lõpetas kõrgema sõja

kooli ja töötas ülemjuhataja

lähema kaastöölisena viimati
Sõjavägede staabi operatiivosakonna ülemana.
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VIETNAMI KÜSIMUS on äkki

Eelarve

Kodanlik valitsus esi

liialdus. Rootsi majandus

tas riigipäevale oma
esimese riigieelarve,
milles peegeldub see

on küllalt tugev kriisist
üle saamiseks kui töötu
rul ei teki erilisi raskusi

se tulemusena. Lootes

mis on ruineerinud ma
janduse). Seega oleneb

kriisiolukord, mis maad
on tabanud ülejõu elami

häid konjunktuure on
jäetud püksirihm koo
male tõmbamata siis, kui

see olnuks motiveeritud
ja kaetud auke välislae

"inglise tüübist” (Ing

lismaa jooksvad streigid,

palju ametiühingute
olukorra hinnangust,
millised on praeguse

opositsioonierakonna

nudega. Ja ka seekord ei
pääseta välislaenudest —

juhtida. Igal juhul näeb
uus valitsus võimalusi

uue eelarve puudujääk on
15,7 miljardit, vana aasta

jätkamiseks ja isegi pa

"päritud” puudujääki

arvestatakse umbes 14,3

miljardile.
Muidugi ei saa majan
dust üleöö saneerida ja
seda eriti momendil, kus
vanad mured on päritud.
Seda eriti tööstuste poo
lel, kus tellimiskurvid on
allapoole läinud selle tõt

tu, et rekordkörged

tootmiskulud on nõrgen

danud rootsi kaupade
konkurentsijöudu välis
maailmas. Eelarvest
paistavad selle tõttu ee

skätt välja mured töö

stuste kriisist üleaitamiseks ja sel viisil tööpuu
duse vältimiseks. Ja see
on kallis arve, mida riigil
tuleb maksta.

Ainuüksi laevatehased
vajavad riigi krediidiga-

rantüd 12,9 miljardi
krooni ulatuses, riigi

rauatehas Norrbottens
Järnverk vajab 1,8 mil
jardit hiiglapuudujääkide katmiseks, tekstiil-

tööstus, klaasitööstused
jne. on samuti abiküsijate hulgas. Väike- ja kesktööstused on juba varem

sattunud ohutsooni. Ka
nendele on uues eelarves

lubatud krediite ja toe

tust.

Rootsi peab leidma tee

konjunktuuri madalsei

sust läbimüümiseks, va
stu pidama kuni kurvid

ülespoole pöörduvad.

Praegune madalseis on
nimelt kestnud kauem
kui prognoosid ennusta

sid. Võimalik, et asi

hakkab paranema alles

järgmisel aastavahetu
sel.

Majandusminister

loodab siseturu elusta
misega ülal hoida töökäte

senist rakendamist, kus
juures aga tingimuseks

on, et Rootsi oma rah
vusvahelise konkurent
sivõime taastab toot
miskulude vähendami

sega ja väliskaubavahetuse tasakaalustamisega
(konjunktuurinstituudi
andmetel ostis Rootsi sel
aastal umbes 11 miljardi

eest kaupu välismaalt

rohkem kui ta sinna ise
müüs). Kuna konkurent
sivõime taastamine ei
saa toimuda üleöö, siis on
üleminekuvahendina

esmane siseturu stimu
leerimine.

Kui viimasel ajal on

Rootsi majanduses püü

tud välja lugeda "ingli
se" tendentse (s.o. lähe

nemist ülepääsmatule

kriisile Inglismaa tüü

bist), siis muidugi on see
KUSTI PÄEVAUBIIT
Estniska Dagbladet
Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastu Lav väljaandja
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sotsiaalse heaolupoliitika
randamiseks.
Kuna energiaprobleem

oli valimistel üks olulisi
küsimusi, siis on peami
nister, kes isiklikult on

vastu aatomienergia
laiendamisele, koalitsioonierakondadega

kokku leppinud energia-

küsimuse kergendami

seks abinõudega energia

kokkuhoiuks. Energiatnaks muudetakse selli

muutunud aktuaalseks. Nende
samade USA aktivistide juures,
kes mõned aastad tagasi nõudsid

USA vägede lahkumist Löuna-

Vietnamist. USA-d süüdistati

väga mitmesugustes vägitegu
des ja nõuti, et Vietnami rahvas

— see tähendab FNL — vabalt
saaks otsustada, missuguse va
litsuse ta valib. Ja kui rahvas —

see tähendab FNL, ja PöhjaVietnami väed — sooritasid selle

valiku, siis pidi kõik korras ole-

Aga ilmselt ei ole. Tulevad
uued teated vägivallategudest ja

hiiglasuurtest vangilaagritest,
milles olevate vangide arv näib

kümnekordselt ületavat

omaaegse Löuna-Vletnaml polii
tiliste vangide oma. USA aktivis
tid ei usu millegi pärast, et need
laagrid oleksid olemas ainult po

liitilise ümberkasvatamise pä
rast, midagi sõjaaegsete saksa
sõjaväe "Entlausungsanstaltide"
(täidest puhastamise asutuste)
taolist. Nad väidavad koguni, et

andmed vägivalla kohta Viet
namis on nii selged, et polevat
mingit kahtlust, et seal teostub
vägivald.

Mis siis selle vastu teha? Nõu
takse inimõiguste jaluleseadmist

Pöhja-Vietnami võimudelt. Aga
keegi pole nõudnud, et Pöhja-

ise ütleksid.

Koguni on noomitud meie

le asemele, et tuua ristiusk hoopis
Skandinaaviast ja jääda vabaks.

nende läänimehed olid kuni vii
mase ajani kõige kangemad ta
lupoegi rõhuma.

VAIDLUS selle üle, missugune
rezhiim on vabam, on käinud ju
viimased nelikümmend aastat.
Ja mittevabadel rezhiimidel pole
iialgi puudust olnud endakaitse
argumentidest. Aga ometi on üks
argument, mille vastu ükski teine

ei saa. Kui seda ainult küllalda

inimõiguste tunnustamist. See ei
lähe üldse kokku nende võimude

Säästuenergiast loo

mulikult ei jätku tuleviku
perspektiivis. Sellepärast

soodustatakse uurimis

tegevust uute energiaal
likate leidmiseks.

Kasvava kuritegevuse

taustal on vajalik mär
kida ka suurenevat tähe

lepanu polltseivöimu
efektiivsusele. Eriti selle

taustal, et praegu ei

iseloomuga. Keegi ei lähe kõr
best vett otsima ega põhjanabale
lilli istutama. Võtab ilmselt aega,
enne kui see põhiline tõik selgeks
saab. Ainult protest aga vietnami
rahvast ei aita.
Kui Timmukuru Aadu oleks nii
vanaks elanud ja pagulusse sat
tunud. ta oleks selle kohta öelnudé — Võtab palju aega, enne kui
tarkus taguotsast pähe tagasi tu
leb.

POOLA VÕIMUD tahavad

suuda politsei juurdlust
teostada personali puu

rootsi lastele määratud õpikuid
ümber teha, on kuulda kooliva

liktide, näit. ”rutiinisis-

sündmused õieti valgustatud.

Luuakse 525 uut kohta.

olnud unioonis. Ja miks ei vöiks

Riigieelarve puudutab
ka vähemusi. Uus valit
sus rõhutab sisserända

uuemate aegade kohta? Polnis-

dumise tõttu paljude de-

semurdude” puhul.

jaid ja vähemusi eriti

tugevalt mitmes eelarve

osas. Vähemuste orga
nisatsioonide toetust
suurendatakse, paran
datakse raamatukogude

võimalusi osta vähe-

muskeelset kirjandust,
kirjandustoetust täien
datakse toetusega vähemuskeelsetele kirja
stustele (selleks on re

litsusest. Seal polevat mõned

Poola ja Rootsi on ka varem

See on jalgade argument, põ
Saksamaa rezhiimi võidakse ju
kiita, aga mis ütlevad arvud? Kui

paljud on sealt jalga lasknud,
varem suhteliselt kergesti, vii
mased paarteistkümmend aastat

surmaohuga. Müürist üle ja alt,

üle vee, läbi miiniväljade ja
traataedade. Ja kui paljud on
põgenenud läänest itta? Tarvit
seb tutvuda ainult statistikaga —
mida ka teine pool ei saa eitada.

Meie ise oleme siin sellesama
jalgade argumentatsiooni põhjal.
Aga kui palju pandi Rootsis omal

ajal tähele seda argumenti. Et
kui kümnedtuhanõed põgenevad

pisikestes paatides üle tormise
vee — et siis peab kuskil midagi
katki olema.

Küsimus ajaloolastele: Kui
palju inimesi põgenes omal ajal

Löuna-Vietnamist Pöhja-Viet

nüüd teha ühiselt ajalugu ka nami? Neid ei saanud kuigi palju
che Wirtschaft ühe sõnaga.

Kuidas sel puhul Poola ajalugu
välja näeks, seda me umbes ai
mame. See algaks muidugi aas
taga 1945 ja sealt oleks maha ku

stutatud niisugune varasema
ajaloo kurjategija nagu Pilsudski. Aga kuidas näeks niisugune
Rootsi ajalugu välja? Näiteks:
Rootsi on kapitalistlik riik, mis
ägab kuningakoja ja suurkapitali
ikke all. Töölistel pole sõna-, hää
le- ega muid õigusi. Kapitalistide

olla — muidu oleks põhjapoolne
propagandaasutus selle ammu
ära kasutanud. Ja kui paljud põ

genevad praegu Vietnamist,
Laosest ja Kambodjast välja?

nimetades eesti koole

määratakse, et toetussüsteeml võetakse ka
nende koolide tööandjamaksud, millesteks se
nini iga kord tuli eri palve
esitada.

Noortetegevuse pöhi-

toetust tõstetakse 175.000

kroonilt 195.000-le, mis
tähendab vastavat toe

tuse suurenemist ka
Eesti Noortetöö osas.
Eestlasi puudutab mui

dugi ka harrastusringide

toetuse suurendamine 10

protsendi võrra, mis tä
hendab iga õppetunni
eest toetust 46 krooni.

Meenutades valitsuse
deklaratsiooni ametiastumisel vähemusajakirjanduse diskriminee
rimise lõpetamise osas,

siaalpoliitika alal (rah
vapensionid 23 miljardit,

lastega perekondade

toetus 7,8 miljardit, korteritoetused 6,1 miljardit
jne.), hariduspoliitikale
kulub 17 miljardit ja alles

kolmandal kohal riigi
kaitsele 11,9 miljardit

Valitsus usub, et töö
puudus, mis on madal
praegu, vaatamata töö
stuste personali vähen
damisele umbes 30.000
inimese võrra, oluliselt ei

oodata eri seaduseelnõu,
mis küsimuse lahendab.

kommunaalsel poolel.
Valitsus loodab inflat

Riigieelarve ületab
seekord 125 miljardit

krooni, mis on 12 miljar
dit suurem eelmise aas

taga võrreldes. Suuri! mad kulud on riigil sol-

kompenseeritakse

siooni veelgi pidurdada

(OISCU majanduspiir
konnas arvestatakse

umbes 8 protsendiga, mis
kehtib ka Rootsi kohta).

KLA

Eesti keele kursus muulastele

jaan. kl. 19. Kui leidub uusi õpi
lasi, palutakse sellest teatada uue

öpperingi avamiseks, tel. 031/
11 59 00.

HELSINGBORG
Filmiõhtu - ESTO-76
Helsingborgi Eesti ühing kor
raldab laupäeval, 15. jaanuaril

kell 14.30 ”Kärnpunktenis”,
Långvinkelsgt. 26, filmiõhtu kus
Jaan Savioja Göteborgist esitab
filmi Ülemaailmsetest Eesti Päe
vadest Baltimores 1976 suvel ja

sellele järgnenud ringreisidest
USA’s ja Kanadas. ”Lisapalana”
film LöunaRootsi eestlaste suve
päevast ja sellele järgnenud Hel
singborgi Eesti ühingu 25 a. juu
beli koosviibimiselt 1972 Örenäsi

Karin Saapsen-KarlBtedfc

STOCKHOLM
Maapäev
Osakonna juhatus soovib liik
metele ja tulevastele liikmetele
head kordaminekut uuel aastal ja

palub kõiki lahkesti osa võtta
Osakonna maapäevast, mis toi

mub reedel, 14. jaan. kl. 19.30
korp. Estica ruumes, Luntmakarg. 61, T-jaam Rådmansgatan.

STOCKHOLM
Loengud maailmapoliitikast

”Maailmapoliitika geograa
fiast” kõnelevad Stockholmi
Eesti Majas kolmapäeval, 19.
jaanuaril räigusega kell 18 Valter
Kotsar ja Esmo Ridala. Koosolek

on vaba ja tasuta kõigile. Kor
raldav organisatsioon on Eesti
Demokraatlik Unioon.

UPPSALA
EV aastapäev

lossis. Filmide vaheajal ühine
virkade daamide hoolitsusel.

Pühapäeval, 27. veebr. kl. 14
toimub kontsertaktus Katedral-

perekonna- ja pärimisõigus,

kooli aulas, Skolgatan 2. Kont
sertosa on seekord rikkalikum
kui tavaliselt. Nimelt esinevad
solistid Lehti Aug ja viiulikunst
nik Alfred Pisuke, klaverisaade
Hilma Nerep-Mossin, sama ka
vaga (jiigi veidi lühendatud ku

üüriseadus ja üürilepingud, pen
sionid, maksud ja deklaratsioo
nid, igasugused sotsiaalalasse

teborgis ja Stockholmis.

Fümiöhtul antakse ka lähemat
informatsiooni peatselt startivast
loengute sarjast, kus asjatundlike

lektorite poolt käsitatakse
aktuaalseid, meid iga päev puudu
tavaid õiguslikke küsimusi, nagu

puutuvad küsimused jne. jne.

Korraldajad loodavad rohkear

jul) , millega nad andsid iseseisva

kontserdi möödunud sügisel Gö

UPPSALA

vulist osavõttu.

Kella-kolm e-kohv

STOCKHOLM

See toimub pühapäeval, 16.
jaan. kl. 15 Eesti Kodus, Gei*

Leeriõpetus

EELK Stockholmi peapiiskoplikus koguduses algab leeriõpe

tus poeg- ja tütarlastele püha

jersg. 12 A. Kohvilauas vestleb
Valter Kotsar ainel ”Üht ja teist
Londoni horisondilt”. Pakutakse
ka sobivat meelelahutust.

pagulusse tulimegi. Kuidas
siis . . .
Mõeldud pole ilmavaadet, vaid

mentaliteeti. Ärgu lastagu meil

tehakse siin-seal poliitbüroodes.

STOCKHOLMS SKOLOR
Inskrivning av nybörjare

—. . . ja jäta meile alles meie

vaid neid teostatakse ka siia loomulik mõistus!
TIMMUKURU
Rootsis ajuti ühes või teises väl
jaandes. Ajalugu on ju nii tore
mänguvahend niinimetatud
marksisüijus lasteaias. Ajalugu

031/n 59 00 kl. 9-16.

jätkab tegevust E. Majas 11.

pidasid.

PAGULASE PALVE kohta ei

nende häälekandjaks on ajaleht .teistsuguseid on kutsutud ja vali
tud asju otsustama — nagu seda
”Virmaliste Leek”. Janii edasi.

AJALOO MUUTMISE katseid

soovijaid uue öpperingi avami
seks, palutakse sellest teatada
EK Göteborgi-osakonnale, tel.

saldab. Aga meie tahaksime

silmapaistvamaid katseid toimus ka paguluses saada fanaatiku
aastal 1988, mil eesrindlikud teks, kes peavad ennast ainuõi
noored haritlased okupeerisid geks kõiges asjus ega võta kuul
Stockholmi üliõpilasmaja. Kõige da kellegi teise häält. Ja ärgu
truumad töölistklassi eestvõitle lastagu meilgi arvata, et üks
jad asuvad Pöhja-Rootsis, kus väike grupp niisuguseid või

ei tehta mitte üksi Poola kandist,

Majas, õpetajaks fil. mag. Kaija

Tänuavaldus

Südamlik tänu omastele, sõp
radele, tuttavaile ja organisat
sioonidele, kes mind mu täht
päeval telegrammide, lillede ja
väärtuslike kinkidega meeles

tea täpselt, mis see igakord si

teostada revolutsiooni, aga need

Stockholmis ja Götebor
gis ning juudi Hülel-kooli, riigitoetust, kusjuures

Keelekursus

Eesti Komitee Göteborgi osak.
juures tegutsev eesti keele kur
sus ülikooli tasemel jätkab tege

seda tagasisaatmist juhtuvat ka

tegelikult vennad Wallenbergid.

võrra. Koolide eelarves
on parandatud erakooli
de, nende hulgas eraldi

teretulnud.

STOCKHOLM

mistesthoolimata ... .

suurendatakse veerandi

on veriselt maha surutud. Üks

”Kassari*'

"Kassari” treeningud algavad
pühapäeval, 16. jaanuaril kell 16
Gubbängshallenis Gubbängenis.
Kõik vanad ja uued tantsijad on

Euroopas, kõigist dementeeri-

hemuste kirikud toetust

Töölised on teinud paar katset

STOCKHOLM

davasti saatvat naaberriigid
kümneid tuhandeid tagasi. Ja

poolt on pandud tööliste eest sinna väikese lisanduse teha:
—. . ja ära lase meid Lenini
rääkima töölisklassi äraandjad,
kes ise nimetavad ennast sot samaseks saada!
Kuidas nii? küsitakse. Pole ja
siaaldemokraatideks. Nõndani
metatud ametiühinguid juhivad riski, Lenini järglaste eest me

saavad (näit. EELK),

mine telefonil 21 32 77.

Neid näib olevat palju, sest kuul

serveeritud 300.000 kr.).

Vabakirikute summa
sid, mille kaudu ka vä

iingatan 32, II. Eelregistreeri

GÖTEBORG

HITLER1 AJAL oli ju sama kohvilaud Ühingu Naisringi

lugu, ainult seda ei osatud tähele
panna. Kanna ja varba argument
oli natside vastu tugev kohe peale
nende võimule pääsemist.

päeval, 16. jaanuaril kell 16 ko
guduse kantselei ruumes, Wal

18. dets. kl. 15 BES jõulupuu
Caroli kog. majas.

Niitepöld. Kui on küllaldaselt

tulid ka Skandinaaviast, aga

jusjaamadega.

da Pöhja-Vietnami võimudelt

19. juunil kl. 13 Lääne-Rootsi
suvepäev Ramnaslättis.

vust ka kevadsemestril Eesti

veel ikka selge, et asjata on nõu

takse liitumist kaugsoo-

20. veebr. kl. 15 EV aastapäev
Caroli kog. Majas.
15. mail kl. 15 on emadepäev
Caroli kog. Majas.

õige muidugi — aga ei olnud

trollima ning soodusta

Ilmselt pole USA aktivistidel

sed:

valida. Kanna pani maale see, kel
oli kõige kõvem kand. Taanlased

oleks hea meel?

rahu maa peale, nii et inimestel

ES üritused

Boråsi Eesti Seltsi juhatus tea
tab, et käesoleval aastal on kind
laks määratud järgmised üritu

kaugeid esivanemad, et miks nad

omal'ajal lasksid end sakslastel
ristida ja langesid orjusesse. Sel

ja kütteseadmeid haka

takse obligatoorselt kon

seda, et küsimuses on

Ttj^klja: EskHstuna-Kurirens
Tryckeri ABEskilstana IST?

siinpool. On katsutud teha Eesti
Vabadussõda ennekõike kodusõ
jaks ja väidetud, et suurem osa
meestest sodis ainult selle tõttu,
et neile mõisast maad lubati. Ei
tea. mis need mehed selle kohta

tarvitajale maksuker-

Eesti Päevaleht Föriags AB.
-.Stockholm

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGSAB

ette näeb uue ajaloo). Vaid ka

genevate taldade argument. Ida-

Kuulutusarvete postgiro 60 59 00-0,

Aasta kr. 236:Kuu......... , kr. 23: —

üksi kodumaal. Seal on see juba
valmis (kuni uus poliitiline suund

nagu nõuti USA lahkumist. Ja
kuhu jäi FNL, kes pidi tooma

suurene, kuna seda

Termtn (4 kuudi... kr. S5- —

ajalugu ümber hinnata. Mitte

selt tähele pannakse.

genduseks. Kõiki soojus-

BORÅS

sed isikud, keda ümber hinna
takse.
On tehtud katseid ka meie oma

Vietnami võim lahkuks lõunast ja
laseks rahval vabalt valida — nii

seks, et kokkuhoid ener
gia alal muutub energia-

siis selgub eelarvest vaid

Tellimishinnad:

ei karju (niisamuti nagu raha ei
haise). Ei karju ka need ajalooli

Fordilt

tervitus
NEW YORK (EPL) - Head

uut n:n;tat noovtoid Eesti Vaba

riigi Lstndusele ja esindajale
ErnKi Jaaksonile USA president

Gerald Ford ja välisminister
Henry Kissinger.

Külastage

USU MIIA
WALLING.34T

EESTI MAJA EINELAUA
osas toimuvad hetkel teatavad
ümberkorraldused. Ruumide et
tetellimisel palutakse seniks ka
sutada majavanema telefoni 08/
il 4? 77 äripäeviti kell 10-15.

Täpsemat informatsiooni ük

sikasjades avaldatakse lähemal
ajal ajakirjanduses.

1) Skolpliktiga barn

Inskrivning av nybörjare, dvs barn födda år 1970 eller tidigare
och som ännu ej påbörjat skolgången, äger rum under februari
månad.

Inskrivningen tillgår så att vårdnadshavaren under andra hälften
av januari månad per brev erhåller

Information om inskrivningen
Blankett som skall ifyllas
Frankerat svarskuvert.
Nybörjaren anses formellt inskriven genom att blanketten ifylls
och postas i bifogat kuvert senast den 7 februari 1977.

För dent som ej nås av personlig kallelse äger inskrivningen
rum tisdagen den 15 februari 1977 kl 9.00—11.00.

Inskrivningen äger rum i det rektorsområde, inom vilket barnet

är bosatt. Föräldrar som ej känner till inskrivningslokalens
adress, torde ta kontakt med den närmast: bostaden belägna
skolan för att erhålla vidare upplysningar. De som inte vet till
vilken skola de bör vända sig kan under tiden 9—11 februari
kl 9.00—11.00 erhålla upplysningar härom per telefon 54 10 00
ankn 160.

Under april månad utsänds preliminärt besked om i vilken
skola de inskrivna barnen skall börja samt övriga meddelanden
omskolgången.
2) Underäriga harn

Barn som under året fyller sex år kan.få.börja skolan, om
barnet efter läkar- och skolmognadsundersökning befinns vara
vät skolmogeL Berörda sexåringar anmäls den 15 februari kl
9.00-^-11.00 till'den rcktorsskolainom vars område barnet är
bosatt. ■

Stockholms Skolförvaltning

3.

Kolmapäeval, 12 jaan. 1977

Ida-Saksa pikendab
oma ”häbiaeda” . . .
TORONTO (ME) - Ida-Sak-

samaa on teinud valmis kaks
kolmandikku uuest fc&itsetöfckete*

süsteemist, mis jookseb Lääne-

Saksa piiril Baltimore»! kuul
Tskebboslo vakklani, kirjutab
"New York Time»’*. See on ar
vult neljas ”aed'*, mis ehitatud

pärast Saksamaa jaotamist
väitjate vahel. Sellega loodetak
se ära hoida igasugused katsed
põgeneda idast läände. Ta peab
kindlustama iga äz-ahüppaja ta
bamise vöi tapmise.

”Aed” koosneb vilest eriosast.
Esimeseks on üle 3 m seespool
piirijoont ligi 3 m kõrgune kom
bineeritud traataed. 1 m traataeda on kaevatud maa sisse ja
selle ümber on paigutatud küllalt

tihedalt maamiine, mis plahva
tavad inimese keharaskuse all

vöi süütamisega elektriliselt
vahitornis valvuri poolt. Traataeda hoiavad tugevad tsementpostid, mis samuti ulatuvad
sügavale maa sisse.

Traataed ei ole elektroütseeritud, kuid sellisest materjalist,
mis lõikab kätte. Traataia ees on
umbes 4,5 m laiune kraav, mille
läänepoolne serv on 1,5 m sügav,

et tõkestada traktorite ja maas-

tikumasinate lähenemist traatiale. Tükkekraavist idapool on
sama lai puhastatud ning peh
mendatud riba maad.

Sellele jäävad jäljed igast pii
rile lähenejast, alarmeerimaks
möödaminevaid vöi möödasöit-

tsehnid ehitavad samasuguse aia

vaid piirivalvureid. Puhastatud
maariba taga on tsementplassti-

dega sillutatud tee piirivalvuri
tele ja nende sõidukitele.

Vähe tagapool sellest vööndist
on ehitatud uued, tsemendist va

latud vaatetornid, kus ette on
nähtud ka laskeavad kuulipildu

jate jaoks ja elektrilised sead
med maamiinide plahvatama
panemiseks.

Kogu see ehitus läheb eritead
laste arvates maksma umbes 390

miljonit dollarit. Majanduslikes
raskustes siplevale Ida-Saksamaaie on see eriliseks raskuseks,

kuid kindlasti üheks prioritee
diks, mille lõpuleviimiseks ik
kagi raha leitakse. (Mõne nädala

eest taotles Ida-Saksamaa lää
nest laenu 340 miljoni dollari
suuruses).

Ida-Saksatnaa piirivalvurid
näivad tundvat teatud piinlikkust
selle häbiaia pärast, sest nähes

Saksamaal arvestatakse, et
oma piirile ja nii edasi kuni Ad-

ria mere rannikuni. Sellega

saaks ida läänest täiesti eralda
tud ja pingelödvendus faktiliselt
maetud.

Ainukene teadaolev püri õnne
lik ütetaja seni on selles osas ol
nud üks Ida-Saksamaa piirivalve

ohvitser. Ta käsutanud oma pii
rivalvurid teatud kohast piiril
eemale ja läbistas siis takistused
ja traataia.

Läänepool piirijoont ei ole
mingisuguseid takistusi ega

traataeda. Kohati on vaid sildid
postidel, et siit algab ida tsoon,

Teatud kaugusel piirist on va
nanenud puust vaatlustornid,
kuid varustus on moodsaim ja
võimaldab täpsel jälgida, mis
idapool piiri juhtub. Põllupida
jate tegevus ja liikumine pii

riäärses piirkonnas ei ole takis
tatud vähemalgi määral.

Nad võiksid isegi vahalt üle

enne ees liikus. Näib nagu oleks
neil soov selgeks teha, et meie
oleme käsutäitjad,' misse siinse
rezhiimi pooldajad.

olid papist tehtud.

Tõde on siiski teistsugune. Sõja

esimesel päeval, 1, septembril
1939, liitusid 18. poola ulaanirü-

sed põgenesid poola ratsaväe ees.

Pickalkiewicz märgib, et Poola
miljonit.
Hobuse ja ratsaväelase osa II sõjaajalugu ei tunne ainsatki
maailmasõjas oli palju tähtsam juhtumit, kus poola ratsaväge
kui ustakse. Sõja ajal kasutasid oleks kasutatud rünnakuks tanratsaväge veel 19 maad, nende kiüksuse vastu.
Kuid just ratsaväeüksused olid
hulgas Jaapan ja Norra.
Esimestena muutsid ratsaväe- otsustavalt kaasa mõjutamas
lased jalaväelasteks ameerikla sündmusi 1941 talvel, et saksa
sed, viimane ratsaväeüksus USA armee jäi peatuma Moskva väarmees oti 26. Ratsaväerügement ravaile. Kuid need põhjustasid ka
ehk 26th Cavalry, muudeti jala- 1942 talvel saksa 6. armee kottiväeüksuseks Filipiinide võitluste jäämise läänepool Statingradi,
tehes läbimurde Donini. Võitluste
järgi 15. märtsil 1942.
250 parimat ratsahobust tapeti alul venelaste jalgu jäänud Ru

ja kasutati üksuste toitlustami meenia 3, armee kaotas siis
34.000 hobust.

Talverünnakute ajal tegid ve
Euroopas kasutasid ratsaväge
kõigepealt Poola, N. Liit ja Ru nelased üllatava tähelepaneku r

meenia strateegiliste rünnakük- jäätunud maapinnal olid nende
su stena. Poola Ülemjuhatus ei ratsamehed kiiremad edasi pää
saanud kasutada oma 70.000-list sema kui tankiüksused. Ratsa
ratsaväge ühe löögijõuna, vaid vägi läks edasi keskmiselt 30 km
asetas rügemendid üksikuina päevas ja pidi vahetevahel seisa
tama, et oodata tanke.

Venelaste eeskuju pani ka
Hobuste ja ratsameeste ajalu
gu 11 maailmasõjas uurinud en sakslased arutlema uuesti ratdine poola vastuluuremees Ja- saväeüksuste võimalikust kasu
tamisest.
nusz Pickalkiewies kummutab

Vacha linnakese elanikele, et
nad piiriäärsest alast eemale
läheksid. Idas valitseb pöMmöte,

et mida vähem on elanikke pii
riäärses ribas, seda kergem on
piirivalvurite töö.

Alguse tegija oli armeerühma
Boeselager, kelle vend oli ratsaväeüksustega varem esimesena
ületanud oma hobusel Seine jöe
lõunapool Pariisi..

ta leidis ratsaväe siiski arma
stusväärsena.

Kodu-Saksamaal käidi läbi
staabid ja ratsakoolid. Üks rü
gemendi eskadron oli varustatud
prantsuse asumaa ratsaväest sõ
jasaagiks saadud araabia hobustega.

Alles natuke enne soja lõppe
mist ehk veebruaris 1945 pääses

uuesti formeeritud 3. ratsa

täielik maailma domineerimine,

Samal ajal (s.o. I95ö) nõutakse
USA poliitikas Vene suhtes vaid

milleks tuleb hävitada iga teel

tahulike abinõude kasutamist

ees seisev võim. Kõigepealt

vene ekspansiooni takistamiseks.

tava süsteemiga. USA on selles

suhtes Nöuk. Vene peamiseks
vaenlaseks.

Stalini ustav kaastööline, hoides
tähtsat võimupositsiooni Kominterni organisatsioonis.
Ponomarev on seisnud Nõuko
gude Liidu juhtkonna taustal juba
palju aastaid. Tema ülesandeks

Mitte aga tugevamat Venele va

stuhakkamist. Eriti ei tohtivat
midagi teha, mis puudutaks N.
Liidu prestiizhi.

Dokument sisaldab veel järg
mise passuse:

”On selge nii Nõukogude teoo

riast kui praktikast, et Kreml
püüab külma sõja abil viia vaba
maailma oma mõju alla. Eelista
tud tehnikaks on korda kukutav
tegevus infiltreerimise ja hirmu
tamise teel. Iga meie ühiskonna
asutus on Instrumendiks, mida

püütakse naeruvääristada ja

1965. Nõukogude Ülemnõukogu,
Vene parlamendi liikmena ja on

külastanud Lääneriike Vene
Teaduste Akadeemia delegat

omab ”ebameeldiva eluloo”

nagu Alexander Shelepin, endine

Brüsselis tolmus detsembri
välisminister Henry Kissinger

Kaks kuud hiljem ratsaväela- kui lahkuv USA kaitseminister
sed ja nende neljajalgsed söja- Rumsffeld. Viimane pidas pike
söbrad langesid ameeriklaste ma ettekande, ratiies te realistilkätte Austrias Grazi juures,
kult tegi kokkuvõtte Nate stra
Palju suurem ja tähtsam osa teegilistest ja poliitilistest posit
oti hobustel aga transportüle- sioonidest ja katsus analüüsida
sandeis, kasvõi mutta kinnijää ka Nate vastase, Varssavipaktl

nud veokite ja kahurite edasi (tegelikult muidugi N. liidu)
viimisel. Artiklis antud andmete olukorda ja kavatsusi söjapotüti*
kohaselt kaotas Saksamaa sõjas Ilsel plaanil.
keskmiselt 865 hobust päevas.
Tänapäeva maailmas on vähe
rahvaid, kes elavad demokraat

teenimise vastu.

kia iseseisvuse 50-nes aastapäev.

Muide, arv ”8" on tähtis selle
riigi hilisemas ajaloos: 28-ndal

oktoobril 1918 proklameeriti
Tshehhoslovakkia vabariik, 1938

imov.

Solzhenitsön avaldas oma
esimese kriitika Inglismaa kohta
käesoleva aasta algul, kui teda

riiklikus ühi^phnas".

Viiendaks KGB, vene salapo
litsei kui "vene kuulajate" kirjad
BBC-le, milles soovitakse "enam

muusikat, dzhässi ja sporti"!
Sellega püütakse BBC venekeel
seid saateid lahjendada! Kuuen
daks BBC Venekeelsete Saadete
vene keel jätab keeleliselt soovi
da, on viletsavöitu. Seitsmendaks

— samuti poliitilised kommen
taarid saadetele on konarlikud.”

JUUBELI SUVEPÄEV
LEICESTERIS

Tuleva aasta 25-dal juunil tä
histavad Inglismaa eestlased
Leicesteris suvepäevade hõbejuubelit. Vöiks öelda, et etteval

mistused selleks algasid juba

varakult — enne viimast suve
päeva Bradfordis ja on kestnud
"vaikselt” edasi kuni tänaseni.
On kinni pandud peoruumid, mil

leks on juba suvepäevalistele
hästi tuntud Leicesterl avar, hea
akustikaga ja kauni ümbrusega
kontsert-saal — DeMontfort Hali.
Nõusoleku on annud juubeti-su-

vipäeval esinemiseks ka meie

rahvusvahelise kuulsusega
kontsertlaulja prof. Naan Põld.
Samuti on ühiskooride ja rahva
tantsude osas kavad juba koosta
tud ja õppimiseks valmis.

keelsetesadele "vanaks kuula
jaks”, alates 1946 mil ta viibis

Venemaa orjatöö laagrites.

Solzhenitsön kirjutab: "BBC Ve

nekeelsete Saadete teenindus ei
ole mitte ainult ruttini-töö. See on
ainuke võimalus, kuidas vestelda
vene rahvaga, enne kui on liiga
hilja Inglismaale endale".
Solzhenitsön rõhutab 7 punkti

navad ikka enam ofensiivset il
met. Läänes kardetakse "välk
sõja" võimalust.

Nati» nõutakse, et otsene pii
rikaitse oleks tugevam. Muidu
peavad lääne sõjajõud aatomi
kahuritest tulistama vaenlast,
kui see on juba jõudnud kaugele
Euroopasse, ja hävitama ka oma
liikmesriikide rahvast. Nõutakse
ka uute tugevate tanki- ja öhutör-

jerelvade kasutuselevõtmist
(need otsustasid viimase sõja
Lähis-Idas). Muidugi arendavad
ka venelased samalaadS' I relvi
— kuigi nad näivad ssil-s osas

likus vabaduse ja võrdsuse mil

arengus taga olevat.

jöös. Maha arvatud Jaapan ja
Austraalia-Uus-Meremaa silla
pea Vaikses Ookeanis asuvad
need riigid kõik Pöhja-AItandi

USA on asunud oma sõjaväe
lõögijõudu tugevdama, sama

rannikul. Seda gloobuse loodeosa
kaitseb just Nato, mis on liiduna
kestnud kaugem, kui väga paljud
teised poliitilised tiidud ajaloos.

Demokraatia tekitab raskusi.
N. Liidus otsustatakse kõik asjad
keskuses. Äga Nato-rtiMde kind
ralite taga seisavad valitsused ja

parlamendid, kelle arvamised
võivad kindralite omast palju
erineda. Parlamendid olenevad
valijatest, kellest rõhuv osa ei
tunne kuigi hästi maailmapoliititisi probleeme, ja mõtlevad enam

teevad Lääne-Saksamaa ja
Prantsusmaa (kes küll ametli

kult pole Nato liige). Raskem on
lugu riikidega, kes kannatavad
rohkem majanduskriisi all (Ing

lismaa, Itaalia). Soovida jätab
Nato relvade ja sidevahendite
standardiseerimine, selles osas
on venelased kaugelt ees.

Relvastuse piiramise läbirää
kimised venelastega käivad, aga
keegi ei usu õieti neisse. Venela

sed kasutavad igat vähematki
pragu ja pilu lepingutest, et oma
relvastust suurendada. Miks ?

Vanad ja purutaguriikuks

neil seiklushimu ja riskünislusti,
et teostada välkrünnakut Atlandi

lus,; melerkuttimri alal ning. meie

ie" —

Oma hiljutises artiklis Solzhenitsön nimetab end BBC vene-

suse ettevõtted, koolid, kirikud ja

Püüdluseks ei ole niivõrd neid
panna silm, nähtavalt Nõukogu
de eesmärke teenima, kui neid
tõkestada teenimast meie endi
eesmärke, seega neid teha sega
duse allikaiks meie majanduse-,

annab rahvale kindla aluse va
stupanuks nõukogude rezhiimi-

usutleti BBC poolt.

muutunud vanad: revolutsionää
rid Venemaal annaksid rahvale

kõik avalikku arvutist mõjuta

le. Teiseks — liiga palju osuta

seks tegevuseks, see ei ole ainult
usk, vaid vaimne uuestisünd, mis

Aasta”, vaid ka Tshehhoslovak

Need, mis kõige ligemalt puu
majanduslikult kui välispoliitili
dutavad meie materiaalset ja selt.
moraalset tugevust, on ilmselt
Tegelikult on Nato-rükides
esmajärgulisteks märklauda toimunud
siiski teatud ärkamine.
deks ametiühingud, omavalit
vad meediumid.

nõukogude Kesk-Aasia rahvaste
takse tähelepanu Briti sisepoliiti
listele küsimustele. Kolmandaks
— Uiga vähe on saadetud Vene
maale väljavõtteid tema raama

Juba mõni aeg tagasi pidas
suvepäeva korraldav toimkond
oma esimese koosoleku. Selles
toimkonnas on esindatud Kõik

Leicesreri eestlaste organisat
sioonid ja grupid.

Suvepäeva toimkonna esime
heks valiti Veski (helikunstnik)
ja abiesim eheks õp. Aaviksaar.

AHTO

USA kaitseminister:
Nato-riigid ärkamas

kus koosseisus oli 11.333 hobust.

pöörata meie endi eesmärkide

tud Nõukogude Uitu. Neid saa
teid tuleks laiendada ka Eestile,

Lätile, Leedule, Ukrainale ja

kult, ei olnud ainult "Inimõiguste

sioonide koosseisus. Ponomarev
on Poliitbüroo liikme-kandidaat KRIITIKA BBC
ja koostab Kremli võimumeeste VENE SAADETELE
le ideoloogilisi kõnesid.
Alexander Solzhenitsön, vene
Sotsiaaldemokraatide Liit juh eksiilkirjanik, kes nüüd eluneb
tis hiljuti Briti peaministri gal- USA-s, süüdistas hiljuti BBC-d, et
laghani tähelepanu prominentse selle saated Venemaale jätavad
venelase visiidile, milline kutse kvaliteedilt soovida ja pole
oli saadetud venelasele Töölis reaalpoliitiliselt kooskõlas, vas
partei internatsionaalse komitee tavalt vene kuulajate vajaduste
poolt, mille esimeheks Ian Mi- le. See ilmneb eriti eksiilkirjani
kardo.
ku artiklist vene pagulaste aja
Sotsiaaldemokraatide Liit oma kirja ingliskeelses väljaandes
protestis rõhutab, et Ponomarev ”Continent", mida toimetab vene
oti Staiini lähem kaastööline ja pagulaskirjanik Vladimir Max-

alguses Nato-riikide nõupidami
ne. Seal esinesid nii lahkuv USA

USA välisminister Dean Achesoni poolt koostatud ja president Harry Truman! poolt 12. aprillil 19&0
signeeritud dokument NMC-88 anti peale ŽS-aastest salajaseks tembeldamist möödunud aastal avalik
kusele vabaks. See puudutab Venemaa tõelisi sihte USA suhtes ja omab aktuaalsust ka iä»£p&evHl.
Dokument avaldati nüüd perioodilises väljaande» "The National Program Letter (november IS<G).

kuuleka ja selle poolt kontrolli

karjääri juba enne sõda, olles

väeüksus ettenähtud tegevusse,

eesmärkidest läänes

struktuuri jõuga hävitamist mitte-noukoguliku maailma maades
ning nende asendamist Kremlile

ideolooge. Ta tegi oma poliitilise

Boeselageril õnnestus saada KGB juht, kes külastas Inglis
von Kluge oma plaanidega nõu maad möödunud aastal. — Mõõ
stuma, kes pidas esmajoones dukad elemendid Briti Töölis
silmas ratsaväge kui luureüle- parteis on kõvasti vastu partei*
sandeid täitvat väeosa, hiljem vahelistel suhtlemistel ida-Euaga selle saatmist rindele "rat- roopa komparteidega, mis eri
saväeüksus Boeselageri” nime nevad tunduvalt vatitsustevaheall. Selles üksuses oli alul 5000 Ustest poliitilistest suhtlemistest.
hobust ja selles oli kaks eskad
Juba on tulnud Daily Telegroni, kus relvastuseks otid püs raphile, inglise konservatiivsele
tolkuulipildujad. Kuigi Hitler ei päevalehele lugeja-kirju ühen
pidanud hobustest ja neid sõja duses ”Töölispartei külalisega”
pidamises üldiselt halvustas, siis Venemaalt- Nii kirjutab mister
lõpu poole just vähe enne sõjate Joston, kes töötab toimetajana
gevuse lõppemist uute ja võima Vaba Tshehhoslovakkia Teadetelikult odavate relvade otsimisel

USA saladokument
N. Liidu õõnestuse

vöi valitsuste ja ühiskondliku

Ponomarev, kes on 72 a. on
Kremli üks juhtivaid poliitilisi

ta: esiteks, BBC saated ei tohiks
olla ainult venekeelsed, määra

tust ' 'Gulag-Arhipelaag’ ’. Nel
jandaks — BBC usulisi saateid
Venemaale on tunduvalt kärbi
tud. Religioon Venemaal on ai
nuke põhimõtteline vorm vaim

28. oktoober 1976 ei tohiks li
sanduda Briti kunagisele liitlase
le Esimese ja Teise Maaitinasöjapäevilt, järjakordse solvami-

hulk oti veel palju suurem, kuni 4 avisid hirmunuina oma teed.

Nende kavad näevad ette põ
hjalikku subverstivset tegevust

hulka.

heksa aastat tagasi — 1968.

Siis saabus kohale teekäänaku
tagant saksa tankikolonn, mida
ulaanid polnud märganud. Tan
kide tuli niitis ulaanid maha ja
viimases sõjas kasutatud hobuste peremeheta jäänud hobused tra

igasuguse efektiivse opositsiooni.

IlläHsteH vaadetelt mõõdukate

minetada: 28. oktoober on

oma kriitilises artiklis BBC koh

Tshehhoslovakkia iseseisvuse
aastapäev, mida tema (so. Po
nomarev) isiklikati aitas hävita
da, kui ta külastas Prahat 1968
Dubceki Kevadel. See, juhusli

teide vahel ja nende ideoloogiliste

ratsaväeüksusi ja tahtis neid gemendi eskadronid saksa 20.
võitlusse rakendada, kirjutas motoriseeritud jalaväediviisi sõ
hiljuti saksa ajakiri "Der Spie- javäeosa ründamiseks. Saksla

vates maades, elimineerides

dunud aasta juunis ja kuulub po*

”aukülalisena" Inglismaad 28dal oktoobril.
Samuti ei tohiks ka teist põhjust

vigade kontrollimine. Ponomarev külastas Inglismaad viimati

Hiljuti hakati avaldama survet

peastaabi ohvitser Phitipp von

endas ja nende kontrolli all ole

tuil nn. Sotsiaaldemokraatide
Litenft, milline poliitiline grupp
Töölisparteis moodustati möö

lüge ja kord isegi kandidaat KGB
juhi kohale, ei tohiks külastada

kaugemale sisemaale.

Kui valvurid muudavad suun
da ja hakkavad vastassuunas
liikuma, siis lehvitab see, kes

juhataja marssal von Kluge

kommunistid säilitavad ja kind

Protest Ponomarev! visiidi kohta

poeg, Ponomarev, nõukogude
akadeemik, endine Komintemi

seda ei näe.

On väidetud, et poolakad lasid
ratsaväel meeleldi rünnata saksa
tanke kuna nad uskusid, et need

lustavad oma võimu Nöuk. Venes

ei keegi mm kiti venelane t Ni
melt kutsuti Töölispartei juhatu
se poolt külla taas üks Kremli
võimumehi - Boris Ponomarev,

on olnud eritiste suhete koordi
neerimine välismaiste kompar

saksa soomusüksuse võitlusist.

fCöuk. Liidu peaeesmärgiks on

fcüii&tislnrms. Selle põhjustajaks -

püriäärne ala elanikest tühjen
datud ja lähematest küladest
saadetakse elanikke pidevalt

tuntud legendi poola ratsaväe ja

1500 km pikkusele rindele.

põhjust, miks Boris, Nikolai

"õnnetu kuupäev”:
"Muidugi mõista on olemas 101

posti, nad püüavad sellele sõbra
likult lehvitada, kuid nii, et eesUikuv valvur ja keegi vahitornist

Malplaqueti lahingus 1709

seks.

teenistuse juures, pealkirjaga:

toimus Müncheni diktaat. Kom
munistlik riigipööre leidis aset
1948. a. ja Vene okupatsioon
Tshehhoslovakkias toimus ka

sel 12000 rataaväelast prantslaste

gel”.
I maailmasõjas oli Saksamaa
poolel sõjategevuses 1,4 miljonit
hobust, II maailmasõjas aga 2,75
miljonit. Nõukogude Liidu poolt

OOVENTRY (ME). - Briti

võimu] Inglismaal, tekkis hiljuti
siseparteil!»©, na, perekondlik

Töölisparteis, kes oa praaga

teiselpool piiri mõnda LääneSaksamaa vöi Ameerika valve

tormasid prints Eugeni juhtimi

kui oti H maailmasõda ja suuri
ma oli selle tähtsus Statingradi
võitlustes 1942-48. Veel sõja lõ
pukuudel kogus Saksamaa uusi

Inglise tööerakonnas oli
pahandus külalise pärast

püri minna, kui neli selleks soovi
oleks. Idapool piiri sellevastu on

Hobune tähtsas rollis
ka Teises maailmasõjas
vastu. Aga Ükski sõda minevikus
pole olnud hobuste arvult nii suur

Kiri Inglismaalt:

Pinge vähendamisest räägitakse
hoopis vähem. Selle vastu torkab
Nõukogude . hiigelrelvastumine

ikka enam stima. N. XJit on tuu

vist meelsamini igapäevaseid
kaupu, et rahuldada oma alama
te kodanlikke igatsusi. Vaevalt on

rannikule, teades väga hästi,

marelvade alal USA-Ie järele

millised on USA vastulöögid. "

jõudnud. Maailmameredel on N.
Liidu laevastik nii tugev, et Ang-

rinud oma mahajäämust ja si

oola-seiklus sai võimalikuks.
Hoolimata, et N, Liidul esi Hiina
piiri ääres tugevad jõud, jätkub

neid kä N. Liidu läänerindele.
Nende vägede manöövrid kan

Venemaa on alati kompensee

semist nõrkust välise võimuga.
Välisvaenlase seinalemaalimine
vabandab sisemise surve aval
damist teisitimõtlejatele, keda
leidub palju mittevenelaste hül

gas Liidus ja Ida-Euroopa alla
surutud rahvaste hulgast (sõja
puhul toimuks ju järelvedu läbi
nende vaenulike rajoonide). Ko

loss ägab relvade all, kuna ta

kardab vaba maailma külge
tõmbejõudu. Aga ainult demok
raatia ei kaitse toore rünnaku
vastu. Nato peab jätkuvalt olema
tugev relvastuse ja tahte poolest.

Brezhnev
USA-sse?
WASHINGTON (VE?)

Järgmine president Carter tea
tes, et välispoliitika alal on temal

kavas kokkusaamine N. Liidu
kompartei keskkomitee pease
kretäri Brezhneviga, et selgitada

võimalusi kaugrelvade piirami
seks. Kui venelased nõos on, süs
toimuks kokkusaamine USA-s, ja
mitte hiljem kui septembris.

Venelased heidavad president
Fordile ette, et ta ei olevat osur

tanud küllaldast valmisolekut
strateegiliste relvade piiramise

kokkuleppe tegemiseks N. Lii
duga. Samuti avaldas välismi

nister Henry Kissinger arva

must, et president Ford olevat
liiga palju arvestanud kaitsemi
nisteeriumi seisukohti N. Vene
tingimuste tagasilükkamisel.

New Yorgis suri 19. detsembril
August Köhetik, sünd. ,28. mati
1896 Krimmis.

Miamis Florida osariigis suri 9.
detsembril Andrey Walter, sünd.
23. juulil im Tartus.:
New Jerseys USA-s suri 8. det

sembril Liisa Põder, sünd. 16.
veeb ruaril 1899 Kaukasuses.

USA-s suri Irina Mayr, n-na
Kungla,.
USA-s suri Maria Lidke.
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Linnapea, kes
likvideerib
iseenda ameti
NEW YORK (VES) - Amerika
ajaleht ”The Daily Freeman”

kirjutab kaheveerulises artiklis

kiitvalt eestlasest Raivo Puusempist, kes on New Yorgi osa
riigis väikelinna Rosendale lin
napea ja on pikkade töötundide ja

energilise tegutsemisega korda

läheb lammutamisele. Kogudus pidas oma jõulud Maria kiriku
juures asuvas kreeka ortodokskirikus, mis omal ajal kuulus eesti

kogudusele. Jumalateenistused toimuvad nüüd selles kirikus kuni
uue oma jumalakoja leidmiseni. bepperi fotol moment jöuluteenistusest, leus teenivad preester Nikolai Suursööt, protodiakon Iiling
ja hüpodiakon Joh. Jürgenson.

Arheoloogid leidsid muistse

asula jälgi Pärnu-Jaagupis

Täiendavalt eslalgseäle teateile
üllatuslike muin&aleidude kohta

muistse Kõrbe ”maariigi” ala
delt on üks sääl väljakaevamisi
teostanud noortest arheoloogi
dest Matti Mandel andnud inter

vjuu raadiosaates ”Vikerkaja”
säälse Riikliku Ajaloomuuseumi
arheoloogiliste väljakaevamiste

kohta, mis olid toimunud 2-10
okt. 1976 Pärnu-Jaagupis, Lin

namaa küla Lepiku talu maa
alal.

Sellest otse sensatsiooniliste
tulemustega ettevõttest jutustas

arheoloog kokkuvõtlikult all
järgnevat:
Ajaloomuuseum tegi väikese

ekspeditsiooni Pärnu rajooni
Hallinga külanõukogusse. Seal,
Vahenurme ja maima vahel kut
sutakse üht osa pikast moreenseljandikust omapärase nimega
— ”Pitsimägi”. Suur osa sellest
mäest on sajandite vältel kruusa
ja liivana ära veetud.

Siit-sealt on leitud jälgi matus
test ning päevavalgele on tulnud
muistseid esemeid ( kõige enam
endise Lepiku talu öue aiamaalt,
kuni aegade jooksul on välja tul
nud vähemalt kümmekond relva

— odsaotsi ja söjakirveid. Need
relvad on põhiliselt valmistatud
nähtavasti kohapeal. Meid huvi
tab aga rohkem see, mis selles
paigas tegelikult asus — oli see
muistne matusepaik või asulakoht?

Kuna samast kohast leidsime
1973 hulgaliselt muistsete savinöude kilde, siis saigi see koht
meile kaevamispaigaks. Fämu-

Jaagupis pole pool sajandit ar
heoloogilisi kaevamistöid teosta

tud (siis teostati neid vaid Ida-

Korbes, Ar.) ja kohalikud koduuurijad on väga huvitatud piir
konna esiajaloo uurimisest. Kuna
suvel olid põllud kartulite all, pi

sattunud laostunud seisukorda.

Utah osariiki. ”Rosendale kaotab
ja Utah võidab,” kommenteerib
kohalik ajaleht ja soovib Raivo
Puusempile head õnne uues ko
has, kus tema töökus ja oskus
kindlasti tuleb kasuks Utah osa
riigi rahvale.

dime ootama sügiseni.

Edasi jutustas arheoloog matti
Mandel Eesti raadios tehtud lei

dudest: ”Künniga segatud

pealmise mullakihi alt tuli kae
vamistel välja 30 sentimeetri sü
gavuselt juba looduslik liiv. Selle
liiva pinnal nägime aga tumedaid

söeseguseid laike. Suuremad
iaigud on nähtavasti mingite
kergemate ehitiste jäänused:

valmistatud kohapeal”.

jalikuma uurimisaruande aval
damist. Tuleb olla tänulik nen
degi nappide teadete eest kae-

vamistulemuste kohta sellelt
erakorraliselt rikkalt, PitsaluMaima-Vahnema rabapoolsaare

strateegilises kaitsekitsuses
asuvalt ajalooliselt ülimalt täht

väiksemad aga. kust leiti hulga

salt leiukohalt. Olgu märgitud, et
"Pitsi mäge” pidas nende ridade
kirjutaja oma 1949 ilmunud Korbe-uurimuses sealse pealinnuse

elamisjälgede avastasime ka ühe

kohaks. Sellel või vahetus lähe
duses asus järjajastul ka Kõrbe
vasallisoo, arvatava eesti pärito

liselt käsitsi valmistatud sarinöude tükke, paistavad olevat
muistsed koldekohad. Peale

tervena säilinud ja rida künniga
purustatud matuseid.
maetud on maasse süvendatud

madalatesse lohkudesse ja seda
pöletatult. Leidsime terve hulga
tugevalt põletatud luukiide. Ter
velt säilinud matulohk oli kaetud

kividega. Leidudest vöiks mai
nida rauast sõjakirvest, nuge,
pronksist vööpandlaid, ehtenöelu,
sõrmuseid, naaste, käevörusid ja
muud sellist. Asula ja matused on

üheaegsed, pärinedes X-Xil sa
jandist.

Kuna seni teadsime selleaeg
setest matusekommetest prae
gusel Pärnumaal üsna vähe, on
need proovikaevamised meile
omamoodi võtmeks edaspidisel
uurimistööl. Seetõttu kavatsemegi kaevamisi tuleval aastal
jätkata.

Nagu ülalmainitud esialgsest
ja napisõnalisest ülevaatest sel
gub, oli seekord tegemist proovikaevamistega, mis aga osutu

”Majanpata” võimalikuks asu

luga ”Lennoveede” losskindlus.

Eriliselt märkimisväärne on
kodumaa noore arheoloogi matti

mandeli uurimisaruandes väl
jend: ”Need (relvad ja ehted,

See omaksvõtt tohiks

olla

mitmesuguseid maapõuevarasid

nagu soorauda, körgeväärtus
likku savi. isegi doiomiit-kivi la
demeid, mitmetliiki liiva, eriti
peent punaliiva jm. Koguni veel
16. sajandi alguses vihjavad Va

nima Läänemaa vakuraamatu
(1518—44) andmed sõja- või relvasepa Cfaber’) säilmete kõrval

(”Rautzseppe” jt.) ehtesepale
"Heppeseppe” (höbesepp), tar
beasjade tegijaile nagu ”Pusep-

pe” ja "Tober” (arvatavasti
toobritegija "aamissepp”?) jt.
Too kohalik enesevarustamise
korras toimunud ehete- ja tar
beasjade valmistamis-traditsioon jätkus piiratud ulatuses
kuni riim ase ajani.

samuti tarbeasjad) on põhiliselt

Ida delegaadid
tahavad juhtida
maailma kirikuid
Kirikuõpetaja Ragnar Biock,
kes on juhtinud kirikuõpetajate
protestiaktsiooni Maailmakiri-

Kirikute maailmanõukogu on
seni vaikinud idakirikute olukor

kute Liidu (KVR) poliitika vastu,
selgitab Svenska DagbI&detis

nõukogude propaganda ohvriks.
Idakirikud väidavad ju, et poliiti
lisest survest rääkimine halven

Ta süüdistab Rootsi delegat

veelkordseks tõendiks "isemajandamise-printsiibist” kunagi
ses Kõrbe 'maariigis'. Selle pii
rides leidus kuni viimase ajani

ILMAR ARENS

Kremli poliitika
ärimeeste kaudu

WASHINGTON (VES) — aga ummikusse küsimuses, mis-

Kreml korraldas Moskvas viibi- sugused relvad tuleks piiramisevaile USA ärimeestele, kes seal ie. Vene ei andnud selles USA le
150-lises arvus käisid kaubandust järele. Nähtavasti loodetakse
arendamas banketi, millele ilmus nüüd järeleandmisele,

ka Brezhney, esinedes seal kö- Teisena puudutas Brezhnev
nega. Selles ta rõhutas esmajoo- USA-N. Vene kaubanduslike suvajadust kokkuleppeks stra hete arendamise probleemi.
teegiliste relvade alal. Läbirää- Tema jutu järele oleks USA-i

kimised selleks käisid, jooksid ulatuslikud võimalused ärideks
Venega siis, kui USA Kongress
loobuks krediitide ja tollitariifide

küsimuse ühendamisest emigratsioonivabaduse nõudmisega
N. Venemaal.

Brezhnev ütles, et N. Liit ”ei
kannata niisugust siseasjadesse

segamist”. Et need, kes mõtle
vad. et majanduslike suhete dis
krimineerimine mõjutab N. Vene
poliitikat, eksivad. N. Liit polevat

kunagi ennast asetanud sõltu
vusse neis küsimusis oma vahe
kordades lääne partneriga.

linnapea koht kaoks 31. dets. 1977

juba varem lahkuda ja asuda

delegaatide taktikat.

sid erakorraliselt tulemusrikkaiks. Kuna sääl kaevamisi ka

ametikoha kaotamist. Rosendale

kuid Raivo Puusemp kavatsevat

eelmise linnapea ametiajal olid

veel kord kommunistilike par
teide poelt juhitud idakirikute

vatsetakse tuleva aasta kevadel
või sügisel jätkata, siis ei ole ar
vatavasti varem oodata üksikas

”The Daily Freeman” märgib,
et see on poliitikute keskel ainu
laadne juhtum, et ametikandja ja

palgasaaja ise soovitab enda

seadnud linnakese asjad, mis

Nüüd on aga linnapea valmis
tanud elanikkonnale suure ülla
tuse, tehes ettepaneku, et linna
pea koht Rosendales tuleb kao
tada, kuna seda ei ole tingimata

Eesti ortodokskogudus Stockholmis jäi möödunud aastal kirikuta,
kuna Jakobi kiriku kabel tunnistati pragude tõttu kardetavaks ja

tarvis ja linnakese administrat
siooni saab korraldada teisiti.

siooni, et see on kogu aeg hääle
tanud idakirikute ettepanekute
poolt, kui need katsuvad juhtida
kõrvale rünnakuid komparteide
poolt teostatud usklike kiusamistele.

Keeldutakse vastuvötmast N.
Liidu opositsionääride proteste.

KVR lubab kirjutada igale kiri
kule eraldi. Siis on ju teada, mis
vene-ortodoksi kirik vastab: Meil
on kõik korras.

rast, Ta on sellega langenud

dab idakirikute olukorda. Tege
likult on lugu vastupidine. Ei ka
vatse ka idakirikute esindajad
lahkuda Kirikute maailmanõu
kogust. Nad soovivad seal olla ja
seda juhtida.

Idadelegaadid on parteide

poolt eriliselt instrueeritud. Te
gelikult ei saa Idakirikud mingit
toetust Kirikute maailmanõuko
gu poolt. Peapiiskop Sundby käik

Baltikumis tundus muidugi jul
gustusena, aga suured võimalu
sed, idakirikuid tegelikult toeta
da, on hooletusse jäetud.

Eestlanna luteri
põgeniketeenistuse
direktoriks USA-s
NEW YORK (VES) - USA Lu

Valimine toimus nõukogu koo

terliku Nõukogu poolt väljaantav

solekuil, missuguseid peeti 15. ja

”News Bureau” teatab Ingrid
Waiteri, neiuna Saardo, valimi

16. novembri] New Yorgis, kus

sest luterliku immigratsiooni ja
põgeniketeenistuse direktoriks.

teatavaks võeti, et immigrat

Ingrid Walter töötas senini sa

siooni ja põgenike teenindamise
osakonna direktor kohalt lahkub.
Ingrid Walter asus direktori üle

mas asutuses abidirektorina. Et

sannetesse kohe pärast valimist.

direktor Donald E. Anderson

News Eureaü märgib, et Ingrid

tervislikel põhjustel kohalt lah

Walter on eestlanna, ja et ta

kub, toimus nõukogu koosolekul

alustas oma tööd põgenike alal
UNRRA juures, viibides põgeni
kuna Saksamaal. 1947 siirdus ta
American Christian Committee
for Refugee teenistusse, kust üle

uue direktori valimine. Kandi
daadina. esitati Ingrid Walter, kes
ka valiti.

Märgitakse, et valitu on tegel
nud põgenike üleaitamise prob
leemidega 30 aastat ja et ta on
olnud osakonna abidirektoriks
alates 1967, mil Luterlik Nõukogu
oma operatsioonidega alustas.

läks sellele järgnenud Church
World Service of the National

Couneil of Churehes juurde
Münchenis, kuni asumiseni 1949
New Yorki, kus töö jätkus samal
alal.

Shotimaa ja Wales
saavad autonoomia
LONDON — Inglismaa, tööe
rakonna valitsus on avaldanud
suurema muudatuse kava Briti

parlamendid, kel mõlemal on
seaduse andmise jõud ja raha
kasutamise lubadused laialdasel

põhiseaduses kui seda tehtud sa

alusel.

jandite jooksul, Shoti ja Walesi

Põhiseaduse muutmine tuleb
arutusele parlamendis ja arva
takse, et see võib tuua tormilisi

omavalitsuse laiendamise.

Shotimaal on iseseisvuse lii
kumine olnud tugevam kuna Põ
hjamerest saadav Õli on tekita

seisukohavõtte, kuna see on pä
rast 1707 esmakordne, et keskva
litsuse võimu vähendatakse.

tuga senaator Jacksoni paran

nud lootust poliitilisele ja ma
janduslikule iseseisvumisele.

dusettepanekut 1974 kaubandus
like suhete seaduseelnõule. Selle

Omavalitsuse laiendamisega ta

lased võiksid valida 150- ja wales-

hetakse hoida ära Ühendatud

kohaselt lubatakse N. Venet lu
geda soodustusi ja krediite saa
vate rahvaste hulka ainult siis,

Kuningriigi lõhenemine.
Uue seaduse järgi on ettenäh
tud Shotimaale ja Walesile omad

lased 80-liikmelise parlamendi.
Nende parlamentide finantsee

Brezhnev märkis selle sõnavõ

kui N. Vene võimaldab vaba
emigratsiooni. Brezhnevi jutu
järele kaotanud USA seetõttu
suuri summasid.

Nõupidamisel hoiatanud Vene
väliskaubanduse minister Patolitshev ameeriklasi, et kui Kon
gress ei muuda oma seisukotha
Vene suhtes, peab Vene suuren
dama oma kaubavahetust Lääne-

Saksa, Jaapani, Itaalia, Soome,
Prantsuse- ja Inglismaaga.

Uue seaduseelnõu järgi shot-

rimine on siiski keskvalitsuse
ülesanne.

Enesemõrvalaine
Lõuna-V ietnamis
TORONTO (EPL) - Löuna-

Vietnamis on 15 000 kuni 20 000
inimest sooritanud enesemörva,
et mitte kommunistliku korra all

elada, väidab Kanada jesuiidip-

nikke on küüditatud ja pandud
elama nn. uutesse majandustsoonidesse, kus elutingimused on
kohutavalt viletsad.

Vietnami ametivõimud pole

Nõupidamise esimesest reester André. Gelinas. Ta saa üldse reageerinud, kui nende

istungist võttis osa ka USA

Baridusministeenuim aruandest selgub, et kirjaos&Bs põhikooli tapetejale juures on tihti väga madal,
patguU isegi võrdne nuUtga. See tahendab seda, et suur osa lõpetajatest pole võimalisei iähM kõMa
veenma, veel vähem mõistma teksti tähendust.

— SinunooremvösukenüMkahjubakooli8tmbi,mistemastnüüdsiiskasaabf
— MoodsaühiskonrMpTodukt,analfabeetjade7nonstrant.'

handusmmister Simon, kellel oli
olnud jutuajamine Brezhneviga,
mille kohta Vene valitsejate Tass
teatas, et see olnud ”sõbralik ja
konstruktiivne.”
Hilisemad Tassi teated märki
sid teisi nõupidamisi kui ''sõbra

deti suvel pärast 13-aasfast mi\ionitegevust Vietnamist välja.
Andmeid <m preester kogunud
haigle teenistujatelt ja isikutelt,
kelle enesemürvakutsed on nur
junud.

Löuna-Vietnamis on hukatud
likke ja asjalikke”. Viimasest massiliselt ohvitsere ja kommu
järeldatakse, et Simoni seisuko nismivastasest geriljasöjast
had pole Brezhnevi rahuldanud,
osavötnuid. Suur hulk linnaela

käest on küsitud, kas preestri
andmed vastavad tõele. Välis
maistele ajakirjanikele on näi
datud mõningaid nn. ümberõp

pimise laagreid, kus elavad
”lootustandvad” endised LöunaVietnami valitsuse ametnikud ja

ohvitserid. Kuuldavasti leidub
hoopis teistlaadi laagreid, mida
pigemini vöiks nimetada surma
laagriteks.

Kolmapäeval, 12 jaan. 1977

Lastevanemaile

Alma Viirelaid:

Mõeldes ühele paigale
Ma möttes lähen üht teed

Ma ei tea mis karva olid Sinu
ja Sinu ja Sinugi hobused, aga
Sa näed neid kindlasti mõttes
praegu kopliväravas ühel selli

need nagu kutsuksid endasse.

Tee, mis suundub vasakule,
on nöörsirge ja sillutatud tellis
tega. Tee paremale läheb loo-

sel varakevadisel hommikul
hirnahtamas selgest tallist-

Ja nii seisatume mererannal
löikusekuu Õhtul, kuulatades

pääsemise rõõmust — kapjades

geldes läbi männimetsa ja

jooksulust ja kepsukihk kui

kajakate tiivalööke, kes uhkeina tõusevad õhku ja laskuvad

mööda. Ma tulen Hara poolt läbi

Kuivoja nõmme ja seisan tee
lahkmel.

stund küpseva vilja lõhnast ja
akna all laulab rohutirts.
Need õhtud on niisugused, et

suundub Kabelimäele,

üleskeeratud vedrud. . .

Täna õhtul kõnnin ma mõttes
neil mõlemail teil ja veel keegi
kõnnib endastmõistetavalt mi

Ja kui me läheme seda teist
teed, kus jõgi teeb oma lusta

tagasi veele, puudutades tiivaotstega vett, justnagu vaa
dates järele, kas meri on ikka

kaid keerde nagu mängides pa-

veel omal kohal. . .

nuga koos.
Aga ulata mulle oma käsi, mu

sõber, ja Sina, Sina ja Sinagi
tule meiega me kodukoha tee
dele kõndima.

Just praegu me astume selle

le sirgele teele, mis on nagu
laanest lahti raiutud siht, pikk
isevalminud puiestee.

Vasakul helendab meri kõr
gete männitüvede vahel ja pa
remal seisab mets nagu müür.
Päikese helendus varakevadi
sel merejääl teeb vee rahutuks
selle all ja sulalume lõhn met

sade all erutab me ninasõõr
meid.

Looduse ärkamist talveunest
on nii selgesti tunda. Seda on
tunda koerte haukumistes, aprilliöhtute punakas valguses ja

viisis, kuidas üks nõtkete jal

jupöösastega, on juba suur ke
vad.

Pajud ripnevad koliaseis
narmais ja jõekaldad on valged
ülastest, mis nii heldelt segatud

varsakapjade ja kullerkuppu
dega. Loodus on ärganud.

käärima, käärima mälestuste
viinaks.

kitsal, loogelisel rannateel, kus
puutüved lõhnavad vaiku ja mis

jadelt varjule, rannalilv jäänud
tühjaks ja suveteed unarusse,

on nagu loodud kõndimiseks
käsikäes: kus minnakse —

tuleb lumi.

suudlus ja samm.

teed, mere ja jõekäärud. Ja

Me pole kõndinud neil teil kä
sikäes üksteisega, aga see tee
on kaetud me lugematutest ja
lajälgedest.
Ja Sina, Sina ja Sinagi — ma
ei tunne neid radu, neid süda

suviseid metsateid, kus Sina
oled jätnud oma jäljed. Aga

gadega hall hobune hoiab oma
kaela.

suudlusi — sadu!

Mäletad Sa teda veel, mu sõ

Aga siis, kui tulevad need

ber? Ta tahaks lennata nagu

piimjad ja sumeda löikusekuu
õhtud ja väljadel kasvavad viljahakkide read. Öhk on kiilla-

aga teda hoitakse kõvasti kinni.

dest südamesse tühjendamatult

le südasuvises löömas sellel

meenuta neid teid, neid käidud
ja käimata jäetud radu: ja neid

nool pingule tõmmatud vibult,

On muusika selles vee aegla

ses libisemises rannale ja on
jutustus merelinnu tiibades.
Jääb palju neist valgetest öö

Ja kui sügis on rehind kõik
lehed puudelt, vili veetud väl

Aeg kulub ja me kõnnime jäl

Katab kõik metsad ja maan
silme ees seisab jälle üks tee
kaskede all.

Lumekrudin saanijalaste all

ja nagu höbekellukeste tilin
härmatand puudel Hara hei
namaa teel.

Küllap härmakell heliseb
kaskedel praegugi sääl, ainult
aeg kaob ja me elutee kulub lü
hemaks.

See vöib-olla ei ulatu kunagi
enam sinna kaskede alla, aga
me kõrvadesse on mängitud
sisse see vaikne tilin kogu me
elutee pikkuseni. . .

Torontos avati alaline
eesti kunsti kollektsioon
TORONTO (EPL) - Laupäe

val 27. novembril avati Torontos
Eesti Maja alatine eesti kujutava

kunsti kollektsioon, mis meie
paguluses asuvate kunstivarade
säilitamise ja esindamise möttes
on tähelepandavaks sündmuseks
ning nagu rõhutas avamist tervi
tama tulnud aupeakonsul Ilmar

Heinsoo, on saavutuse ulatust
arvestades, suureks sammuks
edasi meie kunstivarade kogu
mist ja säilitamist soodustavas
tegevuses.

Permanentse eesti kunstikogu
soetamise küsimus on olnud To

rontos päevakorras juba pikki
aastaid ning Eesti Kunstnike
Koondise pooit algatatud soovi
mõtteks on olnud tarvidus säili
tada eesti kujutava kunsti loo
mingust nii neid töid, mis on too
dud Eestist kaasa pagulusse kui

Kanada eesti kunstielu ning kuu
lutas välja oma ülesandena Eesti
Kunstimuuseumi asutamise.

See Kunstide Keskus oma pre
sidendi, kohalikus ulatuses prominentseist nimedest koostatud
juhatuse, administratiiv-direktorite ja muuga kuulutas kohe

välja ka muuseumi kuraatori
ameti ning varsti hakkasid Ka
nada eestlased saama ringkirju
ning ankeet- ja küsimuslehti. mil
ledes paluti keskusele teatada,
millist kunstivara kellelgi kodus
Osa eestlasi neile pärimistele
vastasid, osa mitte, sest polnud
kaugeltki selge, mis eventuaal

selt kokkuvöetavate töödega
toimub ja kuhu need paigutatak
se. Ei olnud millegagi kindlusta
tud, et muuseumile annetatavad
tööd satuksid säilitamise seisu-

ka paguluses toimetulnud Loo

kohalt mõeldes soodsasse palka

puutu surm temasse nii kaua, kui
helisevad kandlekeeled ja kõlab
laul. Suur eestlaste sõber profes

bilingvalismi kohta.

kogu ettevõttel endiselt ebareaalsuse hõng juures.

Samal ajal jätkas Eesti Kunst
nike Koondis omi tagasihoidlikke
püüdlusi eesti kunsti säilitamise
huvides. Seepärast tegi Koondis

kunstnik Joann Saarniidule kui
samaaegselt Eesti Maja Rultuuritoimkonna liikmele ülesandeks

jätkata läbirääkimisi Toronto
Eesti Maja juhatusega, et leida
kohaseid võimalusi ümberehita

maale valgustava lisavalgustuse
installeerimisel, küllaltki arvuka

teostehulga väljapanekut ning

Keelteoskust võib võrrelda,
Oma päevaraamatus kirjutab
nägemise ja kuulmisega. Me ta 18. märtsil 1836 pärast seda,
oleme harjunud nägema oma kui Soomes oli puhkenud vaimu-,
ümbrust kahe silmaga. Kui aga stustorm ”Kalevala” ilmumise
katame ühe silma kinni, siis puhul: ”Uus teos "Kalevala” on
näeme kõiki esemeid ilma sügavusteravuseta sellelsamal tase

mel. Kui sulgeme ühe kõrva,
kaotame suunateadvuse — kõik
hääled tulevad meile ei tea kust.
Üksnes nägemine kahe silmaga
ja kuulmine kahe kõrvaga annab

meile reljeefse ruumi- ning suu
nataju.

Seesama lugu on ka keeltega.
Kui oskame ainult üht keelt, siis
ei saa me seda millegagi võrrel
da, Õpime aga ühele keelele li
saks teise, siis tõusevad mõlema
keele omapärasused reljeefselt
esile. On väga oluline teada, et
iga keel analüüsib ning tõlgendab

valis- ja sisemaailma eri viisil.
Kui oskame kaht keelt, siis võrd
leme ning vastandame ka kaht

erinevalt liigestatud maailma
pilti.

See arendab aju ning teritab
vaimu. Eesti keele õpib laps ko-

duseis tingimustes otsekui
mängides. Sellele mängukaaslastelt ja hiljem koolis teise keele

ühtegi keelt! ”

Ja Juhani Aho kirjutas oma
Pariisi päevist: ”õppides seal
prantsuse keelt, õppisin ära ka

oma soome keele ja õppisin
möistm a om a m aad. ’ “

Me elame sel mandril Ameeri
ka või Kanada ühiskonnas ja kõ

neleme inglise või prantsuse
keelt oma kutsealal. Aga meie
eesti keel on ideaalne suhtlemi
seks meie perekonnas ja intiim
ses sõprade ringis. Vana Vene
maa tippmehi Mihail Lomonosov
näitas, et iga eriala jaoks sobib
teatud Euroopa kultuurkeel kõige

paremini, aga kõnelemiseks
Jumalaga ainult emakeel. Seda

sama mõtles ka filminäitleja
Telly Savalase kreeka päritolu
isa. kui ta oma lastele ütles:
"Lapsed, ma soovin, et te õpite
ära palju keeli ja võite suhelda
paljude inimestega. Aga kui te
kõnelete jumalatega, siis könelge
kreeka keeles!”

Norra misjonär Isaak Olsen

tõttu, nagu see toimus kadunud

poolt kandma spetsiaalvalgu-

Peet Areni järelejäänud kunsti

stusseadmete sisseseadmisega

(surnud 1730) kirjutab laplastest,
et nende uskumuse järgi elavad

kogu puhul.

seotud kulud.

Laupäeval 27. novembril kell 7
õhtul võis kunstikogu avamisele
kogunenud kunstihuviline publik
veenduda, et see, mida on ürita

misel on isegi oma väike ajalugu

selja taga. Eriti aktuaalseks
muutus küsimus siis, kui isehakkamise korras n.ö. ülalt alla kon

tud, on õnnestunud ning kauni
ruumi seinu katavad hea mait
sega paigutatud 23. kunstniku
tööd. Kogumulje kunstisalongist
kui kunstiteenivast paigast on

stitueeritud Eesti Kunstide Ke
skus aastat poolteist tagasi hak
kas kunstiküsimuste vastu huvi
tundma. See asutis kuulutas enda

Kanada eesti kunsti korralda
vaks keskuseks ning arvestama
ta olemasolevaid eesti kunstnike
organisatsioone asus korraldama

hea.

Kunstnik Joann Saarniit pidas

läbirääkimisi Toronto Eesti
Majaga

• luiiiskirjttnthis
TRIINU TALVENÜMBEK '
”Triinu” nr. 95. talvenumber
on ilmunud. Seekordne toimetaja-veerg on Kanada toimetajalt

Nora Külmalt. Järgnevad kirju
tised : Läksid tagasi rõõmsama —

piiskop Karl Raudsepalt, Eesti

Vabariigi esindaja Ameerika
peakonsul Ernst Jaaksoni kõne

Baltimore Rahvuskongressil
1976, Oma saatejaam — Ignas
Törmaküla kõne Võidupüha ak
tusel Lättemäel 19, juunil 1976.

Elupuu kuldsed oksad — Paul
Kulasalu, luuletus Merikeselt
”Sina ja mina”. Jõulukuusk —
Riin Rivanool, Kuidas Eesti lipp
lehvis Montrealis — Peeter Pau-

nits. Eestlaste tulevikulootusi
mineviku taustal — Mark Teose,

Tee allikale — Aleksis Ranniti

Meeri Jürgenson-Devergnasi

luuletus, Tiiu Leek rahvusvahe
lises TV-seerias — Edgar Väär,
Vestlus Meksikost tekstiilkunslnik Uuve Luik-Snidarega — Vera
Poska-Grünthal, Eesti rootslas

test Grisslehamnis — Marie
Räppo, Üks laevuke läks üle
vee . . . — E. Liiv-Blizner, Eesti

Akadeemiliste Naiste Ühingu
asutamisest täitus tänavu 50 aas

tat, Emmi Köhlerilt nootidega
lauluke ”Jöulutuled”, Alfabeet —
Aita Kungur, Ülevaade valmide

ajaloost — J. Järv,... ja istume
lauda — Hilja Jukkum, Naisõi
guslane vaatab oma elutööle —

Tähestikulises järjekorras on
järgmisilt kunstnikelt esitatud
igalt üks töö: Aedna, Asi, Aren,
Hoffman, Hubel, Järve, Kadak,
Kalm, Käärid, Lee. Milvek, Na

ta!), kes sa pole võimeline lu
gema oma isa kirjutatud raama
tuid.Häbi,Häbi!”

nende surnud esivanemate vai
mud maa all: ”Nad kõnelevad
lapi keelt, sest see on parim kõi

gist keeltest. Seda kõnelesid
nende jumalad ja selle loojaks
olid esimesed siiamaanid, vai
mud ja teised muistsed olendid.”

Surnud esivanemad manitse
vad Iaplasi elama sellelsamal

viisil kui elavad nemad all
maailmas, kõnelema sedasama
keelt ja pidama neidsamu kom
beid, kui nad tahavad elada kaua
ning õnnelikult, olla edukad oma

Detsembri algul ilmus Länstidningenis leheküljelises for
maadis tutvustav artikkel Mihkel

Oltist pealkirjaga: ”Mihkel debutant Turin gest: Kunst kuu

inimlikke jooni. Õhtu lõpetasid
ohtrad tervitused.

Mihkel Olt on tüüpiline "ro

mantiline” kunstnik — noorele
Börje Sandelinile lähedalseisva

sensibiliteediga. Joonistus
”Võitlus kuningakrooni pärast”

vihjab oskusele näha ja tarvitada

sandus suur foto Olti näitusest,

teatraalseid efekte. Joonistus

mis hõlmas mitut maali ja
kunstnikku ennast nende ees. .

Artikli autoriks on Christer

tundub stsenõgraafi kavandina.

See unistuslik noor kunstnik

jällegi koos pildiga. Toome all

maalib pisut vanade moodi, tar
vitades klassilist kihimaalimise
tehnikat. Asjata ei nimeta ta näi
tuse keskset maalisviiti ”Lõpe
tamata meistritöödeks” — noo
ruslik enesetunne koos näputäie

pool arvustuse tõlke:

irooniaga.

Duke, kelle sulest mõni päev hil
jem ilmus sama lehe kunstiülevaates (Konstronden) arvustus
pealkirjaga ”Andekas debüüt”,

"Mihkel Olt on noor maali
kunstnik, üks Turinge kirikukooli

Oltis on ka pisut privaatfilosoofi. Ta otsisklev maalikunst t

kunstnikest. Tal on praegu esi

peegeldab kujunenud elukäsitust

mene separaatnäitus Salast juu
res löunalinnaosas Homsgatani
kühmul — millest on saanud uus
kultuurikeskus 70-ndate aastate
Stockholmis, See on andekas
maalidebüüt, tüüpiliselt noorus
lik, romantilise ja poeetilismusi-

ja isiklikke seisukohavõtte. Tu

kaalse kõlapinnaga. Varjus
mängiv näkk ”Sumutepühaöhtul

Turinge kirikus”, ”Viimasepäevamägi” tõuseb võimsalt ja äh
vardavalt sinirohelisest udustSuvepäeva visuaalseid mälestusi

taevavõlvist näeme kujutatuina
hõljuva poeetilise tooniga maalis
"Pilveunistused ”,

soojalt tunnustavais sõnades au
peakonsul. Heinsoo ja huvitava

tervitas ja tänas, keda vaja, ka
Kunstnike Koondise esimees Be

Avamisele järgnes harvaesi
nevas hulgas ja mitmekesisuses

nikele, kes olid omad maalid
Eesti Majale kinkinud ja seda
olid nad teinud kõik, oli Eesti
Jöulunumbiil on rähkesti pilte ja Maja juhatus korraldanud eri-

sall narmastega —• Helve Pnska.

(EPL/KK1

juubilar huumoriga esile ka palju

lub kogu rahvale.” Artiklile li

ning üksikasjalisema sõnavõtuga
esines kunstnik Saarniit. Muidugi

saalis päevakohase vastuvõtu.

Peeter Paul Lüdig

kontsertmeistrina, eriti aga kla
verisaatjana maailmakuulsatele
muusikutele. Nende puhul töi'

Debütant äratas
lubavaid lootusi

Rahvuspäraseid jöululinakesi —

kassas on ka mustrileht.

FELIX OINAS ÜSA

Kangro. Õhtu teadustajaks oli
Mail Jürma. Juubilar ise esitas
klaveripalasid, mille autoreiks
Debussy ja de Falla. Lauluga

ga seotud sündmusist andis Eesti

kohaletulnud publik ning kunst

Sellele rahvaste loendile võime

Paul Lüdigi austamisöhtu, mille
avas Kultuurfondi esimees Villi

Maja esimees Valge. Pidulikku
sündmust tervitas veenvais ja

•Anne Lüs Klemmer, Haapsalu

kestesse.”

lisada ka eestlased.

New Yorgis toimus Eesti Kul

Avamisöhiu sissejuhatavad

skaudid maaiimajamboreel,
Maiki Andre — Eesti kultuuri

puutu surm neisse rahvakillu- ^

end. Estonia dirigenti Peeter

stikollektsioönis 73 eksponaati.

silmapaistvat kogu vaatlema

Niikaua kui liivlased, vepsla

tuurifondi korraldusel pianisti ja

sõnad ütles ning kirjeldava üle
vaate kunstikogu korraldamise

nita Vomm.

väikeste rahvaste elu ja surma.

sed, baskid, bretoonid ja teised
laulavad omas keeles, mängivad
oma muusikariistadel, niikaua ei

Peeter Paul Lüdigit
austati New Yorgis

Koguarvus on Eesti Maja kun-

Hannes Oja. Ainulaadne küla
skäik Dalarnas se — Ema
Klemm er, Mood — Jeannette,

sor Matti Kuusi vihjab sellele
setu uskumusele ja jätkab: ”Sel

les uskumuses kätkeb sügav
sümboolne tõde, kui mõtleme

Aga emakeele või isakeele

mujal välja pandud Laaneni,
Mikelsaare ja Puströmi tõid.

kaks sohvapatja — Teele Rebane,

Eesti rahvakunst inäitus Göte

näha. Sa oled tõeline lollpea, Za
charias (seda ütleb ta enese koh

Roosman, Saarniit. Sõira, Sööt,
Timmas. Vomm, Vomm, Woitk.
Lisaks loetletuile on Eesti Majas

Paistu meheülikond — Ilse Urm,

edasiviimise tähtsus maailmas,

rõõmustanud, oleks ta elanud
niikaua, et oleks saanud seda

ha, MÜjan, Pehap, Purtle,

proloog II Ülemaailmsetele Eesti
Päevadele, Mark Teose — Eesti

borgis — Elmire Kagi, Tarkus —

väljas! Kuidas mu isa oleks

juurdeõppimine teeb tema dras esinesid kolleegid Asta ja Heinz
tiliselt teadlikuks kummagi keele Riivald.
samasustest ja erinevustest, viib .
Esitati katkendeid juubilari isa
ta nägema kummagi keele helilooja Mihkel Lüdigi elu kuju
struktuuri ning selle taga kerki tavatest biograafilistest teostest.
Õhtu huvitavama osa moodus
vat maailmapilti ja avab lõpuks
tee kummagi kultuuri varasalve tas vestluse korras juubilariga
juurde.
esitatud ülevaade Lüdigi elust ja
Seda tõde on tähele pannud pa tegevusest. Küsitlejaks oli laul

Eesti Maja juhatus nõustus omalt

Eesti Maja kunstikogu raja

enam soome keelt. ,

tutvustas oma mitmekülgset te
gevust pianistina, dirigendina ja

ostuks, muuseumi hoone ehitu
seks, ülalpidamiseks ja majan
damiseks vajalikud rahad. Vaa
tamata kuuldusile pöhjenevaile
annetamise väljavaadetele on

kisikute ja nende aja. Keel on
rahvuse peamine ja olulisim

ülim aeg võtta revideerimisele publitseerija, kuid poeg kasvas
meie vaated kakskeelsuse ehk üles rootsi miljöös ega osanud

tega ainult inglise keeles. On kas soome rahvaluule koguja ja

jatar Helmi Aren. Juubilar ise

peaksid tulema muuseumi krundi

tähtsus ulatub kaugelt üle üksi

tunnus. Kui keel kaob, on kadu
nud ka rahvas. Setudelt on kirja g
pandud uskumus, et kux surija
kõrval mängida kannelt, siis ei

Goethe väljendas seda paradoks

maldaksid, väljapandavaid

sealsete võimude käsutusse
muude võimaluste puudumise

Nördimusest, mille põhjustab

davalt laste vörkeele õppimisele. emakeele (või isakeele) mit
See on viinud niikaugele, et rida teoskamine, kirjutab haaravalt
eesti vanemaid püüavad vältida soome-rootsi luuletaja Zacharias
eesti keelt ja kõnelevad oma las Topelius. Topeliuse isa oii innu

ljud suurmehed enne meid.

kohviku saal ja selle seinad või

saatmist viimses hädas Eestisse

kõnelemine kodus mõjub pidur

liku tabavusega: "Need, kes os
kavad ainult üht keelt, ei oska

sena leiti, et Eesti Maja avar

ja kaotsi ning on olnud isegi

Meie pagulasringides on levi töös ja kanda hoolt, et nad ise ja
nud laialt arvamus, et eesti keele nende loomad oleksd terved.

Eesti Kunstimuuseumi asu
tamise probleemis on tänapäe
vani jäänud selgusetuks, kust

Nende läbirääkimiste tulemu

hetsusväärselt juhtumeid, kus
väärtuslikke töid on läinud laiali

Mõtted kakskeelsusest

ja asjatundliku hoole alla.

tud Eesti Majas.

mingut.
seda enam, et on esinenud ka

5

Mihkel OÜ ja tema maal “lü&siocm lamba peost”.

ringe kirikukülas on noorel

kunstnikul oma isiklik ”Kunsti ja
teaduse sihtasutus”.

Ilusals mustades kullasegustes
raamides näeme Olti "Tähemaja” ja "Purunenud laeva”. M. Olt
maalib klassilises hele-tumedas,
aga ta tööd on laetud 70-ndate
aastate närvilise rahutusega. On

huvitav jälgida selle noore
kunstniku edaspidist arengut! Ta
debüüdil on küllaldaselt omapä
ra, et võida uskuda temasse kui
kunstnikku.”

EEVI END

A

Kolmapäeval, 12 joon. 1977

testi Laenu-Hoiu
Ühisuse soodustus

Furaktsionäride paradiis
Kaarnat Nõukogude riigist
PHILADELPHIA (VES) Ma-

EPL tellijatele
EesÜ Laenu-Hoiu Ühisuse liikmetele on ka tänavu kohaldatud
tellimissoodustus Eesti Päevalehe tellimisel nendele liikmetelehotukorito omanikele, kel Sl. detsembril 1976 oli Stockholms
Sparbankeni omanikele, kel 31. detsembril 1976 oli Stockholms
Sparbankeni hoiuarvel vähemalt 2.500 krooni (leibkonna kohta
saab ainult üks perekonnalükmeist soodustuse). Soodustus on
kr. 30: — suurune ja see arvestatakse hoiukonto omaniku kasuks,
kui alloleva kupongi täidetult saadate Eesti Laenu-Hoiu Ühisu
sele hiljemalt 1. veebruariks. Kupongile tuleb lisada vastava
tellimisraha sissemaksu kviitung kas originaalis vöi fotostaat-

koopias. __
Saata: Eesti Laenu-Hoiu Ühisusele, Boxl6 318,103 26 Stockholm

jandusteadlane Albert Piirand
kõneles Philadelphias korralda
tud ettekane õhtul teemal: ”Ve
nemaa, tänapäeva valitsejate
elatusstandard” Kõneleja oli ka
sutanud mitmeid allikaid, pea
miselt aga Hendrick Smithi äs
jailmunud raamatut ”The Russians”. H. Smith elas Venemaal

kolm aastat kontori
juhatajana ja tal osutus võimali
kuks saada kontakti mitmesugu
se tasemega Nõukogude kodani
kega.

Nõukogude majanduse jagab
Smith viide kategooriasse: Sõja
jõudude varustamise tööstus:

Rasketööstus: Tarbekaupade

Hoiukonto omaniku nimi

tööstus, Pöllumajandustööstus,
Mustturg koos seadusevastase
eratööstusega. Nendest viiest
kõige efektsemaks ja tagajärjerikkamaks peab ta sõjatööstust
ja mustaturgu ühes eratööstuse

Sünniaasta
Hoiukonto nr
Tänav

ga (käsitöö).
Tuntud on Stalini ütlus 1934 et

Postinumber

. .võrdsus tarviduses ja isikli
kus elus on reaktsiooniline ko
danlik absurdsus. . Seda pö-

Koht

Eesti Päevalehe tellimiste eest tasutud kr

^Lisa: posti vöi talituse kviitung:

artiklile "Peatükk eesti piibli
ajaloost”. Konrad Veem analüü

sib piibli jumalateenistust ja
avaldab arvamusi usu ja juma
lateenistuse kohta. Endel Kõpp
on tõlkinud katkeid Piiblisse mit

KUSTRON nr. 4 1976. 20 lk. Si

saldab põhjaliku illustreeritud
ülevaate Hans Pöhli elukäigust ja
tegevusest Elmar Nymani sulest.

Edvin Lagman analüüsib eesti-

rootsi kohanimesid ja kirjutab
jätkuva jutustuse ”Skeppet”.
Birgit Hallmanilt on laast ”Jul
artiklis ”Mida teha usuliste ras kväll i Höbring”. Lisaks krooni
kuste puhul?”. Lisaks kiriku kat ja isiklikke teateid.
METSAKOOL' KIRILIND nr. 1,
1976. 12-leheküljeline väljaanne

sisaldab kirjutusi ja kroonikat

Kaks kvartaali Kremlist Granovski tänaval, sissekäik 2 on
maja, mille aknad on värvitud
läbipaistmatuks ja silt sissekäi
gu kõrval ütleb ainult ”Lubade
väljaandmise büroo”. See maja
on üks eriäridest, kus sisseoste
maja ees näeb musti Võlgasid
sohvritega, kes ootavad oma

te võetud vanadest usuraamatutest. Rudolf Kiviranna küsib oma

Kroonikat ja isiklikke teateid.

sikvöimumehe võim.

teeb ”kommunistlik eliit” ja selle

EESTI KIRIK nr. 1, 1977. 32 lk.
Richard Koolmeistrilt on kirjutus

"Kui mandlipuu õitseb” ja järg

himöet on ellu rakendanud kõik
kommunistlikud võimumehed,
ükskõik kui suur või väike on ük-

Wilmingtonis Delaware osa
riigis suri 19. detsembril Anu
Lond, sünd. 115. juulil 1907 Tar-

kõrgeid seltsimehi ja nende naisi,
kes teevad selles majas sisseoste

vöi viivad koju telefoniteel sisseantud tellimisi. Kauba auto
desse laadimine toimub kinnisel
hoovil, kuhu alamrahva silmad ei

pääse pealt vaatama. Nendest
äridest saab nii sise- kui välis
maiseid vääriskaupu tollivabade
hindadega.

KOMMUN ISTLIK
”PARADIIS”
Kommunistlikud võimumehed
on jagatud tähtsuse vöi võimu

nende hüvitused. Isikud, kes äärses kahe marmorist supel-

saavad "Kremli ratsiooni” on
basseiniga (üks soolase, teine
need, kes saavad iga kuu luksus magedaveega) villas. Moskva
liku toiduvarustuse riigi kulul. lähistel on tema kasutuses loss
Eri toiduärid ja söögisaalid par suures pargis koos teenijaskon-

tei keskkorteris on samuti jär naga.

kudeks jagatud vastavalt ostjate

Behöver du vara borta från arbetet för att ta hand
om bam under 10 år så har du rätt till föräldrapen
ning i följande fem f afl:

1. Om ditt bam är sjukt
2. Om den som brukar ta
hand om bamet blir sjuk
Det kan gälla vid sjukdomsfall för t ex en hemarbetande förälder, dagbamvårdare eller släkting
som brukar passa bam et

3. Om det föds fler bam i
familjen
Om mamman är på sjukhus för att föda bam, får
pappan stanna hemma och ta hand om hemma

5. Om du vill besöka dag
hemmet
Föräldrapenning kan betalas för besök på t ex dag
hem, deltidsgrupper eller kommunalt familjedag
hem. Denna möjlighet kan användas högst en hel
dag per år och förälder.

För hur många dagar sam
manlagt kan man få föräldra
penning i dessa fall?
Familjer med ett bam har rätt till föräldrapenning

nääridele määratud ärides, jahiloss Zavidovos, teine Minski

keskmise tähtsusega fünktslo- lähedal, soomlaste poolt ehitatud
närid: ministeeriumide osakonna ioss Leningradi ligidal, mitmed
juhatajad, kõrgemad armee oh suvelossid Mustamere ääres ja
vitserid ja poliitilise politsei oh autopark 40 autoga. Alamale
vitserid maksavad veidi kõrge rahvale paistab see kõik imelikult

maid hindu ja kaubavalik on Marxi teooria vastasena.
väiksem.

Hariliku kodaniku ja töölise
ostuhinnados viis-pool korda kal

limad, kui rikka ostjaskonna
hinnad. Kaubamajades GUM ja

Vojentorg (sõjaväe pood) on

eriosakonnad, kuhu saab sisse
ainult erilubadega. Eriostulubasid antakse välja vastavalt po
sitsioonidele ja ostulubadele or
märgitud rahasumma, palju
tud isik tohib kulutada äri erio
sakonnas. Nii ongi tõsi, et vaid
suurtele funktsionäridele kom
munistlik paradiis eksisteerib.

0,3 miljardi dollari eest» siis 1975
oli relvakauba väärtus juba üle 20

miljardi dollari.

Moskvas on muude äride kõr
Lõviosa maailmakaubanduses
val, mis varustavad valitsevat valitseb USA, kelle osa oli 46%
eliiti, kaheksa ”Berezkat” (ka- kogu rahvusvahelisest relva-

sepuuke). Äri, kus müüakse kaubanduse väärtusest. N. Liidu
odavamate hindadega raskesti osa oli 30%. Prantsusmaa oli
saadavaid kohalikke tooteid kolmas ja kaugel esimesel kahel
(kristall, portselan, kuld- ja hö- kohal olijast, kuna Inglismaa oli
beehteid, kunstitooteid, suvenii päris ta kannul.
re, välismaiseid jooke jne), vä
USA peaklient on Saudi Araa

lisvaluuta (turistid!) ehk ka bia, samuti teised Lähis-lda
osturubla eest.

Osturublasid vahetatakse va
lis-diplom aatidele ja antakse
igasuguses kraadis funktsionä
ridele, alates välismaalastega
kokkupuutes olevatele isikutele,

maad. Nõukogude Liidu müükide

Peeter Kuld
Sünd. 14/71896 Vilsandis
Surn. 1/11977 Falunis

Mälestavad leinas

NELLY KULLAMÄE
ARTUR KULLAMÄE
BERNHARD KULLAMÄE
OSKAR HANNUS

LEONTINE KARM
KSEN1A MÄNDER

ADELE TEÄR
EMILIE TEÄR
MIHKEL KÜTT :
ELISABET KÜTT1
JOHANNES METS
NIKOLAI MÄTAS
Perekonnad:

EINO VOOJÄRV
JAAN TEÄR
ALEKSANDER UUSLAID
SERENA METSALO
JOHAN KÜTT
EDUARD VANAAUS
ERNST VILVAL

KARLVILVAL
EMMA ja ADOLF ALL
ANNI ja OSKAR AUS

PAULINE ja KARL
LIGGI

puhul arengumaile on sisse ar

vestatud suur hinnaalandus,
kuna müüdavad relvad on tava
liselt kasutatud. Maailmaturul
tuntakse suurt huvi N. Liidu MIG

nagu tõlgid, turistidejuhid jne. lennukite vastu, eriti uute puhul.
Peale poliitilise eliidi, eksisteerib
veel teine eesõigustatud majan
duslike eritasudega ringkond.

Need on isikud, kes kuuluvad
riiklikule teenete eriklassi: tea
tud teadusmehed, kõrgemad sõ
javäelased. kes ei oma poliitilist
võimu. Nii võib partei autasus
tada väljavalituid kunstnikke,
baleriine, sportlasi, kellele jaga
takse kasutamiseks suvemaja
sid, autosid, rahalisi autasusid.
Kuid partei karistab ka neid, kes

asutas tasude skaala, kuid Stalin

lõi praeguseni eksisteeriva ee
sõiguste ja majanduslike soodu

stuste süsteemi: Riigile ja süs
teemile kasulikumad peavad
saama soodustusi ja eesõigusi.

PARTEI SALAEELARVE

Partei keskkomitee juures
asub ”Vahekordade admini

Nii pakuti Korea sõja ajal MIG 15
eest rekordilist hinda ja nüüdki
on läänes veel tundmatute len

nukite hind kõrgem kui rahas
suudetakse maksta. (ME).

Miami B&ach’is Florida osa
riigis suri 14, detsembril Helena
Vanatoa, sünd. 25. märtsil 1901.

t
Vaikselt uinus minu armas
ema ja vanaema

mälestavad leinas

Sünd. 20/91895 Torgus
Surn. 3/11977 Skenes

ABIKAASA

Mälestavad leinas

TÜTARSELMA
abikaasaga

IRJE abikaasaga
Matusetalitus toimub reedel,
14. jaanuaril kell 14.30 Ftack-

kaadrit riigi juhtkonna jaoks.

kiht”. Vaikimise eest saavad ka
nemad erisoodustusi ja viisakad
palgad. Moskvas on terve rida

luksuslikke korterimaju, kust
varustatakse prii korteriga par
tei juhtkonda.

Nii mitmest künkast üle
läks Sinu elutee.
See tihti polnud sile,
vaid hoopis ummune.

Shelkov.

Partei tuusade korterid on

kabelis.

t

tud. Lääne-Saksamaal on väl
jaõppe saanud hulgaliselt me

Hermann
Johannson’1

haanikuid, kes teenindavad neid

Saksamaalt päritolevaid mood
said sisseseadeid eliit-korterites.

mälestavad leinas

Tervishoiu ministeeriumi juu
res on eriosakond, mis valitseb
tervet rida erakliinikuid, mis on
määratud partei eliidile. Samuti

LENNUVÄELASED

on erakliinikud Teaduste Aka

ROOTSIS

deemia liikmetele, Bolshoi Bal
leti ja Ooperikompaniile. Kui ül
diselt valitseb ravimite puudus

sta krematooriumi suures
kabelis.

Matusetalitus toimub neljap.
13/1 1977 kl. 12 Skene haigla

Nii on Brezhnevi kasutuses
terve majakorrus. Tema all ole
vat korterit kasutab salapolitsei
ülem Juri Andropov ja pealmist
korterit sisejulgeoleku minister

Sünd. 12/101906 Valgas

Surn. 3/11977 Stockholmis

stratsioon”, mis valitseb salajase

millises luksuses elab "ülem

Hermann
JohannsonM

N-na Poobus

eelarve abil luksuskortereid, ho
telle, eri puhkekodusid ja hulga
liselt tunnustatud majateenijate
Need teenijad annavad allkirja,
et nad kunagi ei lobise kellelegi,

f

Triin Vahter

Familjer med två bam har rätt till föräldrapenning
i högst 15 dagar per år.

Familjer med tre eller flera bam har rätt till för

^FÖRSÄKRINGSKASSAN

nar hemma från arbetet för att följa med bamet

Rahvusvaheline relvamüügi
väärtus on peadpööritavalt tõus
nud. Kui 1852 müüdi relvi umbes

Kaaslennuväelast

varande bam och får då föräldrapenning.

Om bamet skall besöka den förebyggande:barn

õitseb

lääne luksusmööblitega, luksusköökide ja kaminatega varusta

4. Om ditt bam skall till
barnavårdscentralen

Relvade
kaubandus

i högst 12 dagar per år.

äldrapenning i högst 18 dagar per år.

hälsovården, t ex barnavårdscentral, skolhälsovård
eller psykiska bam- och ungöomshälsovården, så
betalas föräldrapenning till den förälder som stan

Brezhnevi kasutuses on praegu

võimupositsioonile. Kõige oda peale varem nimetatud korteri
vamad hinnad on tippfunktsio Moskvas: datsha Usovo ligidal,

Lenin oli esimene, kes oma
käskkirjaga pärast kodusõda

Från den 1 januari i år gäller delvis nya regler för ersättning när du
som förälder behöver stanna hemma från arbetet för att ta hand om ditt bam.
Då kan du få en föräldrapenning som är lika stor som din sjukpenning.

t

järele kategooriatesse ja nii on ka närina elab oma Mustamere

ei näita täit lojaalsust.

HAR DU BARN
UNDER 10 AR?

• Leinateuted

t
Armas klubiliige

Hermann
Johannson
Mälestab leinas

TENNISHLUBISET

bridziiisektsioon

EESTI

alama rahva kliinikutes, siis
eliidi kliinikute sisseseaded vas
tavad moodsale tehnikale.

Kõige väärtuslikumaks staa
tuse sümboliks loetakse villatdatshatmaamaja looduslikult
ilusas ümbruses. Villade grupid
on eraldatud suvitusrajoonides-

se, kuhu tavalisel kodanikul
juurdepääsu ei ole. Kõik datshad

on riigi varandus ja kui parteituus satub põlu alla, siis peab ta

villast lahkuma. Pensionile asu
des määratakse parteituusale

End. kaasteenistuja

Gustav

Tomanderit
mälestavad tema HJ surma
aastapäeval, il, jaanuaril

väiksem elamu.

Üheks erandiks on Anastas
Mikojan, vana armeenlane, kes
on suutnud kogu kommunistliku
valitsemisaja vältel oma posit
siooni säilitade ja nüüd pensio

Lenntiväo-mehaanik

I leimann
Johannson
Mälestavad

THEODOR KALHKil

' TÜTAR perekonnaga.

ALBERTGRAUEN

7

Kolmapäeval, 12 jaan. 1977

t
Pääle ilusat ja ennastsalgavat

elu lahkus ootamatult meie

t

Kodumaal surma läbi
lahkunud armast venda ja onu

mastatud mamma, vanaema
ja ämm

Arnold
Pajumäe’d

Luise Pella

Sünd. 27/41903
Surn. 29/111976

Sünd. 3/91897 Madisel
Surn. 6/11977 Eskilstunas

mälestavad kurbuses

hulgast meie kallis, ar

Sulle igavesti tänulikud,
mälestavad valusas leinas

ÖDE LASTEGA
Rootsis

VEND ABIKAASAGA
Ameerikas

HUGO, LEMBIT
ja WALTER
perekondadega

ÖDE JUULI Eestis

Ei midagi Sul raske polnud
Sa kunagi ei väsinud.
Sa rääkisid ja õpetasid.
Sa tahtsid ainult head.
Tröösti, lootust elutarkust
Su käest sai alati.

Nüüd jõudsid rahu randa
Sa väsind rändaja.
Sind saadab Jeesus ise
Kus õige kodumaa.

Matusetalitus toimub
Kyrkogårdskapellis.

— Elame relvastatud rahu

maailmas. Kulutusdd relva
stusele ületavad 300 miljardi

dollarit — see on 30 korda
rohkem kui arengumaade vä

lisabi. N. Liidus kulutatakse
vähemalt 13% rahvatulust
relvastumisele, Nato-riikides
on see 3—4%. Soov relvastu
skulude vähendamiseks on
arusaadav, kui meenutada, et
et juba praegu on iga inimese
hävitamiseks 15 tonni trotüüli
olemas . . V

Kui möödunud aasta oli va
limiste vaheaastaks, siis nüüd

Viiu
N-na Rand
Sünd. 6/81889 Vatlas
Surn. dets. 1976 Karusel

mälestab leinas

Rootsis

muld l

Sünd. 15/41906 Tallinnas
Surn. 6/11977 Stockholmis

Leinavad armastusega
südames

REEfjaLIA

t
Hääd sõpra

Hermann
Johannsoitii
mälestab leinas

PEREKOND

SEIM

t
Armast öde

Armast sõpra

Hermann
Joharmson’i

Leida Asu

Ta soovib ka SALT II läbi
le vöiks järgneda SALT III.
Kõiki huvitab küsimus, kas
Belgradi konverents kujuneb
nutumüüriks või tribunaaliks,
vastavalt sellele kas sinna
minnakse Helsingi kokkulep

pe rikkumisi kaebama või
nagu kohtus õigust nõudma.

Seniste väljenduste järgi ei
taha N. Liit seal näha kum
bagi moodust. Igal juhul on

Belgradi konverentsi ette

valmistamine olulise tähtsu
sega — eriti ka meie tegevu

ses, hästi koostatud memo
se kujul.

N. Liidu völuoffensiiv lään
de on kestnud juba pikemat

Brezhnevi külastused ja kul

tuuriline rünnak läände.

Sakslased ütlevad viimase aja

paljude nõukogude kunstinäi
tuste puhul: "Mit Speck fängt
man Mäuse und mit Kunst den

mälestab sügavas leinas

ELSE MUTTIKAS
perekonnaga

t

t
Meie armast kauaaegset

liiget

Oma liiget

t
Unustamata kallist

mälestab

Leida Asu
mälestab kurbuses

EESTI ETTEVÕTJATE
ÜHING »OOMIS

Tiina Lee'd

mälestavad sügavas leinas

BRUNO

PETER ja IRMA
MARTIN
Vanemad

MARIA ja HEINRICH
Tallinnas
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Lasteabiraha tõstetakse 1.
jaanuarist 1978 1800 kroonilt
2100 kroonile lapse kohta aas
tas.

PoUtsei saab 240 miljonit
krooni rohkem. Luuakse 375 uut

politseikohta, peale selle 150
administratiivset kohta. Valit
sus tahab takistada narkootikatarvitamise kasvu, sellega ka

kuriteguvuse kasvu üäldse
(eriti sissemurdmisi ja röövi
misi).
Rootsi abi välismaale tõuseb
428 miljoni ehk 13,5% võrra.
Sellega on Rootsi abi ületanud

Tuure Süderqutot
. .' Begravnings & .
BUIbegangelsebyrå
Mariafcirgct)
116 48 Stockholm
Tel. 44 80 07,44 80 98

Erialu:

EeHttkombellsed
m itusetaUtused

ööpäevane valvekord

Armast

l iina Locli
mälestavad kurbuses

JUSSI ja UISU "
KOMOT
y ARMAS JA AINO

KlRtKttÄE
Tallinnas

Seekordne sotsiaalkomisjoni
liikmesdelegatsioonidele saade

tud materjal käsitas arreteeri

Eestlaste Kesknõukogu Kana

ton Shulman'i poolt Toronto

must. Ta väidab, et Ontarios ja

la 50 (+10), Botsvaana 50 (+5),
Le soolo 10 (+2), Mosambiik 100

(+30), Svaazi 10 (+2), Sambia
80 (+18), Etioopia 70, GuineaBissau 40 (+10), Kap Verde 20
maalia 15, Tanzania 270 (+20),
Tuniisia 40.

Suurima abi osaliseks saab
Vietnam, kellele antakse 350
miljonit (+25), Laos saab 35
(+5), Bangladesh 110 (+10),
India 240 (+10), Pakistan 30

(+10), Sri Lanka 70 (+20).
Portugal saab endiselt 40 mil
jonit. Välisabi Kuubale väheneb
aegamööda, praegu on see 35
miljonit.

Asüül... Aig. uu
skonda, kus oli kaks piirival

juhturaeile ja ma küsisin

poistelt, kas piiri ületab põ
genikke sagedasti, kes ürita
vad läände pääsemist ja mis

käsitab sõjakurjategijate küsi

Torontos olevat mitmeid sõja

kurjategijaid. Enamus neist

hoidvat eemale poliitikast, kuid

mõneti, kes on parist Lätist ja
Eestist, olevat aktiivsed kohali
kes etntiistes organisatsioonides.

EKN juhatus leidis, et Morton
Shulman'1 viide Lätist ja Eestist
pärit isikuile on kogu eesti ja läti

rahvusgruppe inkrimineeriv.

Morton Shulman kasutab tuntud
Simon Wiesenthali poolt esitatud

saadakse kätte?

riületamise juhtumit. Kõik
olid end üles andnud poliitilis
te pagulastena, kuid kõik olid

kohe pärast ülekuulamist, ja

nõnda kuuldavasti pidi toi
muma ka kõigis teistes sektoreis.
Kolonel Aarne Sihvo on jaa

allakirjutatud inimõiguste
lepingust? Niilo Vikman, Ohkola.”

Vähemus. ..
Alg. lk. 1
piiratud võimalused sellelaadi

lise kirjanduse levitamiseks.
Siin aitavad kaasa kohalikud

saada toetust, et välja anda
kirjandust minoriteetide keel
tes. Tingimuseks on muuhul
gas, et kirjastus töötab koostöös

vastava grupi esindajatega.
Toetuse andmisel tuleb enne
kõike arvestada erikuludega,
mis tekivad võõrkeelsete väl
jaannete puhul.

Suuremat riigitoetust luba
takse koos teatud rootsi era
koolidega ka eesti koolidele .
Göteborgis ja STockholmis.

KAS HULLUMAJJA

VÖI MAALT VÄLJA 1
N. Liidu võimud on saatnud

vaimuhaiglasse järjekordse
opositsionääri, kirjaniku Vladi
mir Borisovi. Ta abikaasa on telefoniteel teatanud Inglismaale,

et Borisovile on pakutud vaba
dust tingimusega, et ta lahkuks
maalt. Borisov on vastanud, et ta
on nõus minema maapakku, kui

ta enne seda vabastatakse ja
avalikult kuulutatakse, et ta pole
vaimuhaige.

HIINAS LUBATAKSE

KULTUURIVARADEST
Hiina uued valitsejad on luba
nud luua uue olukorra, kus ”sa
jad lilled õitseksid” teaudse ja
kultuuri alal. Terve rida viimase
kümne aasta jooksul keelatud
näidendeid ja filme on lubatud,

metamata.

süüdistusmaterjale, mis tõenäo

liselt on saadud Moskva agen
tuuridelt.
Kanada, võimud on keeldunud
neid materjale vastu võtmast ja
Morton Shulman esitab neid nüüd

ajalehe veergudel. EKN-u juha
tus otsustas Toronto ”Smtiile”
saata protesti Shulmani artikli
pärast. Ka otsustati esitada pro
test Ontario Inimõiguste Komj.--.
sjonile, kuna kõnealune kirjutis
on vastuolus Ontario Inimõiguste

Koodeksi põhimõtetega, mis

keelustavad rahvusliku inkrimineerimise.

Ühtlasi EKN juhatus kutsub
üles eestlasi ja eesti organisat
sioone saatma ”Sun’i” toimetu
sele protestikirju Morton Shulman’i artikli pärast.

kolme silmapaistva opositsio
nääri — Alexander Ginzburgff^
Juri Orlovi ja Ludmilla Alekse
jeva — kodudes. Neid süüdikstatakse koostöös vene pagulasorganisatsiooni NTS-iga. Selle koh
ta olevat leitud tõendeid, väidab
Tass.

Läbiotsitud haritlased eitavad

kategooriliselt igasugust koo
stööd NTS-iga. Nõukogude korra
kriitikuid on ka varem süüdista
tud, et nad seisavad välismaiste

nöukogudevaenulike organisat
sioonide teenistuses. Esimest
korda on sel puhul kasutatud NTS

10 valvuri
saatel kooli ■
WASHINGTON - Jimmy Car
teri sooviks on, et inimesed

peri tegelased äkki kadunud.

Kohalikud rahutused jätkuvad.

Kuuldavasti on mõnes rajoonis
nn. radikaalidel olnud kuni 40%
juhtivatest kohtadest, arvatakse,

et uus valitsus toetub senisest
enam sõjaväe juhtkonnale.

IDA-SAKSA MÜÜR
LISSABONIS
Ida-Saksamaa saatkond Lis

kooti nagu iga teine õpilane, kui
ta alustab eeloleval jaanuarikuul
oma õpinguid Washingtonis.

Sellejuures on siiski erinevusi,

Amyt valvavad 10 salapolitsei
nikku, kes on hambuni reivastatud parimate automaatrelvadega. Samuti viiakse tüdruk kooli ja

tuuakse tagasi suures mustas
limusiinis, mil on kuulikindlad
aknad.

sabonis on ehitanud kolme meetri

Amy on esimene presidendi tü

kõrguse kivist ja terasest müüri
saatkonna hoone ümber. Kuna

tar, kes käib algkoolis pärast
seda kui Theodore Roosevelti

osa müüri asub kõnniteel, siis
protesteerib Portugali välismi

aasta tagasi.

nister ja nõuab müüri mahalöhkumist.

VENE S O.I AUNE JÖIiD
ÄHVARDAB RAHE

USA lahkuv kaitseminister
Donald Rumsfeld on andnud
televisioonis intervjuu, milles ta
väidab, et viimase 15—20 aasta
jooksul on N. Liidu sõjaline jõud
kasvanud kiiremini kui USA oma.
see ei tohi jätkuda. Kui see aren
gusuund ei muutu vastupidiseks,
tekib maailmas stabiilsuse puu
dus.'

poolel os töetiiseaajaks olnud
EestiNöorietõö.'

katsetas pääsemisega Läände. ,
Need viis meest on Batun võt
nud sümboolsete esindajatena
palju suuremast poliitilistel põ
hjustel kinnipeetavate hulgast,
kelledest näiteks äsja juttu on
Mart Niklusest, keda arreteeriti
järjekordselt, süütegu isegi ni

usuksid, et tema tütar Amy läheb

Rumsfeld nimetas uue presi
dendi Carteri lubadust, vähen
dada kaitse kulusid, ja lisas, et
see vähendaks katastroofiliselt

sateioonide keskset toetust tõs
tetakse 125 000 kroomle. Eestj

kõneldud Valdmanist, NÖuk,
armees teeninud mehest, kes

”revolutsioonilise” Pekingioo-

toetust õpetajate paikadelt
miljoni krooni võrra 122 miljo
niks krooniks Noorsoo-organi-

neist viiest on eesti ajakirjandu
ses olnud juttu. Kõige vähem on

osa põlu all ilmunud artistidest on
ilmunud estraadile, selle vastu on

Samuti antakse eesti koolidele

tööandjamaksu tasumiseks.
Noorsootöö toetus kasvab 70

rend, Kalju Mättik, Sergei Solda-

tov ja Juhan Valdman. Kõigist

• Mis juhtus

nendega siis tehakse, kui nad

Piirivalvurid jutustasid, et
nende sektoris oli maikuu lõ
puni käesoleval aastal 14 pii

Eestlastest poliitvangid ehk
”süümevangid” (prisoners of
concience), kellede küsimust
Batirni andmestik käsitas, olid
Artjom Jushkevitsh, Mati Kii-

tele.

das juhatuse koosolekul oli selgi
tamisel, kuidas reageerida Mor

naalproduktist ja on suhteliselt
kõrgeim maailmas.

(miljonites kroonides): Angoo-

misöigust.

Morton Schulmani kirjutused Toronto ajalehes ”Sun”, milles ta ^
üldsõnaliselt süüdistab eestlasi ja lätlasi sõjakuritegudes, on teki
tanud ärevust Kanada vastavates .rahvusgruppides. Nende juhti
vad organid on pidanud nõu, kuidas reageerida taolistele rünnaku

”Sun’is” avaldatud eesti ja läti
rahvusgruppe puudutavale insi
nueerivale kirjutisele, milles ta

Välis abi on suunatud enne
kõike Aafrikasse. Aafrika riigid

Nendele lisaks esitati andmeid
informatsioonina ühe juhtumi c<
kohta Leedus ja ühe kohta Lätis,
kus isikud nõuavad emigreeru-

Eestlaste Kesknõukogu
Kanadas protesteerib

ühe protsendi bruttonatsio-

Ka rootsi kirjastused võivad

t

ja üks Leedus.

igast Balti vabariigist 5 juhtu.

penslonäride arv u. 38 000 vör-

Soome ei pea kinni enda poolt

KERSTI ja PÄÄRO
USTAV

maa poolt annekteeritud Eestis,
Lätis ja Leedus. Käsitamist leid
sid kaks juhtu Eestis, kolm Lätis

Aasta jooksul kasvab rahva-

tanud, et nii sünnib. Miks
HILLE, BENNO, REIN

kohta N. Venemaal.

misi okup. Baltikumis, kokku 15
juhul, kusjuures oli ette toodud

minoriteetide organisatsioonid.

Kui ewind)

UNO täiskogu kokkuastumisel
saatis Batun ulatuslikult infor
matsiooni reale UNO liikmes

Enam . . ,Aig. m i

ilma erandita välja antud
nõukogude pürivöimudele
Armsat

STOCKHOLM LS

Triin

tes maades.

ves teenivat noort meest. Jutt
pöördus värati piiri ületa mis-

EESTI NAISKLUBI

t

aBistamisfond Saksamaal,
Hollandi Eesti Selts jne. Sa
muti olid tervitanud ERN ja
Balti Komitee esindajad teis

(+10), Keenia 80 (+10), So

mälestavad kurbuses

Ferdinand
Utt’i

antikommunistlik Uit

saavad välisabi järgmiselt

Uppenbarelse kirikus Häger-

SELMA ja ANTS

selle komisjoni mittekommunistIibele iiikroesdelegatsioonideie.

Saadetud materjalis käsitati
inimõiguste rikkumist N. Vene

laupäeval, 15. jaanuaril kell
mälestavad

juhataja Arvo Horm, kusjuu

rikkumise küsimused, alustas
Batun eriaktsiooni visiitidega

(WACL), APACL, Eestlaste
Keskkomitee ja Eestlaste

Surri. 5/11977

t

Pärast esimehe sõnavõttu
tutvustas koosolejaid ERN-ile
ja Balti Komiteele saabunud
uueaasta-tervitustega büroo-

(IH komisjon) koosolekutega,
kus arutusel olid ka inimõiguste

neuroopa unioon, Maailma

Sünd. 10/2 1918

Matusetalitus toimub reedel,
14. jaanuaril kell 13.00 Jakobi
kirikus.

instituudis.

NEW YORK (VES) - Seoses
UNO täiskogu sotsiaalkomisjoni

semalt uue presidendi kavat
susi. Tulevane välisminister

TOOMAS
ANDRES

tundlikumaks enne Belgradi.
Viimasel ajal on lastud paar
kirjanikku välja ja välismaise
opinlooni nõudel on antud ma
temaatilise loogika professor
Aleksander Sinovjevile tagasi
ta koht N. Liidu filosoofilises

maadele inimõiguste rikkumiste

aega. Seda on taotlenud

Leida Asu

aastaks. N. Liit on muutunud

res esinesid organisatsioonid
nagu Euroopa-liikumine, Pa-

randumite ja faktide kogumi

Olgu kerge Sulle kodumaa

kuulutanud 1977 poliitvangide

poliitvangide suhtes veidi

Batrai juhib tähele'
pann inimõiguste
rikkumisele Eestis

asuvad uued jõud ja uued
mehed juhtima. Ennustusi
president Carteri kohta on
pealju, keegi ei tea aga täp

rääkimisi nii jätkata, et selle

TÜTAR

+

Joh. Mihkelson rõhutas ka,
et Amnesty International on

unustamata armast ema

laupäeval, 15. jaanuaril kell 13

Eskilstunas, Hällby

Westen.” Siin võib meenutada
ka Södertälje sündmusi.

ta ütles kokkuvõttes:

t

Jäädavalt lahkunud

• Alg. lk. 1

välispoliitilist situatsiooni, kus

Cyrus Vance on avaldanud, et
pinge lõtvumine peab olema
globaalne ja mitte selektiivne.

Rohokotsl
Puhka rahus!

Uue „ .

ERN esimees vaatles oma
sõnavõtus esmajoones aga

USA kaitsejöudu,

KGB KIUSAB JÄIXE
OPOSITSIONÄÄRE
KGB on teostanud läbiotsimisi

poeg Quentin tegi seda üle 7o

Üksik 60-aastane eesti nai
ne soovib

tutvust
kaasmaalasega ühise kodu
loomiseks. Vast. "Kooselu"
EPL, Box 667, 101 29 Stock
holm 1.

Soovime oma 6-kuusele tüt
rele alates veebruari kuust

iapiehoidiot .
Ajad kokkuleppel. Koht
Stockholmis. Tel. 21 32 76.

KEEST! \a PÄÄRO USTAV

EESTI PÄEV2U

| Vaba eestlaskonna
| informatsioonilebt
L— —

Värske eksiilkolonel
bpiegeh vaidluses
HAMBURG (VES) - Eestlaste
ringkondades Lääne-Saksamaal
on rohket tähelepanu äratanud
eesti sõjaväelase Elmar Lippingu kiri Lääne-Saksa loetavamas
poliitilises nädalaajakirjas "Der
Spiegel”, milles ta sekkub ühte
sakslaste omavahelisse sisetü

Ilmub kolmapäeviti
ja laupäeviti

Fantoom

Kui hiljuti Lääne-Saksas oli

öhueskaader "Immelmanni” ve
teranide kokkutulek, millest võt

tis osa ka Rudel. lasti kaks len
nuväekindralit .sealt osavõtmise
pärast erru?
See näitab, kuivõrd tundlikult
Lääne-Saksa valitsus reageerib
parempoolsetele radikaalidele.

lide ning seob sellega koguni
veel ”eesti eksiilvalitsuse”. El
Ajakirjas ”Der Spiegel” kirju
mar Lipping paneb oma nime tas keegi lugeja, et Rudel ja tei
alla tiitli ”Oberstleutnant”, s.o. sed söjakangelased võiksid kord
kolonelleitnant. Kolonelleitnan juba oma kangelastegusid ära
diks tegi Lipingu teatavasti eelmärgltud ”eksiilvalitsus”, mää
rates ta ühtlasi ”Eesti Kaitseliit
vabas maailmas ” staabiüle
maks.

Tüli Lääne-Saksa avalikkuses
'‘ puhkes, kui endised sõjaväelased

unustada. Sellele reageerib nüüd
6. detsembri numbris ”eesti ek
siilvalitsuse kolonelleitnant”
Elmar Lipping ja ütleb, et need,
kes kangelaslugude unustamist

soovivad, võiksid vaadata üle
idapiiri, et näha mis seal sünnib.

ning natsidele sümpatiseerijad
hakkasid avama mälestustahv

Lipping kirjutab, et ta on 1941
juulist peale vabatahtlikuna sõ

leid söjasangaritele. Mannheimis

jast osa võtnud ning tunneb, et ta

tekkis koguni lööming natside
ning pahempoolsete vahel, kui
seal avati kangelastahvel söja

on oma kohustuse täitnud. Ette

sangaritele. Selle avajaks oli

nägelikult pole ta aga oma teeni-

stuskraadist loobunud, kuna
"meie oleme vastavalt Eesti ek

saksa kuulsaim söjaiendur, saksa

siilvalitsuse käsule veel teeni

kõrgeimate aumärkidega deko

stuses” (noch aktiv sind).
Eestlaste keskel Saksamaal on
arvamusi, et eesti eksiilvalitsuse

reeritud Hans-Ulrich Rudel,

Karlsruhes oli segadusi, mille
juures ka ametivõimud vahele
segasid, kui avati kangelastahvel

SS-Standartenführer Jochen
Peiperile, kes omal ajal 71 lääne

sõjavangi hukkamise pärast Ar
dennides surma mõisteti. Mõnel
pool on ametivõimud tahvlite
avamise keelanud.

Sellel pinnal käib sakslaste si-

nimel Rudeli ja saksa parem
poolsete radikaalide (natside)
kaitseks väljaastumine ei olnud

kõige diplomaatlikuni samm
ning pealegi see võib tekitada
Lääne-Saksa valitsusringkonda
des ebasoovitava mulje, nagu
võiksid ka eestlaste huvidekaitsja

kodanliku ning pahempoolse

Bonnis Elmar Reisenberg ning
keskkomitee, eesotsas selle esi
mehe Johannes Västrikuga kuu
luda eksiilvalitsuse komponenti

ajakirjanduse vahel, kuid laieneb

de hulka.

setüli ajakirjanduses, eriti nat
simeelse.. ”Nationalzeitungi” ja

järjest enam ka rahva sekka.
Mõnel pool on ka juudid sekka
löönud, korraldades vastuakt
sioone ja proteste. Näiteks kand
sid Mannheimis juudi üliõpilased

plakateid "Wir vergessen

* -Auschwitz nie!” Auschwitz oli
teatavasti mörvalaager natside
vastastele ja juutidele.

\
t

TV j Onsdag |
ONSDAG UJANUARI
TELEVISION 1
16.30—17.0(1 Halvfem: Rummet där
Rut bor.

Pa flygplatsen. Reportage från Ar17.55 Meddelanden.

18.00 TV-nytt och väder.

18.05 Sri I.anka. Sri Lanka är en ö i
Indiska oceanen och den näst stör

sta the-producenten i världen. Vi
skall berätta om ön och se hur man
skördar och bereder the som sedan
exporteras.

18.30 Musikteatern ger: 'Hur Billy
the Kid blev karl för sin hatt”. Den
** andra av tre fristående musikpjäser
som alla har eti gemensamt tema.

historier om pojkar som går ut i
världen och söker sin lycka. Repris.
19.10 Porträtt av Träns Hals. f början

av iGCKMalet ville Hollands rika
köpmän och redare få sina porträtt
målade av Fransk Hals. en kunnig
och omsorgsfull yrkesman.
19.30 Raee — Roekn'n — Roll. Speed

way-gala med Varg-Olle Nygren,
världsmäslarna Anders Michanek.
Sverige. Ole Olsen, Danmark och
Beter Collins. England. Dessutom
tävlar Scott Autrey från USA. John
Davies. England, och den svenska
eliten. Mellan heaten underhåller

- Jerry Williams och Blåblus. Kom
mentator: Jan Svanlund.
20.10 Om den japanska skolan: De
har ingen barndom. Japans skolsy
stem brukar ibland tas fram som en

av förklaringarna till det sk "ja
panska ekonomiska undret”. Skol
systemet levererar effektivt don elit

som skall bygga vidare på Japans
ekonomiska välstånd. Men systemet
är omänskligt hårt och hänsynslöst
mot den enskilda individen, den re-

sullatinriktade skolan berövar bar
nen deras naturliga barndom. Claes
G Bjernér berättar här om hur den

Bateson, Arthur Lowe, Melanie

Hughes. Martin Järvis.

TELEVISION 2
17.25 TV-nytt och väder.
17.30— is.no Niklas önskertjur.

18.30 Familjen Ashton. Del 28. Dyg
dens väg. Margarets svärmor, Celia

Porter, återkommer till Liverpool
och det ser ut som om hennes när
varo skall ieda till en katastrof för
Margaret och John.
19.30— 19.») Regionala nyheter. Syd
nytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.
19.30 Rapport med väder.

Sl.oo Teater: Kalkonen av Heidi von

En 50-årig alkoholiserad man,
Johnny Ahman, flyttar från ett
inackorderingshem till sin syster
och hennes man. Men Johnny kla
rar inte av atmosfären av överbe
skyddande förväntan. Hans själv
känsla räcker inte till. Det ljusnar
ändå nägoi för honom. Genom en
vinst i cn tävling, som en jubile
rande tidning arrangerar får han
kontakt med människor som inte
har dömt honom pä förhand. Regi:
östen Braathen.
Medv.• Johnny Ahman — Sven-Eric

Gamble, Eva Svensson — Pia Arnell. Bill Svensson — Per Myrberg.

Kompisen — VVilfie Andreason,

(.reven Olof Bergström, Bertil
Apelkvist -- Gunnar Björnstrand,
Selma Sahrnr • Irma Christenson.
Lars Bergkvist - Bengt Gillberg,

Hålli Jan Erik Lindqvist, Janne

Ahman - (.ustav Levin. Solveig —
Annsofi Nilsson. Agneta Svensson
— iivatenue ParmetW, Arbetskom

pisen Stellan Skarsgårri. Redak
tor Holt ... Hans Sundberg. Fru
Svedberg Annika Trctow. Gerd
— nllegard WelHon.
21.30 Kviillsöppet med TV-nytt och
vader.

TV • Torsdag j
TORSDAG 13 JANUARI

japanska ungdomen formas från
lekskolan till . slutexamen vid uni
versitetet.
21.00 Aktuellt och väder.
21.30 TV-nytt.

21.35 Lek i färg och form. En studie
cirkel pa Sunderbyns folkhögskola i
Norrbotten "skapar” och har roligt
ihop med fingerfärg och lera.
Textad repris 13.1 kl 18.00 i TV 2.
21.5äv—22.50-David Uopperfield. Äk

tenskap och svek David och Dora
gr nu gifta. Pora är emellertid ta
fatt i hushållet och vill vara Davids
"barnhustru”. Mr Micawber rasar
mot sin arbetsgivare, den skurkak
tige Uriäh Hecp Vi får också veta

att Emily, som har Övergivits av
Stcerforth. kanske skall utvandra

till Australien, Dramatiserad at
H if!i \ hitemorc H< gi Inan < raft

1 rollerna: David : YciiantL Beth
Morris, Batmbce f ollier, ‘Timothy

18.30 Musikteatern ger: Den förtrol
lade flöjten. Repris.
I9.<6 Kodin. Augustc Rodin, 1840—

porträtteras här genom sina arbeten

och sina egna ord i en film av Ju

kunna noter?

lius Kohanyi.

19.30 Litet bo. Ett eget hus är för
manga en dröm. Vad innehåller
egentligen drömmen om det egna
huset'.' Ar det drömmen om lyckan9
Drömmen om ett annat liv? Staffan

Lindqvist och Lars Säfström visar
bl a med hjälp av gamla journalfil
mer ur SF-arkivet hur det gick till
när människor själva byggde sina
hus i början av JOtalet.

20.00 Musik på krogen. AU höras
men ändå inte höras — är det en
restaurangmusikers eviga uppgift?
Musikern Hasse Qvist berättar om
sin 40-åriga verksamhet som pianist
och sångare på landets krogar. Ett
program av Ralph M. Evers.
Repris från 21.2.74.
20.10 Arvingarna.
Sänds även 16.1 kl 36.40.
21.00 Aktuellt och väder.
21.30 TV-nytt.
21.Si Sportextra.
22.05—23.10 En stad i slutet av vägen.

gjori denna serie i fem delar om en
P"jke och en flicka, som beger sig

från Neapel Ull Milano och deras
manga upplevelser under vägen.

1. Uppbrott på hästryggen. Lupo
och ('hiara bestämmer sig för att
iamnn fattigdomen i utkanten av
Neapel. De beger sig stolt iväg pä
hästryggen och måste utge sig för
att vara syskon. Men syskonbädden
är kanske inte så bekväm.

I rollerna:^ Massimo Ranieri och
TELEVISION 2
17.S TV-nytt, väder.
•L» Niklas önskedjur.
18.00 Lek i färg och form. Textad re

I rollerna: Frazer Hmes, Sheiia

Fnlj méd Nevenka till mammas

en lantbrukarfamilj på en gård i
norra England,

Mercier, Toke Townley, Frederick
Pyne, Arthur Pentelow m fl.
19.2b—19.30 Regionala nyheter.

Sydnytt, Västnytt, Mittnytt. Nord-

jobb,
11,55 Meddelanden.

nyit.
19.3« Rapport med våder.

PÜHI TV-nytt och vader.

2».0b Dokument utifrån, internatio

18.05 Skuggor frän det »kända. 5.
Fönstret: -.... -

Vetenskapsmannen Edward Pitter

ger sina barn eU specialglas att
satta på fönstret åt trädgården. Det
uppstår roliga, effekter när man tit

tar genom glaset. Men en dag när
barnen tiUar genom glaser ser de
händelser fran det förflutna, .myc-,

ket märkligare, än någon skulle
.■tro...

21.35 Kvällsöppet med TV-nytt och

TW ; Fredag
FREDAG 14 JANUARI
TELEVISION 1
tfi.30—17.90 Haivfem:

teatem i hatten, musiken i fickan.
Saffan och Mats i en sang.
17.30 Tapahtumia. Aktuellt för finsk
språkiga.
18.00 TV-nytt och väder.
18.(K M-ridelanden.

18.10 1 verklighetens gränsmarker.

Om vidskepelse och övertro, om
gamla myter och mystiska makter
på Island i dag —- eller handlar det
nm rena rama verkligheten? En an
norlunda dokumentärfilm om Island
av Lars Helander och Lars Okner.
Repris.
19.05 Mahler. Engelsk långfilm från

Den italienska televisionen har

9.20—9.4» Fil ni kunskap för gymn. i.
Film och verklighet.
lö.HT-lii.25 Rasketskolan I.
!7,ti0 Haivfem:

öde ö.

».00 The Superstars. Sport — men
som underhållning på annat sätt.

gärna kunnat vara 1977.

haft stor betydelse för hela den mo
derna skulpturens utveckling. Han

nella reportage.
Sands även J5.L

29.30 Nu är det dax för sångerskan
Siw Siõberg att presenteras av Stel

lan sundahl s en alldeles egen
show. Siw Sjöberg var : tidigare
medlem i sånggruppen ”Christians”;
\ Malmo. ■

21.00 Ilär viskar skogen sin minsta
visa. En program av‘Stig Tornehed

om Norra K vills nationalpark'!

23.00 Aktuellt och väder.

21.» TV-nytt,
21.35—ea 23.00 TV l:s nyårskväll. Mu

sikalisk underhållning med Arja
Saijonmaa, Ulf Biörlin. Kabi Laretei, Cnrnelis Vreeswijk. SR s Symfoniorki si.-i . Uadiokörori m fl Regi:

Ung pojke träffar ung flicka, som
följer med honom upp på hyresrummet, vilket får oanade konse
kvenser. Sensmoral — "som man
bäddar får man ligga!” Regi: Per

Sjöstrand/Leonard Eek.
20.35 OScar Peterson med trio. Gä
ster: Count Basic och Al Grey.

21.90 Eredagsdeckaren: Rockford tar

21.50 öppet hrev till Gud. Författa

TELEVISION 2
17.39 King. Fredrik möter hunden
Kina i parken och vill gärna bli god
vän med honom. Men King har re
dan cn vän. En filmberättelse av
Berndt Klyv a re,
77.35 Höghus gänget. Polsk serie i sju

i en nybyggt höghusområde t den
polska staden I-odz har nya hyres
gaster börjat flytta in. Många ung
domar i il—15-årsåldern utgår i fa
miljerna som glader sig åt sina nya
fina bostader.
18.27 ödysseus äventyr. 6. Avsked till
N.msikaa.

brev till Gud. från Stockholm 1977.
örebro.
22.20—22.25 TV-nvtl och väder.

TV j Lördag
LÖRDAG 75 JANUARI
TELEVISION 1
Lördagsmorgon:

9.09—9.» Doktor Dolittle talar med
djuren. 2. Kaninen som fått fnatt.
Suomenkietiset ohjelmat:
Finskspråkiga program:
9.30 Tapahtumia.

Aktuellt för finskspräkiga.
10.00 Pullonpohja.

10.39—ll.Oo Musiikkia Ainolassa.

violin, Tapani Valsta, piano. Sibe
lius: Romans f-dur, dansidyll, Noc-,
turné. Serenad, Masurka. Sallinen: 4
etyder. Textat pä svenska.
11.55 Alpint: World cup — Kitzbühel.

Direktsändning från störiloppstävlingen. Sven Ptex Petersson.

dramatisering av Edward Everett
Hale’s roman om löjtnant Philip
Nolan.

TELEVISION 2
13.10 Frihet, jämlikhet, handikapp. 1.

Ktt barn är fött.
Textad repris.
13.45 Dokument utifrån. Repris.

14.15 En ny bok. Agnarna i vinden
av Sture Källberg. Textad repris.
34.35 En levande skärgård? Repris.
15.15 Anslagstavlan.

Ohavestajna tabia.
15.» Invandrardags — Zdravo Jugosloveni.

Jugoslavernas eget program — tex
tai också för svenskar. 1 dag får vi
et! nytt avsnitt av den populäre och

snillrike professor Balthazar, ak

tuella notiser m m.

Stillbildsberättelso efter en bok av
Gunilia Bergström. Textad repris.
17.25 TV-njftl och väder.
17. » Rulleribock.

18.00 När Udvatinet sjunker. Djurli-

ve1 som existerar i och omkring
tidvattnet kan man med fördel stu

dera vid kusten i det engelska
grevskapet Cornwall. Tidvattenskillnaderna är där så stora att del
är närmare sju meter mellan hög
vatten och lågvatten. De organismer

13.30—14.05 ca Por favor 3.

som finns här måste klara våld

15.» Tipsextra. Allehanda sport och

samma förändringar i sin omgivning
sa ofta som var sjätte timme. Bland

dagens engelska ligamatch. Pro
gramledare: Lars-Gunnar Björk
lund Kommentator: Fredrik Belfrage. Göteborg.

17.53 Helgmålsbdn. Från ossebyGarns kyrka i Uppland.
18.00 TV-nytt och väder.
18.05 Aktuellt i veckan. Textat.
18.» Gösta Sandels. Om romantikern

Gosia Sandeis — en av 1909 ars

hemmet ar precis lika avTägået som

nismen.

tidigare. Na.sla anhalL pä! deras

Ei! program av Bengt Lagerkvist.
19.95 Musik på Eklunda. På Kklunda

•3U*! NAjj-sti-aler; Som man bäddar
farrin.vn ligga. En myckel moralisk

21.35—22.59 Mannen utan land. En

10.35 Tjuven. Del 2.

nare förstår är hennes dotter.
Textat på svenska.

nationaimålarna och inledde en ny
konstriktning i Sverige: expressio

•1.9.2» . 19.3» Regionala nyheter.

21.30 TV-nytt.

”Tomflaskan”. Hon får en dag be
sök av en ung kvinna som hon se

mo?. kasia.s Odysseus och hans man

is.» R.ypiwrrt Tmd väller. : -

Presentatörer: Arne Hegerfors och
Fredrik Belfrage.
21.00 Aktuellt och väder.

fru Santig, som fått öknamnet

ut ps nya, långvariga äventyr, och

ySydny»,. Västnytt^ Mittnytt, Nord

möts i en TV-mångkamp med både
traditionella som nykomponerade

15.45 Kvinnan i landskapet. EU pro
gram från den jugoslaviska televi
sionen. Det handlar om en skogvak
tare. som också är naivistisk konsl-

”Tomflaskan”. TV-pjäs av Walenlin
Chorell om en nedgången kvinna,

Efter au ha gjort sig fria från den
enögde och glupske tälten Polyfe-

lang:; rev» blir den fl där den fagra.
. nu n farliga » iree tior,

Världsstjärnor från olika länder
idrottsgrenar.

ren Werner Aspenström skriver

Musik på Ainola. Sommarkonsert i
Sibelius hem med Seppo Tukiainen,
1T.S TV-nytt och väder.

19.» Himmel och pannkaka. 3. En

Handlingen är förlagd till icke

sänds i repris under vårterminen
och i det här programmet svarar
han pä b! a följande frågor: vilken
typ av gitarr bör jag ha? Måste jag

TELEVISION i

Nu skall vi iiilatpå älgen.

historia av Birgit Edlund fritt efter
Sean (>’Casey's Bedtime Story.

nämnd stad 1927 — det hade lika

pris.
18..'» Ilem till gården — följetong om

SkoI-TV:

Småland, med dikter ur Harry Mar
tinsons samling Tuvor. Växjö.
21.35 Inför spela gitarr. Gitarr. Gi-

tnrrkursen med Ulf G. Ahslund

1917, kanske mest känd för verk
som "Tänkaren” och ”Kyssen”, har

—.———J

man, den generation som brol med

gard i Uppland bor en av våra fi
naste fiolspelman. Viksla Lasse.
Knlpii M. Evers har gjori en film
öm hur han lämnar över spelman. strädilionen till. sin brorson Bosse*
Larsson i Björktinge.
Rcpris från 24.3/-i,

de steniga stränderna bildas polar
och vattensamlingar, nar vattnet.
. sjunker undan.
18.25 ca Boktipset. Stefan Mählqvist
presenterar: Pa andra sidan ån av
Joanne Oppenheim.
18. » Veteranerna — världsberömda
komikakrobaterna. Från Hägersten
till Las Vegas.
Repris från 19.111976.

19.15 Magiskt mellanspel. Den be
römde a merikanske illusionistcn
coh trollkonstnären Mark wnson
presenterar.trick och trollkonster.
19. » Rapport med vader.

SM» Männep. SV. Amerikansk

t långfilm från 1950.
21.25 Anslagstavlan,
21.» Roekgai».
22.35 TV-nvtt och väder.
22.40-.23.05 Lördagsfarsem PhyMis. 9.

Allvarligt talat, Hess...

