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Stockholmi Eesti Lasteaed on ära
tanud tähelepanu rootsi ajakirjandu
ses. Bagens Nyheteri Loode väljaanne
(DN Nordväst) esitab kahel lahektiljel
fotodega varustatud reportaazhi Eesti

Lasteaiast. Kommentaarides on puu
dutatud eralasteaedade asutamise
probleeme üldiselt. Reporteri Osmo
Vata.se imestust on äratanud asjaolu,

M

et lasteaias praegu viibivate laste

vanemad on Eestist ise tulnud Rootsi
väikeste lastena.
Kirjeldatakse lasteaia
ruume, kus president K.

Pätsi ja kindral J. Lai
doneri pildid ripuvad
seintel, eesti lipud on

laudadel siin-seal. Seinad

on täis laste joonistusi.

Tahetakse anda välja
lasteraamat, mille lapsed
ise illustreerivad.

Gitarri vöi klaveri saa
tel õpivad lapsed laulma.
Tulemuseks on muuseas
grammofoniplaat. Kogu
aeg õpivad lapsed juurde
uusi sõnu, mida saab ka
sutada argielus, õpivad
mängides.

Lastele, kes ei oska
Järglk.7

Kanada
ei

tunnmta
TORONTO (EPL kaastööli

selt) — Kanada välismini.-iieerium kinnitab oma kirjan Kiili*
erekrtnna Kanada osakonnale,
et, valiidus ei ole tunnustanud

e«ji tunnusta Baiti riikide im
nekteerimist de jure.

üle lahe
Jätkuvad
Kt^i soome ajakirjandus on mitmel puhul jutus
tanud hoiatavalt soome-eesti abielude karile jooks
misest, toob, tihe suvine liiklus Helsingi-Taliinna vahel
kaasa ikka ja jälle uusi höimuabielusid. Tavaliselt on

peig soomlane, pruut eestlane, kuna noortel eesti
meestel on raskused maalt lahkumisel märksa suu: remad. Soome pildiajakirjad toovad ära järjekordse
; romansi Merikese ja Tero vahel.
Tero Santahuhta tutvus Me
rikesega selle tõttu, et eksis
Tallinnas oma neljandal reisil

tis poolteist aastat ja noorpaar
hakkas juba lootust kaotama.
Jaanuaris 1976 tuli äkki teade —
Merike olgu nelja päeva jooksul

1973 ära. Merike oli Ühe lahkelt
teedjuhatava nooruki öde. Ar
mastus sugenes kirjavahetuse

Liidule. Märgitakse, et see sei
sukoht on Moskvale ka tüüta

tumine Tallinnas ja kihlus.

andsid lõpuks tulemusi.

Abiellumiseks oli tarvis palju
pabereid, pulmad saadi pidada
alles 3. septembril 1975. Tero

oli väga hämmastunud ja ütles

Balti riikide loovutamist N.

Välisministeeriumi kiri oli
vastuseks EDU poolt saadetud
apellile, mida on saadetud 250le lääne riigimehele ja kus taot

letakse erapooletu UNO uuri
miskomisjoni moodustamist

"liumäe” rõõmudel.

Abielud

Samuti ei tähenda Helsingis
allakirjutatud akt mingil viisil

vaks tehtud.

Eesti lasteaia õhkkond üllatas DN-reporterit. Lauri Eurmissaare fotol lapsi

\ Noorik Merike Santahuhta imetleb soome kaupluse
\ kaubarikkust ja püüab aru saada pakendi tekstidest.

Balti riikide vägivaldse N. liidu
külge liitmise selgitamiseks ja
nende riikide iseseisvuse taas
tamiseks. (HR)

teel. Juunis 1974 toimus koh

pidi läbi tegema mitmesugu
seid eesti pulman ai ju sööma
kanget eesti sinepit ja koorima

Eestist läinud. Paberisõda, ja
Tero vahepeal sooritatud 20

nädaialöpumatka Eestisse
Merikesel oli kaasas seitse
kohvrit ja 400 marka raha. Ta
olevat sattunud hoopis uude
maailma. Juba reklaamituled

pidi Tero tagasi Soome sõitma,

pimestasid. Ja kaupade rohkus
aina meelitas ostma. Paar kuud
Soomes olnuna võtab Merike

viisum lõppes.

kokku oma muljeid:

sibulaid. Kolme päeva pärast

Algas uus paberisõda, et

noorikut Soome saada. See kes

— Siin on toiduainete kaup-

Järg lk. 7
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Kanada hultuur:

Eesti
tipp
hogudusele
Avesson ja
Kingissepp
laureaadid
Torontos St. Lawrence Centrc Town Hallis toimu
nud kontserdil Lembit Avessoni loomingust avaldas

Kesti Kultuuri Kogu Kanada-eestiaste tänavused
kultuuriauhinna laureaadid. Üks nondest oli just
Lembit Avessun ja teine Kanadas tähelepanu ärata
nud maalikunstnik Andres Kingissepp.

Karl Lerrne nimeline
eri auhind, mis on mää
ratud parimale teosele
eesti keeles ülemaailm
ses ulatuses, läks prof.
Ivar Ivaskile möödunud
aastal ilmunud luuletu
skogu ”Vcrekivi” eest —
arvestatud oli ka autori
tegevust eesti kirjanduse
tutvustamisel väljaspoo-

le ”Books Abroad” toi
metajana.

Auhinnad tegi teata-

äärglk.l

EELE Göteborgi ja LääneRootsi kogudusele mursetseti

Vabaduspäevaks oma sini
mustvalge rahvuslipp, mille

pühitsemine toimus Haga kiri
kus*

Lipukandjaks oli koguduse
esimees Vello Piirsalu.

Õpetaja Thomas Vaga pidas esimehe Vello Piirsalu ümber
" önnistamistalituse, millist juhatuse liikmed Salme Rand-momenti näeme Oskar Kopleri saiu, Ev. Lälleste, A. Uukareda,

pildil. Lippu hoidva koguduse A.Kilo ja JüriAdila.
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INGLISE SEERIAD televi-

Ühiselt
Kult otsustatud 1980-nda

mine seal toimuvateks
suurüritusteks. Eesti

Eesti Päevade asukoht —

lauljaid ja uusi koore,

Nii siis on nüüd iöpli-

aasta ülemaailmsete

Stockholm. Organisat

sioonide koosolek on va
linud ka "stardimootori”,

s.o. peakomitee, kes ot
semaid peab ettevalmi
stused käiku laskma, et
tasa teha peaaegu aas

tapikkust ajakaotust

Baltimorele järgnenud
segaduses ja selgusetu
ses.

Rootsi-eestlaskormal

tuli siin pisut ette rutata

ja asi oma kätte võtta.

Tulemuseks oligi viim

sete probleemide kiire
lahenemine: saabusid
telegrammid Eesti Rah
vuskomiteelt USA-s ja

Ülemaailmselt Kes

knõukogult, millega su

leti pooldavate seisukoh
tade ring ülemaailmses
ulatuses. Ja kui eriti USA

poolel kartusi avaldati
kuulsate "rootsi tülide"
kardetava toime pärast
suurürituse läbiviimise
le, siis näidati siit poolt

algatuse oma kätee

võtmisega vastupidiselt
just suurimat üksmeelt

Eesti Päevade Rootsi

toomise küsimuses.

Eelkokkulepe saavu

tati nimelt ringkondi
esindavate kesksete

organisatsioonide vahel

nii korraldamise kui ka
peakomitee koosseisu

suhtes. Nii et ettevalmi
stused pannakse käiku

ühiselt.

Ühiselt ka laiemas

mõttes. Eesti Päevad

Rootsis ei tohi kujuneda

• Vasiukarv

23. märtsil 1977

Päevade laulupidu vajab

rahvatantsuesinemised

uusi rahvatantsugruppe,

Valguspidu võimlejaid
jne. Seega umbes samataolised ettevalmistused,

nagu neid on meil ka va
rem olnud laulupidude,

Rootsi Eesti Päevade,

Lingiaadi Valguspeo jne.

puhul.

Tuleb luua entusiasm,

siis tulevad inimesed ise.
Teame kõik, et tuli tuleb

tuha alt välja puhuda.
Kui see õnnestub, siis
aktiviseerib" see eesti
ühiskonda ' Rootsis veel
mitmeks aästaks edasigi.

sioonis on vaatajate poolt väga
hinnatud. Nende üle koguni nuri
setakse: õpetavad rootsi rahva
liigselt alkoholi kasutama (drin

tea, mis sellest välja tuleb, vii
mati hakkavad venelaste vastu

rootsi mööblitööstused on sattu
nud raskustesse. Tõepoolest on

kõik kohad äkki inglise nahk
mööblit täis. Üks suur äri asub

Kungsgatanil ja selle nimi on

Kulturen.
Muidugi, praegusel kalli kohvi
ajastul ( kus kohvi hind ajab viina

raatliku Vene Ajutise Valitsuse
vastu, putkas ”ettenägelik” Le

— aitab igasugustes olukordades,

peale selle veel mures iseenda
julgeoleku pärast, ära Soome. Ja
tuli sealt tagasi alles siis, kui oji
päevaselge, et omad mehed oljd

tea”. Mis — kui uskuda seeriaid

nagu vanasti venelasele viin ja
sakslasele ölu. Ei häiri pealegi
karsklasi ega produtseeri alkoholiste.

Niimoodi oli lugu Lenini ette-1

nägelikkusega ja selgesilmšu-

varsti saab rootsi rahvas (ja

sega, millega tema biograafiates

muidugi ka pagulane) näha TV-s
seeriat Marxist. Mitte vendadest

on hoobeldud. Suur Oktoobrire
volutsioon viidi läbi ilma Lenini

Marxidest, kes meile filmidest

ta, sest Suur Lenin kartis . . .

arusaadav, et peakomi

tuntud. Vaid hoopis Karl Marxist,

teele ja tema poolt koopteeritavaile eriülesandekandjaile langeb suurim

päevani mõnedes ringkondades
võib ainult kommenteerida, aga

Ajalookandidaat kurdab oma
artiklis, et esialgu polevat revo
lutsioon päris hästi läinud. Töö
rahva ja talupoegade nõukogu
dele olevat tekkinud teine võist

Nii siis ootab suur töö
koorem kõiki töökäsi. On

töö ja vastutus.

sellest SUUREST, keda täna
mitte arvustada.

omakorda sai Torontolt,

Näidatavat peamiselt tema elu
maapagulasena Londonis, tema
tütart, kes sooritas enesemörva
(kurjade keelte järgi selletõttu,
et ta pidi oma isa teoseid ümber
kirjutama). Räägitakse veel, et
üks Engelsi lastest olevat olnud
tegelikult Marxi oma. Ja et Engels selle tõttu olevat olnud sunni
tud majanduslikult toetama Ka

sioonidel seal ei tekkinud

peateos ja sotsialistide-kommu-

Kiiresti on vajalik

kindlustada eeltöödele
majanduslik alus. Prob

leem ei ole nii lihtne, sest

Rootsil ei ole võimalik
stardikapitali laenata
Baltimorest, nagu see
sest senistel informat

ülejäägl-kapitale. Ent

tuleme siiski toime välisabitagi. Sondeerimised
on näidanud juba Stock

holmi kommuuni huvi

suurürituse vastu ja

kahtlemata angazheerib

see ka riiklikku huvi kui
ühe vähemusrahvuse
suurmanifestatsioon.

Meie endi poolel on

pitali (mis on teatavasti Marxi
nistide piibel).

Muidu poleks vöib-olla Kapital
ilmuda saanudki ja Marx polek
ski saanud surematuks.
Nüüd tekib muidugi dialektiline

probleem: Kas Marx on surema
tu? Sest dialektiline materialism
teatavasti surematust ei tunnista.

Kõik surevad. Suri isegi Leninjamal paraku! (kui tema puhul
jälle rdimoodi tohib öelda, sest
see õieks ju nagu pühaduse teotus

mõned.. Selle varase surma tõttu

määranud esimesed toe

dus on olemas, et järg

nevail eetöö-aastail vas

sioonide esindajad teis
test keskustest olid koo

tavad toetused jätkuvad.

solekul nagu pettunud, et

eradonaatoreid ettevõte

On loota, et leidub ka

peakomitee moodustamisläbirääkimistel kaa
sas ei olnud nende esin
dajaid. See ei tähenda
aga, et nendele poleks

kogunemistelt on päritud

ühisel kandmisel ei saa
Stockholm midagi üksi

saldaks ka midagi uut ja
teistsugust, et anda meie

te ja üksikisikute poolel.

Kuigi eelmistelt suur-

juba teatud "muster”,
siis on peakomitee mu

reks, et programm si

ära teha, sest siis jääksid
pidustused lokaalseiks ja
pisikesiks.

siinse rahvusgrupi teo
stusele oma eriprofiüi.

On loomulik, et Rootsi

programmitegijad kont
sentreeriks end esma

sobiv organiseerida

peakomiteel "ülalt alla"

suvalisi esindajaid või

komiteesid nimetades —

need peavad looma ko

halikud organisatsioonid

omavahel ja selleks on
vastavat üleskutset pea
komiteelt lähemail päevil
oodata.

Nende kohalike komi
teede ülesandeks jääb
ühelt poolt Eesti Päevade

Võibolla tuleb kasuks, kui

joones suurüritustele, et
ei tekiks tervet müriaadi

pisikesi körvalüritusi,

mis paratamatult võta

vad ära osa publikut. Ka
siin on kogemused juba
olemas.

Mis üldse eeskavasse
puutub, siis on loota (ja
on varasemaid lubadusi)
Ameerika-eestlaste abi.

Näit. on teretulnud seal

sed koorid, võimlejad,
interpreedid, rahvatant

sijad, pillimehed, teatrid

jne. jne.

populariseerimine ja
kõigi eestlaste kaasa

Esmakordselt toimub
1980-nda vasta Eesti
tõmbamine Päevadest
Päevadel "ümherpöörosavõtuks, teiselt poolt « dud” lend — kui siit Ka
aga aluse organiseerinadasse ja USA-sse on
viinud ”Lend Läände”,
siis toob seekord selt
EESTI PÄEVALEHT

Estniska Dagbladet
Peatoimetaja Juhan Kokla
Vastutav väljaandja
■ (ansv.utg.)
Arvi Moor

Toimetus ja talitus:

EESTI MAJAS Stockholmis:
Wallingatan 32, l tr.
Postiaadress: Box667 .
10129 Stockholm 1
Telefon 2184 46

Toimetaja Eskilstunas Jüri Aus
Aadr. Eesti Päevaleht, Box 120,
63102 EsKilstuna., tel. 016/147772

Tellimisposigiro nr. 156770-0
Kuulutusarvele postgiro 6059 00-0,
Eesti Päe valeht Förlags AB.
Stockholm

Tellimishinnad:

publikut Euroopasse

midagi, mida võiksime

ristida ”lennuks itta” või

ilusamini ”lennuks Lää
nemere kaldale”.

Kui suureks vöiks ku

— ja siin võidakse küsida, kes on
mal )

Lenin suri liiga vara, arvavad

pääses Stalin pukki ja valitses
Venemaad Piiramata Isevalitse
jana (nagu tema viimaseid eel
käijaid Nikolai II jt.) tervelt vee
rand sajandi. Ja tema ei ole kind
lasti surematu, sest ta tõsteti pä
rast surma Kremlistki välja.

OKTOOBRIREVOLUTSIOONI
peale on kommunistidel muidugi

patent. Aga suur tükk ajab suu
lõhki ja nüüd katsub Rahva hää
les ajalookandidaat G. Volkova
ka veebruarirevolutsiooni kom
munistide kontosse kirjutada.
Loe ja imesta!

Juba 1916 oli Lenin kirjutanud
tähtsa ja ennustava artikli selle
kohta, mis olnud orientiiriks (uus
venemaiguline sõna!) töörahva
le.

Ja õigel ajal läks lahti. Kord
kukutasid vana võimu soldatid,
töölised ja üliõpilased, kord jälle
töölised, talupojad ja soldatid. Ja
neid juhtis kogu aeg ”klassilahingutes karastatud bolshevike
partei”.
Selle puhul olevat ka ilmnenud
”kujukalt eri rahvusest töötajate

selle maa vastu, kus

enaim asus sugulasi-tuttavald.

Ja nagu kõik niisugused seal
poolsed ajaloolised artiklid, nii
viitab ka see tänapäevale. Prole
tariaadi diktatuur on äkki saanud

õigused on juba olemas.

TÖÖLISKLASSIST pole artiklis
juttu, seda enam aga mujal. Sest

kuidas sa muidu seletad ajaloo
käiku. Nüüd aga tuleb tuntud ra
dikaal, Lenini auhinna laureaat
Artur Lundkvist ja väidab, et tä
napäeval töölisklassi samahästi
kui ei olevatki.

Lundkvist kaitseb ennast ni
melt rünnakute vastu, et tema
olevat oma missiooni tööliskir
janikuna maha salanud ja kirju
tavat asju, millest töörahva võit
lusel midagi kasu polevat. Päris

häbematu väide nooremate
meeste poolt, kes riiklike stipen
diumite najal elavad. Lundkvist
on pahane ja leiab, et rootsi kir
jandus on (ajast maha jäänud.
Urgitseb vanade ebaõigluste kal
lal, ega näe, missugused ohud

inimkonda ootavad. Ja töölis
klass jäetagu rahule, seda ei ole.

Küllap see vist nii on, Lund
kvist peaks asja tundma. Aga kui

kõik vanad head mõisted ja ka
tegooriad niimoodi radikaalselt
ära likvideeritakse, kuidas siis
edasi elada ja võidelda?

TIMMUKURU

Eesti Abi
andis toetusi
3500 krooni
Eesti Abi Keskjuhatus oma hil
jutisel koosolekul otsustas esita

Stockholmi Eesti Noortekodule

sisustuse ja varustuse täienda
miseks 500 krooni, Stockholmi
Eesti Lasteaiale üldiseks tege
vuseks 500 krooni, Eesti Teadus

lik Seltsile Rootsi Eesti Kesk
raamatukogu ja Arhiivi täien
damiseks 500 krooni, Suvekodude

Inglismaa, Austraalia,
Saksamaa jne. eestlas

lolevaks tegevusperioodiks 1.000

parandustööde läbiviimiseks ee

ÄRGU ALAHINNATAGU

grupp, kes on tuntud Hollywoodi

VENELASI!

Kümne nimetuse all, mõisteti
vangi valitsuse uurimiskohtu

Vene autofirma Matreco kat
sub uuesti saada võimalusi suu
rema maa-ala ostmiseks Luleå

ligidal. Landshövding Lassinantti suhtub sellesse pooldavalt

ja on raegeerinud üleolevalt sõ

javäelaste vastuväidetele.
Svenska Dagbladet kommentee
rib:
”Mingil tingimusel ei saa kait
sta Vene riigi ettevõtte asetamist

meie riigi ühe kõige tähtsama
sõjaväelise kaitsepiirkonna pa
raadukse juurde. Kindralleitnant

Lundmark pakkus omalt poolt
läänivalitsuse koosolekule sala
jast informatsiooni probleemi
puhul. Aga kas niisugust kooso
lekut üldse peeti? Kas Lassinantti

oli huvitatud informatsioonist?
Miks ta teeb tõsise asja puhul
nalja. Valitsus peab Matrecole
andma eitava vastuse. ‘ ’

TOETUST SISSERÄNDA

JATE
KULTUURIAJAKIRJADE

LE
Pressitoetuse määruste loomi
se puhul näib, et sisserändajate

väikesed kultuuriajakirjad või
vad jääda toetusest ilma. Bertil
R. Widerberg juhib Dagens Ny-

korralduste mittetäitmise pärast,
siis ei olnud see mingi ebatavali
ne akt vaid loomulik ja seaduslik
talitusviis. Ühendriikide kohtunik

Sirica mõistis samasuguse kätumise pärast Watergate afää
riga seotud Gordon Liddy vangi
20-neks aastaks ning selle otsuse
vastu ei tõstnud keegi häält.

William F. Buckeley läheb
veelgi kaugemale ja mainib, et
kui keegi kirjutaks praegu näi
dendi nende õppejõudude, intel
lektuaalide ja kirjanike kohta,
kes sõimasid fashistiteks ja söjaöhutjateks kõiki Josef Stalini ja
Hitler-Stalini pakti kritiseerijaid,

Moskva puhastursprotesside
ohvrite kaitsjaid ja 16 miljoni tda-

Euroopa elaniku N. Liidu orjalaagritesse viimise vastu protes
teerijaid, siis selline näidend ei
tuleks kunagi lavastamisele.

Hollywoodi Kümne endaupitamine ja oma mineviku puhtak-

spesemine laseb oletada, et

Ühendriikides eksisteerivad veel

praegugi suured selgitagused

jõud, kes sümpatiseerivad
kommunismile,

heteris sellele tähelpanu:

”Sisserändajate ajakirjad ela
vad — suurelt osalt keeleprob
leemi töttuvarjuelu, aga need
elavad. Praegu on neid kogu
maal umbes 130.

STOCKHOLM
Feakoosolek

Paljudele sisserändajate

Eesti Sõjainvaliidide Kapitali
gruppidele on oma ajakiri võib peakoosolek peetakse Stockholmi
olla ainus realistlik kanal infor Eesti Majas, Walling. 34 nelja
matsiooni ja mõttevahetuse jaoks

(rootslastel on olemas raadio, TV
jne). Selle tõttu on need hädava
jalikud.

Kui toetust neile ajakirjadele

määrata samadel alustel kui

rootsi omadele, siis jäävad need
toetust ilma, sest nende tiraazh ja
struktuur on hoopis erinevad. On

tarvis suhteliselt suuremat toe
tust ja vastutulekut. Enne kõike
on vaja rohkem teadmisi sisse

päeval, 24. märtsil kl, 18. Päeva
korras koosoleku avamine ja ra
kendus, koosoleku seaduspära

suse kinnitamine, tegevuse ja
rahalised aruanded, revisjoni
komisjoni aruanne, juhatuse va
stutusest vabastamine, valimised

põhikirja kohaselt, koosolekul
algatatud küsimused. ESK põhi
kirja par. 6 alusel on käesolev
teade kutse liikmeile peakooso
lekust osavõtmiseks, teatab ESK

rändajate ajakirjade suhtes, juhatus.
smauti selle suhtes, milliseid
tähtsaid ülesandeid need täida
vad.

STOCKHOLM
Kirjandusõhtu

Eesti Kultuuri Koondise kor

KAKSMÖÖDIJPI.IJ) USA-s

Veskijärve vabaöhupiirkonna

raldusel toimub reedel, 25. märt

Toronto Vaba Eestlane puudu

sil kl. 18 Eesti Majas kirjandu

majandamisele kaasaaitamiseks

holmis viibida 7. ja 15.
juuli vahel osa võtmas

seega antud toetust kokk 23.500

suurkogunemisest.

• Teised lehed

krooni ja Sihtasutus Tulevikule

konnad aastal 1980 seak
sid oma asjad nii, et neil

eestlaste globaalsest

Stockholmi Eesti Algkooli ke- Bohusgatan 24-26.
vapidu toimub pühapäeval, 27. Esitatakse ka seekord näidend,
märtsil kl. 14, eeskava algus kl. nimelt Ao Vaksi ”Klassi välja-

demokraatlikuks — ja sellepä
rast pole seal inimõiguste eest
võitlejatel midagi otsimist, sest

Kuratooriumile mitmesuguste

oleks võimalik Stock

Algkooli kevadpidu

Sest muul viisil ju neid kaht
mõistet ühendada ei saa.

Muidugi tahaks loota,

et nii USA, KANADA,

Stockholmi Eesti Algkooli kevadpeo ettevalmistusi. (Foto Andres
Loor).

rahva revolutsiooniline demok
15-45, sõit”. Lavastab autor ise.
raatlik diktatuur”. Päriselt dia
Pidu peetakse tavalises kohas, Algkooli pere loodab rohkearlektiline mõistete ühendamine! SKanstulli gümnaasiumi aulas, vulist osavõttu.

sioonidele.

1.000 krooni.

Viiele organisatsioonile on
krooni, mis loodetavasti pisut
kergendab nende ülesannete
täitmist.

Rootsi-eestlased ütlevad

PIDEV

tab viimasel ajal USA-s moes
olevaid TV- ja raadiosaateid ning

sõhtu, kus ettekannetega esine
vad kirjandusteadlane Helmi El

raamatuid, kus käsitletakse

ler ”Otto W Maasing keele- ja

viiekümnendate aastate kommunistidejahti McCarthy ajal ja

kirjamehena” ja dr. Herbert Salu

”Otto W Maasing ja inimõigu

taunitakse seda teravalt. Too

sed”.

kordsed kommunistidele sümpa
tiseerinud ja kahtluse all olnud
isikud pesevad end nüüd puhtaks

STOCKHOLM

juneda väliskülaliste arv,

teretulemast!

vestades aga USA ja
Kanada eestlaskonna

Suurkognemise lokaa
lide ja paikade kinnipa
nemine peab juba nüüd

Alates esmaspäevast, 4. april
list algab einelauas ja seltskond
likes ruumides pidev teeninda

McCarthy Ühendriikide kom

(muudetud aeg) toimub jällegi
vaimulik lauluöhtu Eesti Majas,

mine, ökonoom avab esilagu ühe

munistide jälitamises äärmus

Wallingatan 34.

gressüinnas Stockholmis
ei tohiks siin tekkida eri
lisi probleeme kui aegsalt
reserveeritakse. Ent see

kuu jooskul einelaua ka päeviti
kella il ja 13 vahel ning tavalisel

teni ja tema kahtlustuste võrku
sattus ka mõni süütu kannataja,
kuid see ei anna tolleaegsetele

isiklikku vastajat, läheb tellija

on raske ennustada. Ar
suhtelist jõukust ja huvi
vana hea Euroopa vastu,
kus nende juured on võr
sunud, siis on optimistid

ennustanud umbes

käiku minema. Kon-

Kuu...!....,... kr 23:

on peakomitee asi.

kuna sealsel eestlaskon

et asi nn ühel poolel

Tryckeri AB Eskilstuna 1977

tsitaat) ”proletariaadi ja talu

gulasi siin, kuna nad

sinna läksid siit kaudu.
Oli ju märgata ka siinse
eestlaskonna Esto-reisides suuremat huvi just

lekut, sellest võibolla lõ

TrükkijauEskilstuna-Kurirens

näol. Täielik sabotaazh, sest tei
sel pool seisid ju (sõnasõnaline

sõprus”, kes on võidelnud ”Ölg

2 000—2 G00 inimese tu

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT
FÖRLAGS AB

lev võim Ajuüse ja tema organite

tud avalduste põhjal määrata
toetusi järgmistele organisat

Aasta .......kr. 236: —

Termin (4 kuud). . . kr. 85:— .

võitnud.

RAADIOLEHES oli lugeda, et

tussummad Eesti Päe

keskused mobiliseeruvad
eeltöödeks. Ja siin ei ole

tunne. Meie ei hakka ajalookandidaadiga vaidlema. Aga meie
võime talle meelde tuletada ühe
väikese detaili.
See puudutab nimelt Leilini et
tenägelikkust:
Päev enne seda, kui bolshevikud hakkasid mässama demok

nin, kes oli sel puhul pessimist ja

vade eeltöödeks ja luba

le suure ja austava üle
sande langemisel kõik

Kõik kõlab ju väga veenvalt.
Vähemalt neile, kes ajalugu ei

mele pruukima ”a nice cup of

ha tõttu praktiline teostus

mõeldud. Esto-80 koorma

võitlema).

hinda taga ja vöib-olla saab vii
mase kättegi) on ju (majandus
likult) kasulik, kui voetakse nen
dest inglise seeriatest õpetust ja
hakatakse kalli kohvi tassi ase

rohkem teotatud, Lenin või ju

laste õlul. Organisat

mitte koos üksteisega, sest siis ei

laami inglise mööblile, nii et

Eesti Komitee ja Rootsi
Eestlaste Esindus juba

peab lasuma stokholm-

ölg õlga kõrval võitlevad koos
vene rahvaga (soovitavalt aga

kide näol) ja teevad tasuta rek

ainuüksi Stockholmi,
vaid kogu Rootsi eest

laskonna ühisürituseks,
kuigi loomulikult asuko

öla kõrval”. Just nagu see peaks
olema ka praegu, et eri rahvused

viosa siiski Kanadusi,

nal on vähemalt ühel osal

sidemed Rootsiga ja su-

Hea on konstateerida,
Ometi kord!

Kl ,A

TEENINDUS KÄIKU

lahtioleku ajal kell 16—19.

avaliekes esinemistes ja teostes:

"Kahtlemata läks Joe

Vaimulik lauluöhtu
Laupäeval 26. märtsil kell 18.00

Erinevalt eelmistest lauluöhtutest on seekord kavas ka laste
ja noorte esinemised. Stockholmi
eesti pühapäevakooli lapsed lau
lavad ja Göteborgi eesti muusi-

Seltskondlikke ruume saab tel-:

Stalini sümpätisöörideie ja

iida telefonil 21 81 34. Kui pole
puhul palutakse ütelda oma nimi

kommunistliku partei liikmetele
põhjust endid-vaesteks kannata
jateks tembeldada. Ühendriikide
ajakirjanik' ja (tuntud kommen

ja telefoni number, mille järele
siis ökonoom võiab ise kontakti

taator William F Buckeley mai lugruppi- Peale selle esinevad
nib sel puhul irooniliselt) et kui :'nais-ja segakoor.

tellijaga.

kommunistidele sümpatiseerinud

kõne automaatselt: ilihöüe. Sel

kastipendiaadid Unnas ja Alar

Miider esitavad kaasaegset

muusikat ja saadavad'Lauri lau: Olete südamest teretulnud! ;

Kolmapäeval, 23. märtsil 1977
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Soovimatud välis
maalased tulevad

Siit & semtt\
Raissa Kõvamees, kirjanik
Vancouveris, tähistas oma 70aastast sünnipäeva. Tema sulest

on ilmunud Orto-kirjastusel ro
maanid ”Randlased”, ”Teele”,

”Sõja lapsed”, "Pärisosa” ja

"Kahe väina vahel” (sai romaa
nivõistlusel teise auhinna). Kir
janik on pärit Muhu saarelt.

Aino ftesev-EIiala, kehakasvatuspedagoog Soomest Heinolast,

viibis reisil USA-s ja Mehhikos,
külastades mh. oma vanu kol
leege Eesti iseseisvuse ajast.
Aino Resevi isa oli võimlemisõ
petaja ja spordiäri omanik Tal
linnas. Ta lõpetas kehakasvAtusülikooii Helsingis ja abiellus hil
jem Soomes.

Vastusega venitatakse ja venita
takse ning lõppeks teatatakse, et
ta ei saa välja rännata enne 15
aastat, kuna ta tunneb liiga palju
nõukogude teaduse saladusi.

koosolekul näitejuhtidele Komi
tee auhinna üleandmise puhul.

Kõneldes teatrist niisugusel
kokkutulekul nagu täna, sisse
juhatades ühe suure organisat
siooni aastakoosolekut, isegi
säärase alati kultuurisõbraliku
organisatsiooni oma nagu Eesti

Komitee, oleks aastakümnete
eest tundunud üsna ootamatuna,
õrnalt öeldes — ülepingutatuna,
selgelt välja öeldes — võimatuna.
Sest: mis oleks olnud ühist enda

arvates ühe keskse eestlaste
suurkoondise ja näitlejate, komejanditegijate, pilameeste ja
-naiste vahel?

Aastakümnete eest, pagulas
organisatsioonide suurajastul
oleks seegi kujutlematu olnud, et

oleks hakatud auhindu-tunnu-

stuskirju välja andma nende
alade inimestele, kes tegelesid nii

ebaefektiivsete ning asjatute as
jadega nagu teatrietendused.

Teatrit tegid ju inimesed küll —

Stockholmis endised kutselised

näitlejad, mujal keskustes as
jaarmastajad, kuid see oli täiesti

nende asi ja see oli ju ainult

''raamiks” tähtsale poliitilisele
tegevusele. Kas niisugune tun
nustuse jagamine oleks toime
tulnud näiteks aastal 1947, 1957,

s.o. ajal, mil eesti teater pagulu

ses n.ö. "õilmitses”, ajal, mil
. teatritrupid tegutsesid kahe
kümne kahes eesti keskuses, mil

(s.o. paguluse esimesel poolel)
toodi lavale suur osa sellest 200

näidendist, anti valdavam osa

sera pool oli poliitiline võitlus.

Osalt oli see loomulik areng,
põhjusi selleks on ju mitmeid ja
need on komplitseeritud, kuid tõ
siasi on see. et meie kesksetel
organisatsioonidel ei olnud pika
ühingud ja seltsid lisaks Stock aja programmi, puudusid ideo
holmis üksteisega rivaliseerivate loogid, ära jäid paroolid ja juht
kesksete koondistega.
nöörid ning ka teod eesti keele,
Nad tegelesid välispoliitikaga eestluse, ta kultuurilise palge
ja sisepoliitikaga, nende asi pol säililitamiseks. Keskorganisat
nud eestluse säilitamine, noore sioonid nendest osa ei võtnud,
ma põlvkonna sidumine kultuuri kultuurialad katsusid omaette ja
kaudu. ”Kultuur” toodi välja, kui omast jõust midagi teha.
oli vaja rinnale koputada, et mis
Nii organiseerisid kirjanikud

Teatavasti olid omal ajal üle
kogu Rootsimaa koguni kahe
kordsed poliitilised organisat
sioonid — osakonnad, klubid,

me kõik oleme teinud, ise seda ei
kasutatud.

Sisepoliitikas käisid vaidlused teatritrupid aga igaüks omaette
kontinuiteedi, esindamise ja põ ja vahel koguni samas linnas ük
hiseaduse üle, välälisrindel toodeti steise vastu. Ei suudetud luua

memorandumeid ja selgituskirju, vähendati poolpimedale või
püstipimedale maailmale poliiti

omaaegne poliitilisel alal juhtiv
tegelane ütles selgelt välja: ”Me
ei võida Eesti iseseisvust ometi
mitte luuletuskogude ja komöö
diatega. Mis õigus on neil rahva

tähelepanu poliitikast kõrvale
kiskuda?”
See oli siiras mees. Tundus, et

välja ei tihanud ütelda. Igatahes
tegutsemine tundus käivat selles
suunas ja tagajärjedki ei lasknud
ennast kaua oodata.

oodatud resultaate polnud mitte
kuskil näha, sisemised vastuolud

depind on juba ammu küllaldane

eesti riigiteatri ülalpidamiseks,

algupärase eesti kirjanduse
võimaldamiseks ja avaldami
seks.

Milleks ja kuidas iseseisev kul
tuuritahteline Eesti, kui sinna ei
ole rahvast elama panna? Kuhu
jääb meie abi loova kultuuritöö
alal, selle õhutajana ja teenäita
dust, ei ilmu enam ühtki algupä
rast eesti raamatut. Kus on meie
missioon, mida täitma tulime?

See on retooriline, sisult pes
simistlik küsimus, kui pilku lasta
kuhugi ettepoole. Aga samal ajal
ka tõdemus — mitte kunagi pole

aitasid veel tagant. . . Liikme
skonnad hakkasid kahanema, miski hilja ja mitte miski, ka
organisatsioonid üksteise järel võimatuna näiv, võimatu.
kustuma, eesti elu üksikutes . 4 Aeg ja võimalused on ikkagi

keskustes vaibuma.

alati meie ees nii kaua kui meie
elu tuksub. Need mis seljataga,

dud.

CARTERI IMERELV

Instituudi aastakoosolekut ja seal

Selle pealkirja all kommentee
rib Times L<ondonis president

tehtud (ning tegematajäänud)
otsuseid ning kommenteerib:

"Koosolekul v: Htses segadus

nii Balti Instituudi üleviimise

Sama hingetõmbega kutsuksin

tegeleb balti küsimustega. Juha

tuse valimiste puhul tekkis se
gadus muu hulgas ka selle tõttu,
et puudus eelmise aastakoosoleiu

Või polnud keegi tulnud mõtte
le, seda kontrollida. See põhjus

alal hoida neid poliitilisi ja ma

tas yahelehüüde: Instituudi ju

janduslikke vabadusi, millele see

hatus peaks tegema läbi kooso-

demokraatia põhjeneb. Pole su
gugi paha inimestele meelde tu

lekutehnillse kursusel

Mis saab Balti Instituudist?
Tehtud otsusega on Instituudi

sema. Vabadused, mis inimesed
peavad iseendast mõistetavaiks,

põhiolemus täielikult, muutunud.

omavad ikka veel nii palju kül

majanduslikult toetama? Seni on
läti ja eesti ühiskonnad seda tei

õigusi eitavad.”

LÄTI AJALEHT B ALTI
INSTITUUDIST
Saksamaal ilmuv lätlaste aja
leht Latvija 12.3.77 kirjeldab Balti

vusgrupi püsimise eest. Kasutan
seda aega, et tänaste teatri e:

teadusemeest, kes oleks soovinud
saada esimeheks instituudis, mis

protokoll. -

vapustavad valitsusi, kes neid

Kasutan seda veel kord rõhuta
miseks, et ka teatril on oma olu
line osa täita võitluses oma rah

kõikidele näitlejatele ja teistele,

suhtelise allakäiguga.

getõmbejõudu, et need õhutavad
teisi inimesi suurteks ohvriteks ja

Mu aeg on lõpule jõudmas.

puhpl ülikooli alla kui juhatuse
valimise puhul. On imelik, et ei
leidunud ühtki balti päritoluga

Liberaalne demokraatia seisab
küsimuse ees, kuidas ta suudab

letada, mida nad peavad kait

Kalender
Väliseestlase kalender 1977. 28.

aastakäik. Koostanud Erich Ernits. The Nordic Press Ine. Kir

Ligi kolmkümmend aastat

Kes hakkab tulevikus Instituuti
nud. Kui nüüd juhatus deklaree
rib, et teaduslik sektor on välja
lülitatud, siis langeb see toetus
muidugi ära. Ja kui. kavatsetud
ülikooli instituudist üldse asja ei

saa? Mis juhtub siis? Üldiseid
kultuurilisi organisatsioone on
meil juba küllalt.”

Perenaiste nurgas leidub nöpunäiteid nii käsitöö kui toitlus
tamise alal. Eestipärased ees
nimed on esitatud tähestikulises

registris. Karl Saare fotokogu
najal antakse hästiillustreeritud

spordielust sajandi algusest Tei
se maailmasõjani. Pealkirja all

”Pool sajandit tagasi” tuleta

maailmas aastatel 1927, 1928 ja
1929.

Saksamaal 1944-45 käsitsi pal
jundatud lehemeeste väljaanne

”Fressemeeste Press” heidab
humoristlikult valgustatud val
gust selle traagilise aja taustale.

On esitatud eesti ja maailmare
kordid eri spordialadel.

Äärmiselt vajalikud ja kasuli
kud on andmed eesti organisat
sioonide kohta kõigil aladel üle

maailma, koos aadressidega.
Andmestik lõpeb lühipilguga
aastale 1975, isiklike tähtpäeva
dega ja lahkunute mälestamise

med, vastavad asutused, isikud
ja ajakirjandus informatsiooniga
eestlaste senisest isetegevusest?

President Kekkonen (77) on
nõus edasi ametisse jääma ka
uueks kuueaastaseks perioodiks,

Järgmisel nädalal tuleb Aleksei
KossÖgin Soome külla ja mais
külastab Kekkonen Moskvat.
Küsitakse: Milliseid probleeme

käsitletakse neil kokkusaamis
tel?

Väliselt on Soome ja N. Liidu
suhted väga head. Kulisside taga
aga toimub viimasel ajal vaidlus

Soome erapooletuse ümber.
Soome nn. rahvademokraatide

davat ja aktiivset erapooletusepoliltikat”. Sama väljendust oli
kasutanud ka N. Liidu president
Podgomöi Soome-Vene abista
mispakti 30-aastase juubeli pu
hul.

Taistoistid on avaldanud kar

tust, et abistamispakti vaim
vöiks Soomes nõrgeneda, eriti
mõningate välisministeeriumi
ringkondade kaasabil. Osa läänediplomaate arvab sel puhul, et

taistoistid on ainult häälekõven
dajaks Moskvast tulnud parooli
dele.

Soome küsitakse, kui tõsiselt N.

vasak (stalinistlik) osa, keda Liit suhtub tegelikult Läänenende juhi Taisto Sinisalo järgi
kutsutakse taistoistideks, eitab

Saksamaa sõjajõudude osavötusse Norra pinnal toimuvatest
Nato manöövritest. Kui Moskva

Kaks tundi kestnud vaidluse
järgi soome kommunistliku par
tei konverents võttis vastu seisu
koha, et Soome ajab ”rahu pool

arvatakse siiski, et Moskva ei
soovi (vähemalt enne Belgradi

nen kokku saades räägivad.

Moskva nõuab poole
rohkem põlevkivi
NEW YORK (VES) - Ajakirja andmeil on seni eraldatud põlev

”The Oil and Gas Journal” 14. kivi gaasidest ja tõrvadest üle 50
veebruari numbris tuuakse pi kemikaali.
kem kirjutis Nõukogude Liidu
Seni on kasutatud ainult avaenergia küsimusist, kus märgi kaevandusviisi, kuid on ehitatud
takse, et põlevkivi, mille peava*
rud on Eestis, väärib järjest suu
remat tähelepanu ja tarvitamise

laiendamist. Põlevkivi kasuta
mine ja töötlemine toimub pea
miselt Eestis ja Leningradi piir

konnas. Kehtivas viisaastaku
plaanis on ette nähtud Eesti põ
levkivi kasutamise tõstmine 29
miljon meeter-tonnilt 50— 60-mil-

jon tonnile ja Leningradi piir
konnas 6,5-milj. tonnilt lO-miljontonnile.

Suurendamist püütakse teo
stada hoolimata kohalikust va

uus kombaine, mida saab kasu
tada ka maa-aluses kaevanduses
ja senise 50% kao asemel, peadi
rektor Tambeti andmetel on kadu
poole vähem.

Suured raskused on lubjakivi ja

teiste kõrvalainetega, mis eral
datakse põlevkivi kaevamisel.
Neid tahetakse kasutada teede
ehitamisel ja teistel ehituspro
jektidel.
Kõrval- ja jääkainete küsimus
on siiski veel aastaid raskemaks
probleemiks Eestis, eriti kõrged
tuhamäed, rohkem kui 80 m kõr

stuseisust, eriti vee- ja öhureos-

ged. Suure surve all tekib tuhasse

tamise tõttu, Moskva võimude

jäänud põlevkivi pölemaplahva-

peaks olema saadaval ka Rootsis.

poolt. Energia osas otsustatakse
küsimused Moskvas. Seni on ka

devalt mõõdetakse tuhahunniku

Selle levitamiseks tuleks midagi

sutatud põlevkivi töötiematult

te sisetemperatuuri ning selle

elektrienergia tootmiseks, mida
toodeti Eestis 1976 aasta 11 kuu
jooksul 18 miljardit kilovatt-tun-

vett et ära hoida süttimisi.

ga.

Taolist vajalikku teatmikku
ära teha!

AR-GX.

di.

1979. aastaks kavatsetakse
käiku lasta kaks retorti, kumbki
ühe miljon meeter-tonni läbilas
kega aastas, et saada keemilisi
aineid, mis seni suures osas lä

hevad kaotsi. Olemasolevail

võimalus. Meil on taotlused raamatu ’‘Estland i Sverige”?

Kas meil poleks hüüd aeg ja

volinikku. Seadus astub jõusse 1juulil 1977.

Erapooletuse probleem
on Soomes vaekausil

ülevaade Ameerika eestlaste

eest hoolitsemise. Nii on just
praegusel ajal selleks soodne

võimalus kogu eesti rahvusgrupi

Väljasaatmise otsust ei tohi
teha enne, kui välismaalasel on
olemas tõlk. Ta võib kasutada ka

konverentsi) võtta ette midagi,
mis vöiks äratada tähelpanu väl
jaspool. Ometi ollakse huvitatut;
sellest, mis Kossögtn ja Kekko

tegevuskavasse võtma meie

poolt varustada riigipäeva liik

Selleparast sisaldab ettepanek

muudatuse: Välismaalane, kes
pole kontrollitud sisserändamise
puhul, võidakse välja saata, kui
ta esmakordselt kohtub politsei

”püüdest” olla erapooletu.

rahvusgrupi kultuurilise arengul

sele, kirjandusele, teatrile ja

saavad tõestada poliitilisi pohju-

välja ei saadeta.

kartus on tõsine, siis võib Soome
sattuda halba olukorda. Üldiselt

üles nii Eesti Komiteed kui ka

teistele aladele.

viibinud siin pikksji aega.

Taistoistid leiavad, et söpruseja abiandmisepakti järgi olevat
Soome N. Liidu poolel. Äärmisel
juhul võidavat rääkida Soome

eesti ühiskondlike ja kultuurite
gelaste sünni- ja surmapäevad)
sisaldab kalendri ”lisa” (tagasi
minnes meie varasema kultuuri
loo ”kasulike kalendrite” tradit
sioonile, mis algas aastal 1731)

kõiki teisi organisatsioone o

otstarbeks — meie ajakirjandu

või teised välismaalased, kes

selgelt Soome erapooletust.

(milles ära märgitud tähtsamate

kes on rakendatud teatritöösse.

toetuse saamiseks kultuuriliseks

otsustada. Niipea kui valitseb
ebakindlus, peab otsuse tegema
sisserännuamet või valitsus. Vä
lismaalaste seadus garanteerib
niisiis, et poliitilised põgenikud

maailma. Peale kalendaariumi

dajate kaudu tänu edasi anda

Rootsi ühiskonnalt õigustatud

stus pöörduda riigi sisserännuameti poole.

Ainult juhul, kui taoline väide
on ilmselt vale, võib politsei ise

kõigile aktiivsetele eestlastele üle

jana Kodu-Eestile? Varsti ei takse meelde sündmusi Eestis ja
toimu enam ühtegi teatrieten

Selgesti on rõhutatud, et kehti
vad ja ettepandud määrused ei
puuduta juhtumeid, kus apellee
ritakse poliitilisele tagakiusami
sele. Neis olukordades on polit
seivõimudel tingimusisteta kohu

ilma sisserännukontrollita ja sid Rootsi sisserändamise puhul,

manifesti ja läänesakslastele kuna olevat palju teha suhete
osas Soome ja N. Liidu vahel.

Me pole kasutanud loovat kul väga mitmesugust asjalikku
tuurilist jõudu meie keele ja teksti. Rohkearvuliste artiklite,
meele älleshoidjatena. Meie I hulgast vöiks välja tuua mö-i
rahvusgrupi majanduslik kan ningaid.

tähtsustan pilti mõnel määral,
et probleemi peajooned välja tu

rakendada ettenähtud kujul.
Suured inimgrupid on teiste põ
hjamaade kaudu tulnud Rootsi

kapitali.”

välja anda väliseestlastele mää
ratud kalendrit on omaette suur
saavutus. Käesolev kalender on
aga ühtlasi ka vajalik teatmeteos

gemused ja õpetused, mis saa

"President Carteri uus relv

”Mis andis Karl Marx sakslas
tele?”
”Idasakslastele kommunistliku

mõtteid selles suunas liikus.

jäägu sinna, välja arvatud ko

nimega "inimõigused” näib ve
nelasi hirmutavat rohkem kui
aatomihäire. . . Relva positiiv
seks küljeks on, et see jätab ta
kasutajale endale hea tunde.
USA-1 on seljataga tõsine usal
duskriis, ta peab harjuma oma
sõjalise ja ideoloogilise võime

”Et ta vöiks kuristiku põhjas
sotsialismi näha.”

kendis, must-valges tehnikas.

leksid veelelgi selgemini. Üks

Vaevalt paguluse esimesel jahvatama. Rahvas tüdines neist,

Carteri tegevust inimõiguste eest
võitlejana:

lism?”
”Kuristiku veerel.”
”Miks just veerel?”

binõuna.

Me mäletame kõik, kuidas po
liitilised veskid hakkasid tühjalt

millelegi olulisele eesti elus.

”Just see ongi saladus.”

rändamisel mõnest põhjamaast,
puudub sisserändamise kontroll.
Määrusi pole sellepärast saadud

võimudega või nädal aega hil
jem.

Küsimus; ”Kus seisab kapita

suhteliselt konservatiivses pa

ki.
Miks? — asetame küsimuse.

Nende nn. võitlusorganisatsioo
nide mõiste tugevam ning oluli-

hemalt 15 aastat maha jäänud. ”

jastus. New York. 183 lk.

Olen kaugel sellest, et kedagi
vilkuvast lambikesest. Kultuuri süüdistada. Ma ainult konstatee
viljelemine kui mingisugune ka rin tõsiasja, mis mõnda aega ka
sutatav vahend tolleaegses polii juba teada on. Oleme kaotanud
tilises programmis, oli ilma peaaegu ühe terve sugupõlve
reaalse sisuta, tühi sõnakõlks, ümberrahvustamise sulatisahju.
vahel isegi tüütu tülitaja, võistle Me pole teadlikult ning kaugeltki
ja inimese tähelepanu ja rahakoti mitte kõiki abinõusid kasutanud
pärast. Poliitiline võitlus toimus — me pole maksimaalselt kasu
maailmakommunismi vastu ja tanud teatrit, kirjandust, muusi
vaba Eesti iseseisvuse eest, kõik kat, kunsti, teadust selle vastua

paljud mõtlesid niimoodi, kuid

ganisatsiooni juhtivad tegelased
mõtlesid teatrile või kirjanduse
le, mis ju teatrile teksti andja, kui

”Ma ei saa ju tunda mingeid
saladusi,” ütleb teadlane, ”sest
meie oleme ameeriklastest vä

kogu maa jaoks ühist teatriorganisatsiooni, kuigi omal ajal

list valgust meie väikesest tuules

tuhandest etendusest, koondati
suurem osa poolteisest miljonist
vaataja silmapaarist?
Vaevalt küll. Vaevalt sai teater
nimetamisväärselt abi tolleaeg
setelt organisatsioonidelt. Teater
andis küll abi, sisustades kokku
tulekuid ja täiendades kassasid-

poolikul üheti eestlaste keskor

ise oma kirjastuse, teadlased
oma teaduslikud koondised,

töötada), saata välja kohe ta,
maaletuleku puhul. Kui otsus te

hakse nädala jooksul, on seda

Mitmel puhul, näiteks sisse-

soovi, rännata välja USA-sse.

Bernard Kangro ettekanne
Eesti Komitee Asemike Kogu

(näiteks tööluba, kui ta tabab siin

võimalik kohe täide saata, isegi
kui välismaalane on protesteeri

• Huumor

Meie teatrist ja kultuurist

«I

Rootsi valitsus on esitanud
muudatusettepaneku välismaa
laste seadusele. Selle järgi on
võimalik välismaalast, kel puu
dub pass ja ettekirjutatud luba

nud.

Moskvas esitab tuntud teadlane

Kultuuriauhinna üleandmise tseremoonialt. Laureaat Kiibi LareUi apluilrvrivti publiku ccs lillede ja
auhinnadokumendiga. (FotoLepper).

väli asaatmisele

Kas me teeksime õieti, kui selle
võimaluse just nüüd kasutamata

ravaks ühisaktsiooniks ?

See oleks ka meie panus täna
vuste laureaatide tööle sümbool

ses ulatuses ja avaks vahest

tõusmisel "süstitakse” nendesse

Põlevkivi tuhka püütakse ka
sutada ka tsemendi ja seinapa
neelide valmistamiseks, väike
osa põlevkivi tuhka kasutatakse

põldudel m uil ahappesuse vä
hendamiseks, vedades seda Ees
tis, Lätis, Leedus, Valge-Venes ja
Venes pöliumajanditesse.

• Teised lehed

jätaksime? Kas meil puudub SOOME NORRA
täiesti usk oma rahvusgrupi VAHIKOERAKS
liikmete heasse tahtesse ja või
messe selliseks kogu maad haa

tusi, mille vältimiseks nüüd pi

Selle pealkirja all kommentee
rib Kauko Kare ajaleht toimeta
tud ”Nootti” Soome presidendi
katset, mõjutada Norra välispo
liitikat:
"Aasta eest võtsid Norras toi
muvatest Nato manöövritest osa

Pöhja-Euroopa küsimus teki
tab muret nii ühelpool kui teisel

pool. Aga need mured oleksid
palju väiksemad, kui i. Soome
oleks tõepoolest erapooletu, 2, kui

meil oleks Lapimaal korralik
kaitse. Aga teatud televisiooni
saadete järgi meie riigi põhjaosa

ainus reaalne ja võimeline kaitvõimalusi meie teatritegevuse
Kas kogu grupp kõikide organi jätkamiseks ja arendamiseks. Ja ISO—30Q saksa sanitarsödurit. Sel sevalvur on saunalinasse riieta
satsioonide ühisel nõul — mõel mitte ainult teatri, vaid mitmete aastal on manöövritest osavõtja tud Urho Kekkonen.”
des ka tulevastele Eesti Päeva meie kultuurialade paratamatu te arv veelgi kbhutavam: umbes
dele Rootsis — ei varustaks vas na näivaks eluvõimaluseks. See 1500 meest. Kogu pataljon! Urho
tavad instantsid ja isikud kokku oleks ühtlasi sümboolne tänu Kekkose järgi see vapustab tea
Elmhurstis Illinoisi osariigis
võtliku teosega meie elust ja te asüüli eest rohkem kui kolm tud suurvõimu julgeolekut ja suri 21. jaanuaril Maria Rüütel*
gevusest Rootsis, kinkides kõigile

kümmend aastatattagasi.

. Soome suurepärast erapooletust.

mann, süd. 30. okt. 1896 Hiiumaal.
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Kolmapäeval, 23. märtsil 1977

Agnes Lepp-Kaasik esines
rõõmsatele pensionäridele
Ajakirjanduse veergudel on
korduvalt nenditud tõsiasja, et
meie ühiskondliku elu mitmeke
siste avalduste rindel on pensio
näri seisusse jõudnud kaasmaa
lased eriti silmapaistvalt aktiiv

hui küsimus: mida oleme teinud maksma panna. Nn. "suurtel” on

või tegemata jätnud oma pika kõigil oma muredega tuhat tepagulaspölve kestel tulevase gemist. Kaks maailmasõda, eriti

sed ja teojulged. Eestikeelse

vaba Eesti heaks. Võtan oma tä- Teine, peaksid olema näidanud et
naste mõtete väljendusmottoks sõjaga ei lahendata tänapäeval
ühe võõrsil sündinud ja kasvanud enam mingisuguseid rahvusva-

on näiteks pensionärid.

Sel olulisel rindel on nende us
tavus eestikeelsele kirjasõnale
eeskujuks pealekasvavale põlv
konnale. Oma optimistliku ette
võtlikkuse ja rahvusliku hoiaku
on tänased pensionärid Kaasa
toonud Kodumaalt — pagulusse
siirdudes olid nad oma teojöuli-

eesti noore, Maiki Andre mär- helisi probleeme: võitjaks jääb
kimisväärsed sõnad tema võist- alati see, kel tugevam ja moodluskirjandist, mida lugesin talvi- sam relvastus ja rohkem raa-

sellest aktiivsusest ja elurõõmust
on säilinud ka vanas eas.

Ning elu on õpetanud, et kui
leidub algatajaid, leidub ka kaasatulijaid.

Pensionärid Rootsis on teata
vasti koondunud pensionäride
ühingutesse. Need tegutsevad
peaaegu kõigis keskustes, kus
leidub eesti pensionäre. Suurim

pensionäride ühing tegutseb
Stockholmis — siia kuulub lige
male kakssada liiget. Aktiivselt

Stockhohni Eesti Pensionäride Ühingu .

peakoosolekul tagasi (kõnelemas). Temast paremal endine

Stockholmi Eesti Pensionäride
Ühingu liikmete kokkutulemised

kauaaegne esimees Aino Käsper. (Foto Lepper).

mõnusas jutuhoos või kuulatakse

ettekandeid. Ja need on vahel
duvalt mitmekesise sisuga —
kirjanduslikud vöi populaartea
duslikud teemad, meelelahutu
seks muusikaja lauluettekanded
jne. jne.

Käesoleva aasta jaanuarikuu
kokkutulemisel kõneles Johannes

Kant oma reisist Islandile, illust

reerides sisukaid reisimuljeid
filmi näitamisega. Veebruaris
peeti ühingu korraline aastakoo

solek tegevusaruande esitami
sega ja juhatuse valimisega. Ju
hatusse kuulub 9 liiget, esinaine
Liis Mesikep.

Märtsikuu kokkutulek korral
dati teisipäeval, 8. märtsil. Roh
kearvuliselt kokkutulnuile pak

kus lõbusat ajaviidet näitleja
Agnes Lepp-Kaasik moto all:

oma tuleviku kohta, siis kui ka
väikerahvad saavad tagasi oma
vabaduse ja eluõiguse. Kujutan
ette Euroopa Ühendriike ja nende
seas täieõiguslikuna Eestit.
Küsiksin lõpuks, kelle ülesanne
see õieti oleks, algatus oma kätte

võtta? Stockholmis näiteks on

”Kui tutvustame võõrastele Kas tal alati selleks on moraalne
oma kultuuri, hakkavad ka vöö- õigus, on küsitav,

muusikalised ”matineed” ja

rad uskuma, et oleme vana kui- Eelnevast lähtudes — kas ei
tuurrahvas ja et meil on õigus peaks pagulas-eestlased seda
oma kodumaa vabadusele.” enam panema rõhku oma vaimse
Elame ajastul, mil maailma' relva kasutamisele väljaspoole?
valitseb võim, mitte vaim. Vaas- \ Mis kasu on sellest, et meil on
tarnata sellele pole inimkonna varsti pagulakirjanikke rohkem
vaimsed eluavaldused veel täie- kui lugejaid, kunstnikest rääkilikult suretatud. Võidujooks nn. mata.
staatussümbolite järele on ping- Kuid see kõik on vaid meile
erikas, kuid siiski leidub veel enesele. Vaid üksikud on suutnud
inimesi, naeruväärseid idealiste, end välja murda sellest rahvuskes unistavad kaunistest kunsti- Ukust kitsast ringist, tänu nende
dest, kõrgetasemelisest kirjan- erakordsusele andele ja oskusele
dusest ja teatrist, klassikalisest seda õieti kasutada,

väga tänuväärsed üritused. Aga
see on ju vaid meie kultuur meie
enda nähtuna. Me peame kord

”soareed”, kunstinäitused jne.

oma vaimse pale pöörama väl
jaspoole, et seda näeksid, kuu
leksid ka võõrad. Näeksid, ülla
tuksid ja imestuksid!

Inimene, isegi terved rahvad
kaovad, kuid nende kultuur on
see, mis elab edasi, annab nime

ja kaalu rahvale, kes seda kul
tuuri kord loonud ja kandnud.

muusikast jne. Need on täna- Ma küsiksin: miks pole me 30
——

de aktiivsust.

toimuvad korrapäraselt Eesti
majas kuu algul teisipäeviti.
Istutakse kohvilaudade ääres

nemaailmale, kus elame praegu
ise ja kuhu kuulub õieti ka meie
kodumaa. Küllap tuleb kord aeg,
kus ka eestlastel on sõna öelda

sest ”Triinust”! janduslikke ressurse käsutada. Kultuuri Koondise kirjandus-

semates eluaastates, nii mõndagi

olukord pidurdab kahjuks palju

Meie ülesanded paguluses
Veebruar on möödas. Kuu, mil Oleme vaid peenraha suurte
eestlaste mõtted on taas seotud mängulaual. Võimuga ei saa
kodumaaga. Alati kerkib sel ju- meiegi praegu endid kuidagi

raamatu ja ajakirjanduse pideva
ilmumise -alustaladeks paguluses

võtab ühingu üritustest osa pisut
üle poole liikmeskonna, tervislik

Mõttevahetus:

Agnes Lepp-Kaasik on pagulu
ses üks neid, kahjuks väheseid,
draamanäitlejaid, kes on suute-

Värske laureaadi Agnes Lepp
Kaasiku senisele viljakale näit

naljatades nimetas ”Klein- valminud näidend ”Lahutus”.
"Klemkunsti” numbrid artistliku
meisterlikkusega ja meie kuula
sime neid heatujuliselt mõnule
des, nagu me nautisime sügava
kaasaelamisega ta hingestatud
draamakujusid teatrilaval.
Mõnuledes jälgisime ka Agnes

Lepp-Kaasiku humoreske. Liis

Ootame põneva huviga!

Stockholmi Pensionäride
ühingu eelseisvast töökavast on

märkida, et aprillikuu kokkutu
lemisel, teisipäeval, 5. aprillil,
esitab ühingu liige Meeli Eier
laulupalu klaveri saatel .‘ Eelmis
te aastate eeskujul korraldatakse
ka käesoleva aasta mais ühine

Mesikep ulatas talle tänutähena väljasõit bussiga. Väljasõidu
ühe roosi ja meile meenusid sü- •koht ja täpne aeg on veel lahtine
damesoojad laulusõnad: ”Ük — on valida mitu huvipakkuvat
sainus öis ei tolliks olla palju. .

Agnes Lepp-Kaasikut, Signe
Pinnat ja Lensi Kommerit (mil
line loomingujöuline, värvikül
lane ja eripalgeline trio meie

Oleme rõõmsad ja heas tujus!
Kevad on ukse ees! Ka meile —

teatritaevas!) autasustati mäle

pensionäridele. . .

nda aasta kultuuriauhinnaga,

ta vasti hiljuti Eesti Komitee 1977-

tajatega. tanud oma klassilisi lavateoseid?

Naised ja mehed, kes kord on Kus on Marie Underi võõrkeelsed

leja, lavastaja ja lavapedagoogi
line huvi köitvalt esitama Ka tööle lisaks võime eeloleval teat
kergemat ajaviitelist repertuaa rihooajal tutvuda ka ta töötule
ri. Palasid, mida kodumaal Paul mustega näitekirjanikuna.
Pinna oma keelepruugi kohaselt vavalgusesse tuleb ta hiljuti

kunst”. Paul Pinna esitas oma

päeva haledakujulised don Kih- pagulusaasta jooksul veel suuthotid kes võitlevad tuuleveskite- nud tõlkida oma kirjanduse (mitga — kaasaegse maailma kui- te üksi pagulaskirjanduse!) patuurivihkajatega, naeruvääris- remikku võõrkeeltesse, tutvus

vöimsaina valitsenud maid ja luuletõlked? Miks pole me aidarahvaid, on kadunud sinna, kuhu nud tal tasandada teed Nobeli
kaome kord kõik. Nendestki pole auhinnale?
jäänud enamat kui peotäis mulda Me uhkustame ajakirjanduses
— moodsal ajal tuhka. Ajaloo- oma autode, villade, tõukoerte ja

raamatuis leidub neist mõni välismaareisidega, aga panna
märge, olid nende teod siis hääd igal aastal kokku kapital kirjanhalvad. Püsima on aga jää- duse tõlkimiseks — selleks oleme
liiga vaesed! See kapital peaks
vaimne kultuurivara, mis kannab olema üle maa ilmne nii nagu ka

nud ja elanud sajandeid

nende ajastu nimimärki.
Eriti tugevasti haaras mind see
tunnetus, kui ühel suvel külasta-

selle mõtte teostamine peaks

Firenzet ja Sienat. Need vä

Kui arvestame, et meid on vä
hemalt 10 000 leibkonda ja ole
tame, et iga leibkond annetaks

gevad ja uhked vürsüsuguvösad,

kes kord valitsesid Toscanat —

Medicid, Sforzad jt. — kus on
nad? Vaid vapid lossimüüridel ja

katedraalide seintel, paleede
nimed, ent ei jalajälgegi neist

paika.

endist. Sajandeid on aga elavaina
püsinud oma kunsti- ja kirjandus

Suvekuudel, juunis ja juulis,
ühiseid kokkutulemisi ei korral

musuurused: Michelangelo,

data. Ühingu tegevus aasta teisel

poolel algab augustis, sellest lä

hemalt edaspidi. Jälgige infor
matsiooni ajalehis!

teoste kaudu nende ajastu vai
Leonardo da Vinci, Rafael, Dan-

Boccaceio jt. selle ajastu
vaimse kultuuri kandjad.
Väikerahvaste,

ED.REINING

GÖTEBORG
Esinduse Üldkogu koosolek

Esinduse Göteborgi üldkogu
aasta-peakoosolek toimub püha
päeval, 27. märtsil kell 13 Eesti
maja saalis päevakorraga:

Koosoleku rakendamine,

Esinduse büroojuhataja Ahti Pae

sõnavõtt aktuaalseist päevaprobleemidest, tegevuse ja ma
janduse aruanne, 1977 tegevus
kava ja eelarve, valimised ja lä

birääkimised. Koosolek algab
täpselt kell 13.

olema üle maa ilmse koostöö tu
lemus.

oma küllusest ainult 100 Rkr.

aastas, oleks see l.000.000
(loe:üks miljon!) Rootsi krooni.
Mu tugev külg pole majandusli
kud kalkulatsioonid, kuid arvan
siiski, et selle rahaga vöiks mi
dagi positiivset ette võtta.

Eeskätt: Marie Underi luule
võõrkeeltesse, ”Libahunt” ja
”Pisuhänd” oleks juba ammu
võinud olla vähemalt Rootsi la-

atlaste vadel. Miks mitte ka Aava ”Vi
kerlased” Stockholmi ooperila
vai. On kuuldudnähtud hälve
maid. ”Libahunt” — milline la

vastus tänapäeva moodsate teh
niliste vahendite kasutamisel la
vai! Aine: ajatu, alati aktuaalne’
üksik isik massi vastu.

Nii vöiks palju näiteid tuua.

NORRKÖPING
Bussiga Göteborgi

Seoses laulupeoga Göteborgis

19—32 mail, korraldab kohalik
segakoor bussisõidu Göteborgi.
Buss väljub Norrköpingist ree
del, 20. mail kl. 13 ja sõidab välja
Göteborgist pühapäeval, 22. mail
kl. 16.

Neid, kes soovivad bussiga
kaasa sõita,, palutakse end re

gistreerida hiljemalt 12. apr.
Söiduhind edasi-tagasi 35:

Kui leidub vajalik arv inimesi,
kes ei soovi ööbida Göteborgis,
siis korraldatakse veel üks buss,

mis väljub Norrköpingist lau
päeval, 21. mail kl. 6.00 ja mis tu
leb Göteborgist pärast rahvapidu

Rondos pühapäeval umbes kl.
2.00.

Kaasasöitjaid selle bussiga pa
lutakse registreeruda hiljemalt
25. märtsil.

Töötades varem kohalikus linna
raamatukogus, kuhu aeg-ajalt
osteti ka eesti kirjandust, abista’
sin mõnikord bibliotekaare eesti
raamatute katalogiseerimisel
Kasutasin alati võimalust kõnel
da meie rahvaluulest, kirjandi

STOCKHOLM

sest, andes ühtlasi lühikokkuvõtte

kl. 18 Eesti Maja noorteruuml-

katalogiseerimisel oleva raama
tu sisust. Imestunult küsisid tihti
bibliotekaarid: ”Miks pole seda

Registreerida Allas, tel.
13 01 34 ja Avatare, tel. 16 44 81.

Karu peakoosolek

Karu lipkonna peakoosolek
toimub kolmapäeval, 30. märtsil

des. Päevakorras valimised,
aruannete kinnitamised, 1977 ee
larve ja tegevuskava.

tõlgitud rootsi keelde ? ’ ’

Jah, miks? Jäin vastuse võlgu.
Mul pole siinkohal põhjust nime
tada üksikuid kirjanikke ja nende
teoseid, mis äratasid huvi, kuid
olen veendunud, et nii mõnigi teos

leiaks suure menu rootsi luge
jaskonnas. Kes on jälginud root
sikeelset tõlkekirjandust, see on
märganud, kui palju sääl on ala
väärtuslikku ja tendentslikku,
mis vaid ülespuhutud reklaami
tõttu on leidnud tee rootsi raa
matuturule.
On huvitav jälgida, kuidas enne

Norras vaadeldakse

N. Liidu naabrite
masendavat saatust
OSL-0 (EPL) — Poliitiliste navanurgal Tallinnas),
teaduste kandidaati Jon Skard, Oma artiklis Skard kirjeldab
kes hiljuti avaldas broshüürl Hva üksikasjalikult dokumenteerides
skjedde nied Estland? (Mis Ees seda, kuidas N. Liit on aastate
tiga juhtus?), on nüüd avaldanud jooksul oma lepinguid kõigi oma

norm riigikaitse ajakirjas Nor naaberriikidega Euroopas
ges Fotsvar artikli "Mis on Juh murdnud — Norra siiski esialgu
tunud N, Uidu naaberriikide väljaarvatud.

ga?”, kus omistatakse tähelepa

Ta tõendab lühidalt, aga taba
valt, kuidas Moskva rikkus oma
Artikkel on kuus lehekülge pikk lepinguid - alates Poolaga ja
ning varustatud kaheksa fotoga Soomega 1939 ning lõpetades
ja ja ühe kaardiga. Üks fotodest Ungariga (1956) ja Tshehhosloesitab Moloiov-Ribbentrop-pakti yakkiaga (1968). Balti riikidele
nu ka balti riikide saatusele.

allakirjutamist Moskvas 19S9 on artiklis pühendatud kokku
ning neli sündmusi Eestis (Eesti kaks japooilehekülge. (ER).

delegatsioon Tartu rahuläbiräa-

kimlstel 1920,, Eesti Ja Mi; Vene Chicagos USÅ-s suri 2J yee.

söjaväelastu kohtumine Eesti- bruarfl Liine Heinaru n-na

Vene piiril 1989, küüditamisva- Baehman-Ojaste, sünd, ik Vee-'
gun suvel 1941 ning ;vene tank ta- bruarit 1923 Tallinnas.

Göteborgi laulupeol
rohkesti rahvatantsu
Et eestlased on laulurahvas —
see on juba ammuselgunud tõde.

Kuld laulule on ka alati kaasne
nud tants. Seega oleks ju õigem
ütelda, et eesti rahvas laulis ja
tantsis enda vabaks. Vöih-olla
läheneb meile jälle vabadusetund, sest ikka rohkem ja rohkem
hakatakse huvi tundma nii eesti
laulu kui rahvatantsu vastu.

Ja nii kaua, kui püsib huvi eesti
keele, laulu ja rahvatantsu vastu,
pole meie võõrsil kadunud.

VIII Eestlaste Üldlaulupidu

Rootsis koondab 2l, mail Göte
borgi rahvatantsijaid üle Rootsi,
kokku umbes 80 tantsijat. Suur

tud rootsi keeles, on see üks pa

rimatest eesti raamatutest,
mis meil paguluses ilmunud.

Lihtne sõnastus. Inimlikud,
isiklikud elamused. Eesti looduse

tantsinud juba aastaid ja on hoo

mastus oma lihtsate eesti vana

lega tööd tehtud,

Norrköpingi-rühm on koonda
nud enda ümber noori ja vanu.

Göteborgis on rahvatants:
rühm tegutsenud Tallinna lip

kirjeldused. Kuid peamiselt ar
vanemate vastu, lihtsa eesti kodu

vastu, lapsepõlve mälestused.
Ma olen kuulnud palju kiidusõnu

oma rootsi sõpradelt selle raa
matu kohta ja ma olen palju kordi

konna rajurite huviringina. Kuid pidanud jutustama oma mäle
kaasa on võetud ka teisi tantsu stusi kodumaast. Huvi, mida raa
huvilisi.
varem pole märganud.
Kahel viimasel aastal on tant
Me peame meeles pidama, et
situd koos Pärnu lipkonna i
just meie vaimsed väärisvarad
tega, kes tulevad Alingsasist tasandavad meile kord teed tu
Borisist ja Fristadist. Kaks kor leviku Euroopa vabade rahvaste
da kuus sõidetakse tantsuharju- peresse. On teada, et kodumaal
tustele, 160 km edasi-tagasi. See tõlgitakse palju eesti klassikalist
näitab suurt huvi rahvatantsu kirjandust võõrkeeltesse. Ka see
vastu. Laulupeol tantsivad kaasa on positiivne nähtus, kuid , ka

ka rootsi rahvatantsijad Göte
borgist: Näverlurens FolkdanTulevad ”Kassari” tantsijad, - slag:'
kelledel on kuulsust juba väljas
Publik ja tantsijad, toredat
kä noorte juuretulek hulgaline,

tähelpanu ja äratanud huvi Eesti

vastu. Kuigi raamat on kirjuta

Eskilstuna tantsijaist pole küll
palju kuulda olnud, aga nad on

enamus nendest on just noored. :

pool Rootsi piire ja kus on olnud

jõule ilmunud Käbi Laretei raa
mat ”En bit jord” on pälvinud

kohtumist laulupeol 1

EUGENIA OJASOO

hjuks on need tõlked eelkõige nn.

vennasvabariikide rahvastele,
kuigi ka nende hulgas on vanu
kultuurrahvaid.
Pagulaseestlaste ülesanne on
tutvustada meie vaimuvara lää

UPPSALA
Pensionäride kokkutulek

Uppsala Eesti Pensionäride
Ühingu järgmine kokkutulek
Eesti Kodus on teisipäeval, 29.
märtsil kl. 15. Kavas Jaa Lepiku
ettekanne ”Eduard Vilde”.

ÕIENDUS
EPL 16. märtsi numbril toodud

teates Tiefi-valitsuse liikme Ju
han Kaarlimäe surmast on viga
ne kadunu perekonnanimi enne

eestistamist. Sõnumis seisab

Karlson, peab aga olema
KARLBERG,

© Ameerikast
President Carier tühistas end,
presidendi Fordi otsuse, müüa
Iisraelile USA kõige moodsamaid

mürske, nn. tulepomme, mille
plahvatus tapab iga elava olevu

se ümbruskonnas. President

Ford tegi otsuse mürskude
müümiseks otse enne valimisi.

Televisioonijaam MSC sõlmis

end. välisministri Henry Kissingeriga lepingu, mille põhjal

Kissinger hakkab esinema

kommentaatorina tähtsamate
uudiste puhul televisioonisaade-

tes. Samal ajal pakub temale
professorikohta Columbia üli
kool,

KiiptiMtikogudu.sc õpetaja
Bruie Edwards vallandati kogu
duse poolt Plainsis, Georgia osa
riigis, kuna ta pooldas neegrite
võtmist koguduse liikmeks. Pre
sident Carter oli kogu aeg selle
koguduse liige, kuid astus hiljuti

kogudusest välja ja liitus ühe
Washingtonis asuva baptistikogudusega.

Kolmapäeval, 23. märtsil 1977

Psühhiaatria kommunistliku
terrori teostamisvahendiks
õigusliku ühiskonna muljet jätta tahtev riik, kes
peab sisemise stabiilsuse säilitamiseks vägivalda
kasutama, peab omama seadusliku fassaadi, mis

Konservatooriumi
Vanadel koridoridel’
Koorijuht ja helilooja Gustav

Ernesaks jutustas läinud aastal
nädalalehes ”Sirp ja Vasar" mitu

seeriat lugusid endistest ja

tormiliselt garanteerib kodanikeöigusi. Äga seaduse
kõrval peab leiduma võimalusi ebamugavate kriiti
kute vaigistamiseks. N. Liit kasutab süstemaatiliselt
võimalust, tunnistada opositsioonilised kodanikud
vaimuhaigeteks. Juriidiline protsess on siis lihtne kaebaealune kaotab tegelikult kõik õigused. Ebamu

maa eestlaste keskel väga popu
laarne ja hinnatud helilooja on ka
hea sulemees. Ta ei tee oma kir

gav kodanik isoleeritakse määramata ajaks ühis

asjast enesest. Kultuuriiooiiseit

praegustest muusikainimestes
ning vanadest aegadest. Kodu

jutustes ”ilukirjandust' , vaid
jutustab elavalt ja huvitavalt otse

konnast.

pakuvad need ka meile huvi.

Esimest korda märgati lää* vastu, 1951—52 kampaania ”annemaailmas venelaste uut takti tipavlovlike vaadete” vastu,

Ühes seeriakirjutises puudutab

ta Tallinna konservatooriumi ja
selle orbiidis liikunud mussikai-

kat ebamugavate kodanike suh- 1952—53 (Stalini surmani) kamtes 1960 seoses Valeri Tarsise paania ”sabotööride” vastu,

nimesi. Näiteks muhe lugu orelikunstnikust ja heliloojast Edgar
Arrost:

looga, kes pandi vaimuhaiglasse, Paljud ausad - psühhiaatrid
kuna ta oli välismaal avaldanud kaotasid oma kohad vöi hävinesid
ühiskonnakriitilise teose. Reakt isiklikult. Nende asemele tulid
sioon läänes oli äge. Tarsis va koostöötahtelised ja "öigeuskli-

parajas joobes mefesf kelle kohta
Kangilaski oleks öelnud: ise veel

ses 1966 N. Liidust välja.
protesteerinud teaduse kuritarVladimir Bukovski saatis 1971 vitamise vastu, aga nende Kasi
andmeid psühhiatria Kuritarvi- käinud väga halvasti,
Diagnoosid, mis asetatakse, on
tamise kohta läände. Need põ
äga umbmäärased. Üks part
hjenesid ta enda kogemustel ja
iini kasutatavaid diagnoose on
kontrollitud allikatel. USA-s asu
hüpohondriline deliiriumi, olutati olukorra uurimiseks kon

vöi organisatsioonide suhtes.”

raamatu Amnesty International.

Seda diagnoosi on võimalik igati

"Noh, tere!” 1
"Tere-tere!”

se, öelnud muuseas: ”Taoliste antist.
isikute näiline normaalsus, kui Süstitakse väävlipreparaate
nad teostavad ühiskonnavaenu- lihastesse, mis tekitavad shokke

lifeke, aktsioone, kasutatakse ja talumatuid valusid iga vähenöukogudevastases propagandas magi liigutuse puhul. Mõned ra
valelike väidete näol, et t
vimid kutsuvad esile suu kuivaisikut polevat vaimuhaiged. ’ ’
vereröhu languse ja de-

Samal aastal ilmus raamat Ko- kohandada. Kõik, kes on kriitili
penhaagenis toimunud Gulagü- s®d organisatsioonide vöi asu
lekuulamiste kohta, kus kaks tuste vastu, võivad olla vaimu
peatükki oli pühendatud nöuko-

pealegi purjus. *

Leningradi psühhiaatriline erihaigla.

gressikomitee,
avaldas 1972 kord, mis annab patsiendile
uurimistulemused raamatuna.
agressiivse hoiaku teiste isikute

1975 avaldas samasuguse

I

' 'Tuli mulle Müürivahe tänavas

tuntud restorani ees vastu õige

bastati järgmisel aastal ja pää- kud". Mõned psühhiaatrid

N. Liidus leidub kuus suurt pressioone.

psühhiaatrilist erihaiglat, mis on
ette nähtud patsientidele, kes "on

haiged.

Kui patsient kaebab Kohtlemise

üle, tõstetakse talle süstitavat
ravimihulka. Psühhiaatrid tea

ohtlikud ühiskonnale” ja kuhu
Diagnoosil on veel lisand: "See feölk rezhiimi polntilised vastased
vad väga hästi, mis nad teevad.
haiglane olukord võib muutuda saadetakse.
Nad ütlevad vahel patsientidele:
uurimisega, muutub kohtuprot- normaalseks väliseks käitumiNad on seal ära lõigatud ühis "Me ei ravi su haigust, vald su
sess N. Liidus lihtsaks. Kohtupi- seks, esineb katseid simuleerida
konnast. Vaimne tegevus loetak poliitilisi vaateid. ’'
damine ei pruugi olla avalik, terveolekut. .
se neile tihti kahjulikuks. Nad ei
Patsient, kes tahab välja pää
Süüalune s.t. patsient ei pruugi Kaks lühikest diagnoosi Ieia- tohi kirjades rääkida sealsetest
seda taolisest haiglast, peab
olla kohtus ennast kaitsmas, talle vad sagedat kasutamist: "sala- ravimeetoditest.
andma allkirja paberile, milles ta
tarvitse kohtuprotsessist tea jane skisofreenia” ja "isiksuse
Nood haiglad, mis otseselt al
tadagi. Advokaatidel pole vöi- patoloogiline areng”. Leidub tei- luvad KGB-ie, meenutavad väli tunnistab, et on olnud haige ja
võtma tagasi oma nn. valed vaa
malust kohata kaebealust (pat-, si. Uurija, kes on huvitatud nii
selt väga vanglaid — kõrged ted. Lõplik otsus vabastamise
sienti).
teadusealast kui ühiskondmüürid, okastraat, koertega kohta ei tehta haiglas, vaid koh
See muudab kaebealuse öi- likest probleemidest, omab ”iövalvurid. Patsiendid on tihti ük tus — mis võib kergesti nn. ravöi hestatud isiksuse”.
guskaitse minimaalseks
sikkongides, kus lambid kogu viaega pikendada.
peagu olematuks.
Katsed, reformeerida nöukoaeg põlevad. Põetajateks on en
N. Liit eitab ametlikult, et
KGB, kel on esindajad kolgis gude asutusi, nimetatakse "re- dised kriminaalvangid, kes ra
asutustes, võib organiseerida formistlikeks hallutsinatsiooni huldavad patsientide kallal oma psühhiaatriat kuritarvitatakse
poliitilistel põhjustel. Arstid äh
deks. ’’
sadistlikke kalduvusi. Arstid ei vardavad boikoteerida rahvus
Kui keegi keeldub oma väiteid
kohtu iialgi patsientide sugulas vahelisi arstide kongresse, kui
juhul tihti kohale eriväljaõppega tagasi võtmast, on see ”kriitilise tega.
see küsimus üles võetakse. Lää
psühhiaatrid. Need valib tavali- suhtumise puudumine”. Igale
Ravimine seisab peamiselt
selt välja Moskva Serbskiinsti- poole sobib diagnoos: ”näitab suurtes doosides antud ravimites, nemaailmas teostatud kampaa
niad niisuguste meetodite vastu
tuudi juhataja. Nood psühhiaat- muudatusi emotsionaalses sfää
mida läänemaailmas ammugi avaldavad siiski teatud mõju
rid on riigiteenistujad.
peetakse kahjulikeks (fentiazin N.Liidu võimudele.
Üldiselt on psühhiaatrid palju
Üks nõukogude silmapaistva
jt). Teostatakse patsiendi pakSellepärast ei tohi lääne
kannatanud nõukogude korra all. maid psühhiaatreid
lääne kimist märgadesse linaribades- maailm vaikida. Vaikus on üks N.
1949-51 teostati nende hulgas ajakirjandusele saadetud kirjas,
se, mis kuivades suruvad kogu
kampaania "kosmopolitismi" milles ta kaitseb taolisi diagnoo- keha kokku ja takistavad hing- Liidu võimumeeste tugevamaid
liitlasi.
gudelikule psõhhiaatriale.
Kui tegemist on psühhiaatrilise

Ka Leninil oli pingelõdvendust
”Nad töötavad enesetapu heaks

• Huumor
Hull hüppab kolme meetri
kõrguselt tühja basseini. Ajab
ennast vaevaga jalule, hõõrub
pead ja pomiseb:

'õnne peab inimesel olema.
Kui basseinis oleks vesi olnud,
nende laenude intress kommu oleksin võinud uppuda.”

Uue presidendi ametisse mise, mis põhjustab kahe suurastumine USA-s ja president riigi vahelise relvastamise vöi-

nistidele sageli madalam kui
lääneriikide pankade laenuin

Carteri pidevad sõnavõtud põhi- dujooksu.

liste inimõiguste kehtestamiseks Jakovlev "unustas" oma söraudeesriidetagustes riikides on na võtus N. Ludu relvastamise

tress läänemaailma ärimeestele.

Selle rusuva olukorra taustal
on võibolla põhjust meenutada

tekitanud läänemaailmas teatud ning pidas vajalikuks teha etteärkamise senisest pingelödven- heiteid president Carterile, et see

Lenini kirja 1921 oma välisasjade

dusest, mis domineeris ameeri- julgeb rääkida relvastamise rahvakomissarile Georgi Tshitklaste ja nende liitlaste poliitilist võidujooksust ja USA relvasta- seriiüle, milles Venemaa revomõttemaaÜIma viimaste aastate mise vajadusest, kuna see viib lutsiooni isa mainis, et lääneriikestel. See ärkamine on mõjunud saadiku arvates uuesti vastu gid annavad meile lahkelt kre-

eriti häirivalt Moskvas, kus pan- külmale sõjale. diite teiste maade kommunistlike

nakse kõik rattad käima ja veed Jakovlev soovitas lääneriiki- parteide toetamiseks,
voolama, et organiseerida pre- dele rahu säilitamise huvides ”Nad varustavad meid matersidendi sõnavõttudele vastupro- relvastamisest loobuda, milline jalldega ja tehnoloogiaga, mis
pagandat ning alustada lääne- seisukoht on täielikult vastuolus meil puuduvad ia ehitavad üles

”Igavene häda on nende nais

tega,” kirub härra Nottpekk.
”Kui juhtud unustama ta sünni
päeva, on ta pahane. Aga kui tu
letad talle meelde tema õiget
vanust, on jällegi tüli majas.”

"Kas sa mind ei tunne?"
"E-e-ei tunne. Aga kas sa mind
tunned?”

"Ah, mis sa ajad! Kes sind siis

ei tunne — sa oled ju Edgar
Kapp.”

Paar sõna
Eugen Kapist

Helilooja Eugen Kapi kohta

neimx tsetlemi hääleulatus pani

Emesaksa kirjutama laia ula
tusega laulu ”Hulkurit*’.

põrmugi vananenud, kannab
nüüd vaid pikki pükse. ’ ’

Ernesaks kirjutab samas veel
organist ja heliloojast Johannes
Hiobist. kes konservatooriumi

päevil kirjutas oratooriumi
”Suitsev Siinai”. "Kahjuks läks
see lootustandev, huvitav anne
sõjakeerises kaotsi.”

kirjutab G Ernesaks:

"Eugenil oli öppimispäevü
peas uhke must juukselakk, nii et

mõned naiivsemad tüdrukud pi

Praegu Kanadas eluneva

dasid teda koguni Pushkiniks.
Eugen pühendas kaunimatele
kaasöppijatele juba noil näevil

Helmi Betlema kohta:
"Rohkesti oli mul kokkupuuteid
lauljatega. Olin ise selles eas. kus

prelüüde. Mul polnud sel alal oma

sioonidega midagi peale hakata.

romantika pressis rinnust välja
soololaulude näol. Tegin isegi
seda pattu, et püüdsin mõnele

Igatahes Eugen oli kõigiti juba

neist oma teksti juurde sobitada.

algeliste koraaiiharmonisatpopfiguur.
Ega tal vana Kapi juures kerge
olnud. Kui teiste õpetajatega läks
töö ladusasti, siis paar korda õn
nistas teda kahtedega tema oma
isa Artur Kapp."

Olen oma teoseid väga harva
kellelegi pühendanud, kuid Helmi

Betlema hääl pani nind kirjuta

ma laia ulatusega laulu ”Hul
kur”. Peamine, et seal oleks mõni
madal la-bemoll, mis laulja väga
meeldivalt kõlas.

Kuulen praegu oma ettekuju
tuse enda kohta nokkivat vahe-

Orelikunstnik Hugo Lepnurmest jutustab Ernesaks:

lehüüdu. Aga uskuge, muud

"Oreliklassis hakkas silma

ajendit selle pala kirjutamiseks
tõesti polnud, sest äsja oli üks

kõikide laiskade õpilaste hirm

tüdruk mind maha jätnud, ja

Hugo Oberg, tulevane Hugo
Lepnurm. Kuusalust Pärit, blond

teadagi, ”sügavad on armu haa
vad”: hulk aega ei vaadanud ma

poiss, hästi armsalt kohmakas, nende saatanate (kui
ise pikk kui osi, aga ikka veel lü- peaks olema trükitav,
hikeste pükstega. Kui ta üle palub igaks juhuks seda häälda
kontserdisaali lava astus, läks tal da väga õrnalt ja häält värista-

selleks vaja vaid paar pike des) poolegi ja uputasin end
mat sammu. Ta oli õpetajate,

töösse. Täiesti proovitud arstiro-

õpilaste, kuulajate lemmik.

hi, võin seda ka praegustele

Sõjapäevil Jaroslavis mängis noortele soovitada. Aga kui
H. Lepnurm orkestris timpaneid kuulsin, kuidas laulsid ■ Jenny
ja tegi algust heliloominguga. Siimon, Elsa Maasik, Tooni
Arvan, et paljud on kuulnud tema Kroon, hakkasin jälle kiriutama
hiljem kirjutatud vägevat oreli- soololaule.”
Edasistes seeriates
saatega kantaati ”Emakeel”
Enne Jaroslavlit asusime Kaarna veel Hubert Aumerest, Peeter-

ääres. Juhatasin meeskoori. Paul Lüdigist, Olav Rootsist ja
Kaasa laulis ka Lepnurm. Kuidas paljudest teistest konservatoota ühest kastist ja traadipuntrast riumi õpilastest. {AJ ÄRATAS/VE S)

toreda klaveri meisterdas, jäigi

meile kõigile mõistatuseks,

tema pole poolesaja

Pärnus on surnud 16. veebrua

ril Salme Kanep, n-na Pool.

Talilaagrist Hästhagenis

maailma uinutamiseks uut une- vanade roomlaste filosoofiga, meie sõjatööstuse mida meie va?

laulu, mis soovitab rahu hoidmise hu- jam,e tulevikus võidukateks rünSelliste unelaulude rubriiki videS relvastuda. nabuteks oma varustajate vastu,

kuulub ka N. Liidu Ottawas.saa- Kui saadik Jakovlev soovitab Teiste sõnadega, nad töötavad
diku Aleksander Jakovlevi äsja- läänemaailmale relvastamisest energiliselt selleks, et valmistada
ne sõnavõtt Vancouveris, kus rahu huvides loobuda, siis tekib ette iseendi mõrvamist”, kinnitas
saadik süüdistas USA-d N. Liidu paratamatult küsimus, miks oh- Lenin, kelle sõnades leidub otse
siseprobleemidesse sekkumises verdavad venelased 12 kuni 13 prohvetlikke ennustusi,

ning suunas oma kriitika eriti protsenti oma rahvuslikust üld- Lenini kiri näitab, et pingelödpresident Carterile, kes oma sissetulekust relvastamistele ja venduse poliitika pole mingi uukommentaarides on esile tõstnud sõjalistele ettevalmistustele? disasi ning Kissingeri ja Nixoni
N. Lüdu palavlikulise relvasta- Vördlu ^ks vöiks tähendada, et leiutis. Seda poliitikat harrastati
ameeriklased kulutavad selleks juba Lenini ja Staliini päevil ning

t otstarbeks ainult 6 protsenti ja see on kandunud nüüd üle praevff
6|| . Nato teised riigid 5 protsenti oma gusesseajastusse.
usu""X JT ü ^*e
rahvuslikust
sissetulekust. Ning Vahepealsed perioodid, kus

teadust!
Noorte Aastal pöördub Eesti
Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku
konsistoorium eesti noorte poole,

et neis äratada kutsumust ja sü

vendada teadvust eesti kiriku
vajadustest elulise tähtsusega
ülesannete täitmiseks. Vajadus
järgmise . põlvkonna õpetajate
järele on tungiv. Kogudused va
javad andunud karjaseid ja kirik

vajab elavaid kogudusi, kes
võimaldavad lisaks kiriklikele
ülesannetele täita kohustusi eesti

rahva eluõiguse huvides rahvus
vahelisel pinnal, milleks võima
lused on avatud.

Usuteaduslike õpingute soori
tamiseks võib saada stipendiu
me. Pöördutagu kohaliku õpetaja

kaudu vöi otseselt EELK konsi
stooriumi poole aadressil Box
450 74. S-1G4 30 Stockholm 45.

EELK KONSISTOORIUM

selle poliitika tulemuseks on olu- läänemaailmas oli John Poster
kord, kus N. Liidul on Euroopa Dullesti kaliibris ettenägelikke
rinnetel kaks korda nii palju mehi riigimehi, on tuntud külma sõja
kui ameeriklastel ning venelaste nimetuse all ning läänemaailma
konventsionaalne relvastus on liberaalid on nende aastate kohta
mitu korda tugevam kui amee- teinud oma hukkamõistva otsuse,
riklaste ja nende liitlaste relva- Detente raamides Venemaale

stus. voolavate miljardite dollaritega

See suur muudatus jõudude ta- ja tohutu abiga on hoitud komsakaalus on toimunud kõik Nixon- munismi kuni seni ajani jalul ja

Kissinger-Fordi poolt viljeletud võimaldatud Kremlile suurejoo-

pingelödvenduse poliitika ajal, nelist relvastamist. ;

mil kommunistlikud riigid on Jakovlevil ja teistel tematao-

suurendanud oma diviiside arvu listel õn tõesti põhjust närveerida
Euroopas seniselt 141-lt diviisilt kui läänemaailmas leidub riigi168 diviisile. Varssavi pakti iii- mehi ja poliitikuid, kes selle enklde tankide arv Euroopas on dale poõmicnööri punumise pokasvanud 40 protsendi võrra ning liitika peale hakkavad kriitiliselt
nende kahurite arv on kahekor- vaatama. (KA/VE),

distunud. —

Selle palavlikulise: relvastami
se ajal on USA ja liitlased jaga
nud lahkel käel krediite N. Liidu
le ja Ida-Euroopa riikidele, mis
tõusevad nüüd kogusummas 4.4.
miljardi' dollarile. Sealjuures on

Krasnojarskis Siberis on sur

Pärnu ja Tallinna lipkonnad Noorimatele osutus see pisut pi- sid.
(Borås ja Göteborg) korraldasid kaks -r- neid tuli lõpuks autoga Muidugi ei puudunud ka tra-

28, veebruari ja 5. märtsi vahel kojuviia. ditslooniline öömäng, maskeraad

nud Arvo Lainvee, nagu selgub

oma talilaagri väljaspool Boråsi Peeti'lumesõda, ehitati lume- ja muud aktiivsused. Viimasel
asuvas Hästhagenis 40 osavõtja- memmi ja ötkutel tares lauldi Õhtul istuti ühises pidulikus lõu

läände jõudnud kirjast.

ga. - kaminatule ääres lökkelaule ja „ nalauas jumalagajätkus. Laagris

Stockholmis suri 2.^ märtsi)
Monica Aunapuu, n-na Bergini
sünd. 26. juunil 1943.

Lumes oli noortel tore. ja va- mängiti ringmänge. Kuna disko- olika palju muidtoredaidseiku.

heldusrikas elu. Korraldati teek on populaarne, siis sai seegi Pildil talilaagrist osavõtjad
kümnekilomeetriline suusahaik, korraldatud nendele, kes soovi- (Piit ja tekst Kalju Ojasoo),

Kolmapäeval, 23. märtsil 1977

6

Kirikutel Eestis
raskem elu kui
läänes arvatakse
TORONTO (ME) - Kirikuelu

olukord Eestis on märksa halvem

kui läänes üldiselt arvatakse,
rõhutas New Yorgi Pauluse kojuduse esimees Kangro oma et
tekandes Toronto Pauluse kogu
duse kokkutulekul.

Kangro on aastate jooksul süs
temaatiliselt kogunud andmeid

kodumaa kirikuelu, kirikute ja
kirikuinimeste saatuse kohta.

Kõneleja märkis, et vastupidi

selt N. Liidu kirikute ja ameti
meeste välismaal tehtud aval
dustele ''normaalsest kirikue
lust” raudeesriide taga. on kiri
kute olukord raske.

Kirik elab Eestis väga piiratud
ja saamal ajal partei ja valitsuse

järelevalve asutuste poolt kon
trollitud elu. kus sadade kaupa
stenografeeritakse isegi õpeta

mille puhul kogudused võivad

avaldada miltesiduvat soovi
kandidaadi kohta. Loa määra
miseks annab nn. Usuasjade vo
linik.

Kiriklikke talitusi tohib pidada
vaid kiriku ruumides. Samal ajal
üritatakse kiriklike talituste tra
ditsioone asendada nn. ilmalike
tavanditega, mis peavad asen
dama kiriklikel ristimisi!, leeri-

skäimisel, abiellumisel ja ma

tustel senikehtinud korra ja
kombed.

Muu hulgas näeb kehtestatud
kord hauaplatside kohta ette, et
haua eest mittehGolitsemisel 15
aasta kestel tehakse see maata-

Viimaste andmete järgi on
Eestis praegu 145 luteri kogudust

93 õpetajaga. Mitmed õpetajad

jate jutlused samal ajal sundides
neid kõnelema parteipärast juttu

teenivad enam kui üht kogudust.

ja seda. mis ei käi pühakirjaga
hoopiski kokku. On iseloomusta

eesti luterik usuelu võib areneda
vabaduses ja paguluse 61 kogu
dust on need. kes eestlasi liidavad
ja eestlust, säilitavad. Kodumaal
võitleb eesti kirik rasket võitlust

vaks nähteks. et Kirikute

Maailmaliitu kuuluvat Nõuko
gude Liidu kirikut esindab seal
KGB kindral.

Valitsevais olukordades kiri
kuelu edasikestmine Eestis on
lausa kangelaslikuks saavutu
seks, kus paberliku vabaduse
piirides püütakse usuelu vaja
duste rahuldamiseks teha. mis
võimalik.

Juba selle vähese puhul, mis

võimalik, nimetavad kommu
nistlikud' järelevalveasutused ki

rikut ülesehitavat tööd takista
vaks teguriks ja rahvuslikuks
pesaks pidades rahvuslikku elu

nagu mingiks riiklikuks süü
teoks.

Kuigi eeskirjade järgi ei ole
kogudusil liikmeid ja siis ka mitte

liikmemaksu, tuleb raha vajalisiks kuludeks kokku annetuste
näol. Kirikute varad ja isegi si
sustused kirikuis kuuluvad riigile

ja ka koguduste raha on riigi
pankades nende valduses.

Kirikute ja koguduste tagakiu
samine ja nende tegevuse ras

keks tegemine avaldub väga
mitmel viisil, mis viib õpetajate

ja koguduste kannatuse väga
raskele katsumisele.

Praegu Eestis luteriusu kogudusisse kuuluvate üldarvu võib
arvestada umbes veerand miljo
nile. Eesti Vabariigi ajal kuulus
EELK liikmeskonda iile 850 000
liikme.

Õpetajate järelkasv on kasin
ning praegu võtavad kaugõppe
korras organiseeritud õpetaja
kutseks ettevalmistavaist kursusist osa 26 õpilast, kes kord
kuus kogunevad eksameile. Sisu
liselt on instituudi nimetust kan

dev öppeaustis pigemini eksa
mikomisjon kui midagi muud.

Õpetajate kohale määramine

toimub Konsistooriumi poolt,

L. Robert

Pagulus on ainuke paik; kus

oma olemasolu eest, kus riik ja
partei oma asutiste kaudu kirikuvastast tegevust soodustavad,
lõpetas kõneleja.

ülemvalitsus, lüh. SÖ) korraldas
ühepäevase informatsioonikonverentsi vähemusorganisatsioo*
nide ja -ajakirjanduse esindajai
le. Esindatud olid lätlased, eest
lased, soomlased, kreeklased,
türklased, jugoslaavlased, poo
lakad ja tshiili põgenikud. Eesti
poolel olid esindatud Eesti Päe
valeht, Rahvuslik Kontakt, Välis
Eesti ja Sõnumid.

Konverentsi peapunktid olid:
ülevaade rootsi koolist ja refor
midest, sisserändajate kooliõpe
tusest ja vastava emakeele õpe

liikmed: õpetaja Loogna, kirja
nik Ristikivi, õpetaja Kopp” ja

talil möödunud aastal tulusid
6.372:30. millest oli korjanduse ja
annetuste teel laekunud 5.885:85.

preester Suursööt,

Kulusid oli 5.551:80, millest toe

sissetulekute hankimiseks on

tustena jagati välja 3.750

kapital ka sellel aastal sunnitud
teostama korjandust kaasmaa

Ülejääk oli 820:50. Kapitali kulu
de ja tulude aruanne oli tasakaa

lus 6.372:30 ja tegevuskapitali
seis 31.12.1976 oli 10.661:53.

Käesoleval aastal jagati toetusi

Stokholmi Eesti Algkooli kuuele
õpilasele ja Göteborgi Eesti Alg
kooli kahele õpilasele, keda ni

metatud koolide juhatajad on
kapitali valitsusele toetuse saa
miseks esitanud. Peale selle said
toetusi Stockholmi Eesti Noorte
kodu. Stokholmi Eesti Lasteaed,

Suvekodude Kuratoorium, Sihtasutis Tulevik ja Eesti Teaduslik
Instituut. Kokku on tänavuaas

Oma tegevuse jätkamiseks ja

laste hulgas. Kõik kaasmaalased,
kes tahavad kaasa aidata piiskop

Köpp’u mälestuse elavana

hoidmisele, võivad liituda anne
tajatega, saates oma panuse Jo
han Köpp’u nimelise Eesti Kapi
tali postizhiirosse nr 35 83 58 —■ 0.

Ühtlasi avaldame südamlikku

tänu kõigile heldekäelistele
kaasmaalastele, kes seni on toe
tanud meie tegevust.

Johan Köpp'u nimelise Eesti
Kapitali valitsuse nimel.

t. künnapas'
esimees

tane toetuste summa 5.950: —.

Johan Köpp’u nime kandva
kapitali sihiks on eesti noorte
toetamine nende hariduskultuuriüstes püüdlustes. Selle tegevuse

kaudu tahame rõhutada eesti
suurmehe, piiskop Johan KÖpp’u,

õilsaid tähiseid eesti noorte il
mavaate kujundamisel.

Kapitali valitsusse kuuluvad

Missisippis USA-s suri 15. vee
bruaril Ella-Rosine Rannik, n-na
Haus, sünd. 33. juulil 1886 Viisandis.

navara. Leiti, et on igati tõhusam

lastega rääkida oma emakeelt
kui vigast ja aktsendiga rootsi
keelt. Viimasega pole noortel
ümbruskonna mõjuavalduste
tõttu kunagi erilisi raskusi.

stus.

protsenti kodukeele-öpetajaist
omavad vastavat kompetentsi.
Nende väljaõpe Rootsis kestab
kaks aastat ja annab 80 akadee
milist punkti. Üheks põhikeeleks

dukeele" õpetust anda juba las
teaiast peale. Käesolevast aas

kokku 1588 kodukeele pedagoogi.

tast on maksev ka uus lastehoolekande seadus, mis hõlmab sis
serändajaid. Soovitav on tihedam
kontakt vanematega nn. ”avatud

jaõpet täiendada Soomes, kus
koolisüsteem on rootsi omale

Soome õpetajad võivad oma väl

samane.

Mis puutub õpilastesse, siis oli

leemidega. Sihiks on "üheöigus-

oli viis jugoslaavlast ja viis

ulatuses keegi soovib assimilee

Konverentsil rõhutati mitu

koolis ja b) sisserändajaid

korda emakeele tähtsust kodudes

gümnaasiumis. Siinjuures tõsteti

ja paluti minoriteetide ajakir
janduse esindajaid sellest ting
imata kirjutada. Küsiti, kas meie
ajalehtedes ilmub ka muinasjutte
lastele.

Huvitav on põhjalik suuna

katta tellimistega vastavate muutus Rootsi hariduspoliitikas.
Kesk- ja Löuna-Euroopa maa Aastal 1962 seisis põhikooli õp
pekavades: "Tehke sisserända
jate lastest head rootslased!"
Nüüd on Riigipäeva üksmeelse

Konverentsi kestel rõhutati

otsusega möödunud aasta mais
minoriteetide omakultuuri säili
tamine tähtsal kohal. Kakskeel
susele pannakse suurt rõhku ja
kodukeele õpetusel on koolides
rohkem tunde. Siinjuures on ko

mitu korda lastevanemate suurt

halikel omavalitsustel kohustu

noriteetide emakeel on Kooliva
litsuse poolt asendatud löistega

seks aastast aastasse kontrollida
”kodukeele" õpetamise vajadust
ja uute abinõude rakendamist.
Praegu õpetatakse Rootsi koo

poolt toimetatud, õppevahendid
on kindlasti vastuvõtmatud laste
õpetamisel rootsi koolides.

"hemspråk” ehk "kodukeel",
mis on kujunenud ametlikuks
mõisteks. Lastevanemate üle

lides üle kogu maa 49 erikeelt.
Nõudeks on, et keeiegrupis oleks

lus, valikuvabadus kui suures
ruda. koostöö rootsi ühiskonnaga
ja suur tolerantsus ka rootslaste

poolt,” nagu rõhutas oma ette

kandes büroojuhataja Irma
Persson, kes on ka rootsi-jugoslaavia komitee esimees ja mino-

riteeüde küsimustes ülimalt
kompetentne.

Lõpuks võib nentida asjaolu, et
mitte ainult koolivalitsus vaid ka

Rootsi Kirjanike Liit on hakanud
tegelema sisserändajate kirjandusküsimustega. Nimelt on asu

tatud "Sveriges Författarför
bunds arbetsgrupp för invand
rarfrågor’ ’.

Pnset gäller både automatiska och telefonistkopplade
samtal fr.o.m. 1 april 1977.

(Inom Öresundsområdet blir priset 0:65 kr i minuten
och mellan Stockholm ocK Åland 0:85 kr i minuten.)

liikmeks ning humanitaartea piirdus see suurtes joontes loo
duste sektsiooni juhatajaks.
See kiire ametalane teekäik oli

dusliku ümbrusega, kuna Kant
siirdus teftisümbruse ning linnaankrustatud intensiivses teadus liste struktuuride ja nende funkt
likus uurimistöös. Tol ajal oli sionaalsete seoste selgitamisele.
geograafide hulgas elavaks Sünteesi andis Kant oma suures
vaidlusaineks geograafia eriala, teoses ”Eesti ja ta eluruum”, mis
selle uurimisobjekt. Geograafiat tõi talle Raamatuaasta (1935)

tunti entsüklopeedilise ilmega auhinna.
ainealana, mis sisaldas natuke
Rootsis on Kant lähemalt sel
geoloogiat, topograafiat, mulla gitanud linnalise asula ning selle
teadust, vähe ilmastikuteadust, tagamaa vahelisi seoseid, olles
hüdroloogiat, zooloogiat, botaa selle ala rahvusvahelise uurimise
nikat, antropoloogiat, kauban eesliinil. Ta kutsuti Lundi Üli
dus- ning tööstusgeograafiat jne. kooli majandusgeograafia pro
Sellisena esines ta Öpikuis, güm fessoriks. Samal ajal algas ta
naasiumi ja ülikoolide õppeka suurema geograafilise sõna
vades. Aga mis oli geograafia raamatu koostamisega, mis pidi

pärisala?

ilmuma kümnes eri keeles, nende

Need küsimused olid, nagu hulgas eesti keel.

üteldud, kibekiirelt arutluse all,
kui soome geograaf J.G. Granö
kutsuti vastavatud Tartu Ülikooli
geograafia professuurile. Edgar
Kant oli tema agaraimaid õpilasi

See väga suur töö nõuab era
kordset tööpanust, teadmisi kui
ka bibliograafilisi oskusi ja keelte
tundmist. Seesugune ülesanne
nõuaks paljude eriteadlaste koo
ja tegutses nii Eesti maakondade stööd ja jõudlust. Kant on teinud
hoogsalt starditi, kui ka linnade

mainisin,, et Kanti tegevus on
funktsionaalse struktuuri uuri sügavalt põimitud Tartu ülikoo
liga, siis on see seda ka admini

Need olid uudsed sihiasetused stratiivselt. Eesti Vabariigi aeg
ning küsimused, mis esitati ja se prorektorina tuli tal saksa
milledele püüti leida vastust. okupatsiooni ajal ajutise rekto
Edgar Kanti magistritöö valmis. rina juhtida ülikooli restauree
See olnud nii mahukas, et tulnud rimist ja uuesti töösse rakenda
voorimehevankril dekanaati viia,

nagu rääkisid teadjad keeled.
Linnauurimise meistriteos, mo

nograafiline "Tartu", paistis
silma oma metoodilise uudsuse

ning põhjalikkusega. Tööd hin

nati rahvusvahelise tunnustuse
ga. Linnauurimist täiendas Kant
peagi Norra, Ungari, Pöhja-Aafrika ja Prantsuse linnadele.

mist, ja siis jälle punase laine lä
henedes juhtida evakueerimist
maale, sõjategevusest vähemohustatud kohtadesse.

Samal ajal suutis ta ära hoida

ülikooli evakueerimise Saksa
maale, kus raamatukogud, labo
ratooriumide sisustused ja muud
väärtused oleksid sattunud väga

suurde hukkumisohtu. Välis
Funktsionaalsed seosed ja maale evakueerimise vastutöö
nende selgitamine suunasid tamine oli kooskõlas seisukoha
geograafia ainevalla uuele defi
neerimisele. Kui Granö püüdis

ga, mida väljendas Eesti Vaba
riigi seaduslik valitsusvõim pre

leida geograafia ainevalda sidendi kohuste täitja peaminis
maastikulises uurimises, kujut
ledes geograafilist lähismaas-

ter Jüri Uluotsa näol.

HANS KAURI

tikku, inimese aistlümbrust

Isiklikku ja ühiskondlikku
Karin Saarsen: Üksilduse aas

vemad kÖrbeUivast" ("Pettu

taajad. Viies kogu luuletusi. Eesti

mus"). Kannatustest võib siiski

Kirjanike Kooperatiiv. Lund,

sündida trots ja tugevus

1977.

("Amatsoon”).
"Üksilduse aastaaegade" viit
Tsüklites ”Armastades Nart
tsüklit omavahel võrreldes näib sissi”, "üksilduse aastaajad” ja
olevat otstarbekohane alustada "Kodutuna kodus" on intiimsed
luuletuskogu vaatlust viimase meeleolud, suhtes ja elamused
tsükliga, ühiskondlik-poliitilise esikohal. Domineerib armastus
"Sajandi sajatustega". Sellesse luule, kohati underlik. Esineb

kuuluvad luuletused (mõned kaks armastatutüüpi. Üks:
loodud juba 1945 ja 1950) on aine Nartsiss, playboy, kamevalikpoolest aktuaalsed ja mõne mo
tiivi puhul eesti luules uudsed.
"Potsdami konverents” kõneleb
kibestusest: ”Kas nõnda toimub

loun, võrgutaja. Ja teine: "Lemb

ja hingevend", "see siiralt ar
mastatu, / ainus, õilis, õige”.

Samades tsüklites on irdluuietusi

jagamine pärast taplust, / et oma emale, pojale, Underile,
väikeriik kui kala, keda tabab Liina Relmanile, Koidulale, Ar
ahing?". Eesti sõdureid on lang
enud igast generatsioonist: va
naisa Võnnu all, poeg Neveli lä
hedal, pojapoeg Koreas (”Lang
enule Koreas"). Luuletuses "Mis
siis?" küsitakse, mis juhtuks, kui
eesti nooruk hõivaks lennuki ja
nõuaks oma maale vabadust. Ei
juhtuks midagi. Sündmus ei ära
taks ühegi konverentsi huvi. Kui
kümme tuhat eestlast seisaksid
UNO-hoone ees sama nõudega,
laiali. Enn Nõu on optimistlikum.

Ka tema romaanis hõivavad
noored eestlased lennuki ja
nõuavad oma maale vabadust.
Nende nõuded täidetakse Rootsi
valitsuse poolt. Nukra irooniaga

vene baptiste

meenutatakse, kuidas Ingmar

HONGKON (VES) - Ülemsaümne baptistide kongress
pidi toimuma 1978.a. Hongkong'
{tibasid N. Venest ja Vene möjua-

lustelt aladelt tulevatele dele
gaatidele.

Tavaliselt on Venest sellel
kongressile delegatsioon saabu
nud ja selle koosseisus on olnud

ka eesti baptistide esindajad.
Baptistide maailmaliit otsib nüüd
uut kongressi kohta.

Arvatakse, et see tuleb pida
misele kas Singapuris vöi Mani
las, kuhu vene baptistide dele
gaadid pääsevad.

Torontos suri 18, veebruaril

Taimi Kruusmaa, sünd. 18,
veebr. Taimi Kruusmaa, sünd, 6.

ved Viirlaidüe, Ulla Wiribladile.

Aktuaalse ajaluule kõrval jä
tavad tunduvalt parema mulje
need luuletused, kus Saarsen on
hoidunud téma luulele tihti oma

sest kõrgest stiilist ja liialdami
sest uute sõnadega. Nii kasvavad

lugeja kujutluses ja loovad mee

leolu sellised luuletused nagu

"Rikoshett", "Talv", "Kirjad",
"Muinasjutt" jmt. Samuti mõjub
ka luuletuskogu "vanamoeline"

”Norr-Eesti” päevil otsis Villem Ridala oma luuletuste sisule

vastavust värsside paigutuses
("Talvine õhtu”, "Kadunud ke

vad", "Sügise laul" jt.). Seda

kaaslastele, kes pidid kodumaalt

teeb nüüd ka Karin Saarsen ja
üsna huvitavalt. "Indiaani pulmapeekris" nähtub kahesuulise
peekri sümboolne tähendus ka
luuletuse välispildis. Luuletuses
"Saja aasta taim” järgib värssi

lahkuma hoopis traagilisemad
põhjustel {’ Tngmar Bergman

üles lugeda) puu kasvamist.

Bergman kuulutab oma solvunud

uhkust kogu maailmale, mõtle

mata oma hõimlaste rahvus

maapaos")

Maakera ja inimsoo tuleviku
pärast tundis Saarsen muret juba

novellikogus "Vallutajad”. Nüüd

kujutab ta Maa elanike parata
matut siirdumist teistele planee
tidele, sest nende senine asukoht

on mürgitatud ning hävib
(”Aniara anno 2000”), ja tuntud
surmatantsu algatavat uut viisi
("Surmatants").
Eespoolsed tsüklid on igaüks

suletud omaette teemasse.

de paigutus (silpide kaupa alt
RIKOSHETT
Jooksin välja oma
puuakriUii-söörist.
1 übematult läbi
ahastuse
Kirbe tahma liidrist,
linnulennul iile
unustuse
siniookeani.

Hoopis kutsumata,
võõra palmi-,

"Suure kanjoni süit" on väliselt tuima kaktusitmam.
reisi- ja loodusluule, kõneleb loo
duse võimsusest ja inimese mu Leidsin siingi sama
rede ja igatsuste väiksusest selle 'suure mure
ees, põikab pildile pärismaalaste kõrvetava liivu.

Prestonis Kanadas suri 10.

kommetest. Isiklik elutunnetus
tungib aeg-ajalt esile. Luuletaja

veebruaril Johannes Kruusvall,

otsib kaugustest asjata lohutust.

sünd. 19. Septembril 1898 Harju
maal.

"Inimeste südamed on / kõve
mad kummipuu viljast / ja kui

veebruaril 1947 Saksamaal.

Snabbt och enkelt att ringa. Televerket.

30-aastaselt doktor, 32-aasta- antropoloogiasse.
selt dotsent, 34-aastaselt profes
Mõlemad — nii Granö kui Kanti
sor ja prodekaan. Paar aastat — formuleeringud lähtusid seega
hiljem valiti ta ülikooli prorekto inimese ümbrusest ning inimese
riks, Eesti Teaduste Akadeemia suhtest oma ümbrusega. Granöl

lase sisse

poolt, et mul ei anna sissesõidu

1:40 KR I MINUTEN FÖR TELEFONSAMTAL
TILL DANMARK, FINLAND OCH NORGE.

gavast põimitud Tartu Ülikooli suhet ümbrusega, millest harg
nes seoseid sotsiograafiasse ja

siis aetaks nad pisargaasiga kaanepilt.

Hongkong ei

is. Nüüd teatati linnavalitsuse

1:40 min.

geograafilise uurimise allüksu

ning eesti teaduse löimetisse.

misega.

peab olema inglise keel. Õp
Lasteaia-ealistele tuleb "ko peaastal 1975/76 töötas Rootsis

peaaegu probleemivabad. Koo kreeklast. Nõudeks oli vähemalt
livalitsusel on praegu käsil kaks 9-aastane kooliharidus kodumaal
tähtsat projekti õppevahendite ja praktika lastega.

Edgar Kanti hiljutise juubeli

puhul on põhjust heita pilku tema sena. siis formuleeris Kant
tööle ja pürgimustele, mis on sü geograafia põhiainena inimese

Inglismaal Boltonis suri 5. kirjeldamisega koguteoses seda üksi.
"Eesti", mis Granö juhendamisel
Kui käesoleva artikli algul

veebruaril Aleksander Anderson,
sünd. 13. veebruaril 3917 Tarva-

dele, nendest 30 soomlast. Kvali
fitseeritud kandidaatide hulgas

saksa keele õpetajana Tartu tähtsust emakeele õpetusel. MiÕpetajate Seminaris 1921—1926
ja Läänemaa Õpetajate Seminari
inspetrissina ja saksa keele õpe
tajana 1926—1932. Roberti sulest
ilmus ka saksa keele Õpikuid.

aruande. Aruande järgi oli kapi

võttis vastu 1976 tegevuse laekur dir. Moorma, ametita

sed Rootsis oma hariduseluga on

dest, juhtis üks eestlasest esin
tööle Peterburi Eesti Haridus daja koosolijate tähelepanu selseltsi I kooli, kus ta töötas viis
dle, et paljude sisserändajate ja
aastat. Koolitöö kõrval edasi õp
põgenike kodumaadel valitsev
pides omandas Robert gümnaa
kommunistlik riigikord ja selle

Kodumaale naasnund töötas ta

teisipäeval 22. veebruaril s.a.

toimetaja dr Maria Kleitsman,

Üldiselt paistis ühepäeva-konverentsi ettekandeist, et baltla

puudust, kusjuures tähtis on ka

mille järele töötas saksa keele
õpetajana vene gümnaasiumi-

praegu, esimees prof. Künnapas.
abiesimees õpetaja Ködar, kirja

lasteaedades”, kus vanematel õppeaastal 1975/76 Rootsi põhi
võimaluste piirides oleks võima koolides 87 400 sisserändaja last,
tusest.
lik lapsi õpetada ja juhatada. nendest 31 300 soomlast. Güm
Edasi käsitati juhtnööre üli Huddinges, Stockholmist lõuna naasiumis õppis samal ajal 9löö
kooli- ja muude kõrgemate õp pool, on juba katsetatud jugos noort, kusjuures 2700 soomlast.
peasutuste õppevõimaluste koh laavia laste ja nende vanemate Iga neljas sisserändajast õpilane
ta, õpetajate väljaõpe sisserän koosviibimistega 3 tundi nädalas. räägib kodus rootsi keelt. Kolmas
dajate sektoris ning õppevahen Niimoodi pääsevad sisserända- suur sisserändajate grupp on ju
did sisserändajaid. Siinjuures jatest emad oma sageli väga ru goslaavia päritoluga koolinoo
märkis koolikonsult Harry suvast isoleeritud olukorrast.
red. Nende olukord on eriti kee
Hedman, et eestikeelsed õppe
Mis puutub vähemusrahvustest ruline, kuna nn. "kodukeel!" on
raamatud Rootsis, millest mõned lastekasvatajate ja õpetajate tervelt kaheksa!
on imponeerivad oma neljavärvi värbamisse, siis on sageli vastu
Huvitav on asjaolu, et Kooliva
trükis, on parimad, mida tema seks, et "vabrikus on teenistus litsuse kõik bürood ja umbes 800
äsjasel Kungsholmeni kooli parem". Hiljuti vajati Rootsis 90 ametnikku tegelevad ühel või
raamatute näitusel nägi.
lasteaia-kasvatajat minoriteeti- teisel viisil sisserändajate prob

esile kesksete õppevahendite

siumi saksa keele õpetaja kutse,

Johan Köpp'u nimelise eesti
kapitali valitsus oma koosolekul

Skolöverstyrelsen (Koolide sandeks on suurendada laste sõ vähemalt neli õpilast. Umbes 70

Tallinnas suri l 9. veebruaril õppevahendite objektiivne vas
Leontine Robert ja maeti 24. tava aine esitus.
veebr. Hiiu kalmistule.
Ettepanekule õpikute puudus
Robert oli sündinud 26. dets.
1889 Vaivaras. Pärast õpetaja
kutse omandamist asus ta 1911

noorte haridustööle

Eesti õpperaamatud parimad
SÖ-konverents vähemustele

alal, a) sisserändajate^ põhi

suri Eestis

Kõpu-kapitali toetus Prof. Kant 75-aastane

Võtsin vastu vana
virge valu —
otse hinge viivu. . .

(Tsüklist "Suura kanjoni süit”)

HELMI ELLER
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• Leinatr uted

t
Lahkus meie armas

»N...
Alg. lk. X

Alg. lk. I

eesti keelt, korraldatakse
eelkoolikursusi. Osa neist
lastest tuleb segaabielu

dest. Laupäeval tulevad
lapsed, kelle vanematel

muidu pole aega lapsi
tuua.

Lasteaial pole mängu

Ida Noorkokk
Sünd. 4/6 3899
Surn. 16/31977

Mälestavad leinas

ÖDE ANNA kodumaal

TOIVO ja EUGENIE

platsi, väljas mängimi
seks tuleb minna Tegnerlundisse vöi Vasaparki. Ruumid on aga
avarad ja eesti arhitek
tide poolt ümber ehita
tud. Eelkool alustas te
gevust 1989 keldriruumides Gärdetil (Rootsi

ENNOK

Eesti Esinduse ruumes)

KÜLLU

ja kolis 1972 praegustesse
ruumidesse.

PIIA

LOVI
perekondadega

Eelkool on ainuke u. 6000 läänis
eluneva eestlase kohta. Osa lapsi

päeval, 29. märtsil kl. 14 Hel

jätkab õpinguid eesti algkoolis.
Lasteaia juhataja Erna Klemmer
leiab, et keeleöppimine aitab las

ga Korseti kabelis Kvibergi

tel leida oma identsust.

Matusetalitus toimub teisi
kalmistul Göteborgis.

Abielud . ..

Kuigi lastevanemad on teise
põlvkonna eestlased, kel pole ot

seseid mälestusi kodumaalt —

luses nii palju kohvi ja maiu
stusi. Tallinnas polnud viimase
poole aasta jooksul üldse kohvi

saada, samuti mitte vürtse.
Soomes on nii palju piimaliike,
meil ainult üks. Viimasel ajal on

liha Eestis jätkunud ainult res
toranidele. Eestis on küll vöi,
leib ja mõned muud ained oda
vamad. Soome naised küpseta
vad kodus leiba ja teevad palju
käsitööd. Meil ei jõudnud seda

keegi teha, suurem osa naisi
käivad tööl.

Merike, kes Eestis oli haka
nud arstiks õppima, kavatseb
hakata vene keele tõlgiks. Aga
enne seda peab ta soome keele,
ära õppima.

Soomlased on Merikese mee
lest pisut kadedad ja võistlevad
elustandardi suhtes üksteisega.

Ka tööpuudus Soomes häm
mastas teda. Selle vastu on
, korterid Soomes palju peremad. Eestis oleks noorpaar pi-

,danud elama Merikese ema
korteris.

Armas

Ida Noorkokk
Mälestavad leinas

vastu. Lastest pole puudus, va
stupidi — nad ootavad järge.

Üks lastevanematest mainib;
Lapsed õpivad siin eesti keelt,
kuna Ema Klemmer on osanud
luua nii sooja õhkkonna. Lapsed
tunnevad, et nad on teretulnud.
Piltlikult näidatakse seda "õhk
konda” suurel neljaveerusel pil
dil gitarriga Erna Klemmerist ja

KLARA KLAMAS

JÜRI MILLES

— Me oleme eestlased, selle

perekonnaga

tõttu peame õppima ka eesti
keelt, ütleb Ailo Mikiver, kesise
tuli 7-aastaselt Rootsi. Kui me
kaotame oma keele, siis oleme
kaotanud kõik.

Ailo Mikiveri lapsepõlve kodus
räägiti lastega eesti keelt, ta on

käinud eesti gümnaasiumis.
Rootsi koolis oli tal vahel tunne,
et ta on "välismaalane”. Tuli

kaitsta väiksemaid eesti lapsi
rünnakute eest. Ailo Mikiver on

Meie perest lahkus

abielus eestlanna Maarjaga.

GÖTEBORGI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

+
Manalasse varisenud
kaasvilistlast

I real-lend 1926 a.

Harry Siimre’t
mhum.lend 1924 a.

Armast
mälestavad vaikses leinas

August Kilk’i

tondi esimees Abel Lee.

Zhüriidesse kuulusid J.
Daniel, Vello Hubel, Urve

Alfred Kurlents, M.

Motiveeringus Kana-

da-laureaatide kohta
üteldakse, et Lembit
Avesson on avaldanud

erakordset loomingu

võimet tegutsedes heli
loojana, organistina, or

kestri- ja koorijuhina.
Möödunud aastal oli

esiettekandel tema suur
teos kirikumuusika alal.

Andres Kingissepp on
saavutanud kõrgetase
melisi tulemusi nii kom

positsioonilises kui ka
portreemaalis. Mõlemate

dollarit.

Erich Vast’i

t

vaks kultuuri auhinna

rahaline auhind on 250

Ida Noorkokk
Mälestab kurbuses

Alg.ik.1

Karuks, Stella Kerson,

EDUARD SAAR
perekonnaga

t

Kultuur ...

LÄÄNEMAA
ÜHISGÜMNAASIUMI
VILISTLASED

Sünd. 20/21903 Tartus
Surn. 16/31977 Bromölias

Tunnustuskirjad anne
tati pianistile ja heliloo
jale Peeter Paul Lüdigi-

PEREKOND HALLEK
Sölvesborgis

Meie sügav kaastunne
Johannes Ärole tema poja

t
Armast

Ma ii Äro’i

surma puhul.

V. AVATARE abik.
V.IKSAKO abik.
OLGA KASK
X. LOOGNA perega

ELLA ja LEMBIT
LOORENTS

Selle Moskva vasturünnaku
senine kulminatsioon Ülimus

mõõdupuu kui endale. Ta on nüüd

kaunis põhjalikult pahandanud
selle üle, et president Carter on
olnud kirjavahetuses inimõiguste

et teatud teisitimõtlejad olid eest võitlejate ühe juhi, füüsik

Andrei Sahharoviga ja võtnud

lomaatide kaudu olnud kontaktis vastu nende võitlejate ühe teise
ClA-ga. Kõik, keda leht nimepidi juhi, hiljuti läände aetud Vladi
nimetas, olid vähemalt osaliselt mir Bukovski. Venelased on aga
juudi päritoluga.
ise alati saatnud julgustavaid
Moskvale Carter on veel prae tervitusi USA kommunistliku
gugi samasuguseks mõistatuseks partei soome päritoluga juhile
kui ta oli siis, kui ta möödunud Gus Hallile ja on võtnud teda uh
sügisel presidendiks valiti. Vene kelt vastu, kui ta on külastanud
lased loodavad nüüd, et nad saa N. Liitu.

vad, kui välisminister Cyrus

Kuid ameerika kirjasaatjate

Vance hiljem käesoleval kuul tu informatsiooni ja muljetega on

WASHINGTON (Eesti Päeva aladel, mis meid mölemit huvi
lehe kirjasaatjalt). — Uus tavad. Nagu strateegilise relva
Ameerika valitsus president stuse piiramine, sõjavägede vä

Carteriga eesotsas on demon hendamine Euroopas ja mujal,
streerimas uusi suunde välispo rahvusvahelise pinge alaldamiliitilisel areenil.
ne. 'Kuid samal ajal ei vöi me

neb see suhtumises Nõukogude
Liitu. Kui vabariiklased katsusid
teha kõikvõimalikku, et Moskvat

mitte pahandada, siis demok
raatide administratsioon on jul
gelt üles tõstnud inimõiguste kü

gistatud.”

Vladimir Bukovskil seisab ees
kokkusaamine Mondalega, siis
kui see Tshiili kommunistide juhi
Luis Corvalani vastu välja vahe

vasti hoidis kõrvale Solzhenitsöni

eest, kirjanik Washingtoni saa-

Neist enamus olid 50—200

dollari suurused, suurim
neist, 100 dollarit, mää

kokku pandud mitmete

simuse Ida-Euroopas.

aasta jooksul tuntud kui üks kõige

mist:
"President Carter on korduvalt
selgeks teinud, et me kavatseme

rõhutada ja kinnitada Ameerika
traditsioonilisi moraalseid väär

tusi inimõiguste suhtes järje
kindlal viisil. Carter tegi seda
oma kirjas Sahharovile. Mina
teen seda, kui ma saan kokku
Bukovskiga.”
Viitsepresident Mondale lisas
veel: "Meie ei saa ega tohi oma
moraalseid tõekspidamisi lihtsalt
kõrvale panna. Me tahame koos
töötada Nõukogude Liiduga neil

annetajate poolt).

t Rootsis asuvale kirja

nikule Helga Nõule mää

rati SOO dollarit EKK
poolt tellitud näidendi

”Põgenikud" premee
Rootsist oli ka pärit

ürituse puhul toimunud

näitus — kontserdilokaalides esitati Stoekholmiloomingut.

SEGAKOOR

Kui esineb
surmajuhtum
Konsulteerige suurim a usal
dusega matusebürood

USA proovib
valmisolekut
WASHINGTON (VE) - Presi
dent Carter teatas, ci ta kavatseb
; USA söjajöududelü selle sõjalise

võimsuse ja valmisoleku proo
vimiseks korraldada lähemas tu

Statalin kolme- ja neljakümnetel
aastatel valmistas ette puhastusi.

Nimelt on praegu ja olid ka tol
lal niisugusteks teemadeks kaht

lustuste ja hirmu äratamine
vaenlase ees, salakuulamismaania Õhutamine ning kõige
välismaise kahtlustamine. Peeti

ju N. Liidus neljakümnendate
aastate lõpus ägedat kampaaniat

"kosmopoliitiüsuse vastu”, mis
viis varsti suurtele puhastustele.

Kindral Grigorenko kaotas

oma kindrali tiitli ja pandi vai

muhaiglasse 1964 pärast seda kui

ta oli julgelt kaitsnud Aasiasse
küüditatud Krimmi ta tarite õi
gust pöörduda tagasi oma ko
dumaale Krimmi. (EPL/ER).

meie kindlat pühendumist ini
mõigustest lugupidamise eden

damisele ja mitte ainult meie
maal, vaid ka välismaal.
Me lubame kaasa aidata nende

vabastamisele, keda on vangi
statud nende südametunnistuse

pressikonverentsil USA välispo
liitika selle aspekti kohta järg

tele noortele edasiõppi
miseks mitmetel aladel.

televisioonis käsitletakse sama
suguseid teemasid kui siis, kui

tõttu. Me jätkame oma taotlusi
kujundada maailma, mis oleks

Need uued suunad lähevad nii

maid senaatoreid, ütles hiljutisel

sioonid ja Eesti Kunstide
Keskus on välja pannud
rea stipendiume andeka

Grigorenko juhtis tähelepanu
sellele, et N. Liidu kirjanduses,

ajakirjanduses, filmides ning

mõnetigi lahku eelmise, Vaba kambrisse. Me ei vöi jääda ük
skõikseks nende isikute palvete
riiklaste Partei poolt juhitud vä
vastu, kellede inimõigusi on vä
lispoliitikast. Kõige rohkem ilm

liberaalsemaid ja vasakpoolse

rida stipendiaate. Mit
mesugused organisat

masugusele terrorile, mida Sla

asetada oma ideaale külmutus-

Edasi tehti teatavaks

Toronto täienduskooli

N. Liidus minnakse tagasi sa
lin omal ajal rakendas.

Carteri välispoliitikas

õpetajale Hella Leivatile

tubli noorsootöö eest.

vastuolus see, et juhtivate teisi
timõtlejate hulka kuulub 69-aastane endine puna armee kindral
Pjotr Grigorenko on avaldanud
lääne ajakirjanikele kartust, et

Inimoigus tsentraalne

Londonis Inglismaal suri 9.
veebruaril Militsa Hindo, n-na
Krimp,

Boltoms Inglismaal suri 5.

veebruaril Aleksander Anderson,
sünd. 13. veebruaril 1917 Tarvastus.

: Södertäljes suri 24. veebruaril
Helene Müürsepp, sünd. 26. ok
toobril 1890.

tatud Nõukogude Liidu poliitvang

külje kõrval rahus ja Õigluses.
Mul on heameel teist jälle kuulda

ja ma soovin Teile kõike head.
Jimmy Carter.”
Andrei Sahharov! 21. juuni kiri,
mida Carter enda kirjas mainib,
oli see milles Sahharov pöördus
Carteri ja terve maailma poole
viieteistkümne Nõukogude Liidu

poliitvangi olukorra leevenda
miseks, keda ta oma kirjas ni
mepidi üles luges kui kõige roh
kem ohustatuid.

lisele opositsionäärile Nõukogude
Liidus. Kirja teksti tegi Sahharov
Moskvas teatavaks pärast seda.
kui ta selle USA saatkonnast kät

te sai. President Carteri Kiri kõ
lab tõlkes järgmiselt:

"Kallis professor Sahharov.
Ma sain kätte Teie 21. jaanuarist

pärineva kirja ja ma soovin väl
jendada tänu selle eest, et Teie

esitasite mulle oma mõtteid.
Inimõigused om-toinu admini
stratsiooni üheks keskseks hu
viks. Oma ametisseastumise kõ

loolane ja poliitvang Andrei

Amalrik kommenteeris Jimmy

Carteri kirjast teada saades, et
tema arvates on Nõukogude Lii
du juhid oma sammudes nüüd et

tevaatlikumad, kuna nüüd nad
teavad, et Carter toetab Sahharovi. Amalrik ütles, et talle näis
nagu Nõukogude võimumehed
proovisid Carteri hoiakut kuid
see kiri peaks neile selgeks te
gema, millised seisukohad Carteriion.

Mitmed USA tähtsamad ajale

nes ma ütlesin: "Kuna meie hed oma juhtkirjades ja poliitili
sed vaatlejad suhtuvad aga
skeptiliselt president Carteri

oleme vabad, siis ei tohi me ku
nagi suhtuda ükskõikselt vaba
duse olukorda mujal." Teie võite
olla kindel, et Ameerika rahvas
ja meie valitsus saab jätkama

• Mis juhtus
LÖÖKLAUSED Iil MÕJU

vastuvõtlik inimeste püüdlustele
ja milles erineva ajalooga ja kul
tuuriga rahvad võivad elada külg

President Carteri kindlameel
Carteri vastuse üle oli Sahha
sus järgida enda ning Ameerika
rov väga õnnelik. Ta ütles lääne
moraalseid põhimõtteid ja ideaa
ajakirjanikele, et ta võtab Carteri
le ilmnes kõige selgemal kujul
kirja kui toetuse väljendust ini
siis kui ta saatis kirja akadeemik
mõiguste liikumisele Nõukogude
Andrei Sahharovile, kõige tun Liidus ja Ida-Euroopas.
tumale ja lugupeetumate poliiti
Venemaalt välja saadetud aja

kunstniku Otto Paju

NORRKÖPINGI EELK

mälestavad

J. ALLAS abik.

guste eest võitlejate kaitseks jä vade, üle. Mõlemad pooled soo
tab oma jäljed tulevikuski USA ja vivad, et need läbirääkimised
N. Liidu vahelistesse suhetesse. vöiks toimuda kavatsetud viisil.
Venelased muidugi väidavad, et
Tähelepanemata ei saa lõpuks
kriisi tekitas Carter ja et sellele jätta seda, et Moskva on seadnud
oli vaja vastata teravalt.
läänele käitumise suhtes teise

ja inimõiguste eestvötleja oma
esimesele külaskäigule Ameeri
kasse saabub. Ka president Car
ter saab arvatavasti Buskovskiga kokku. President Ford teata

rimiseks.

Mati

Üldine mulje on siiski see, et
eriarvamused inimõiguste ra
kendamise suhtes ei mõjuta, vä

Viitsepresident Walter Mondale, kes USA senatis oli kaheteist

rati Hillar Liitojale kla
veriõpinguteks Prant

t

Carteri sihtidest N. Liidu suhtes.

le, kés elades USA-s Buf
falos on suure osa oma
tegevusest kandnud Ka
nada eestlaste hulka ja

susmaal (summa oli

leinavad sõbrad

selt mingisuguse ettekujutuse

Tribune teatel siiski karta, et hemalt mitte otsustavalt, läbi
USA presidendi Jimmy Carteri rääkimisi relvastuste, eriti rün
väljaastumine N. Liidu inimõi nakuks kasutatavate tuumarel

Moskvas olevate ameerika dip

Landra ja Hannes Oja.

koolis iga päev. Nendest on

Mõningate nõukogude allikate
järgi on The International Herald

meistrivõistlused.

Reporter on küsitlenud üht las
tevanemad Ailo Mikiveri Solnast,

avaldatud ka pilt.

inimõiguste üle on juba möödas.

ülemineval reedel, kui valitsuse
häälekandja Izvestija süüdistas,

tema lastest.

kelle tütar Kadri Ann käib eel

Kõigi tundemärkide järele leb Moskvasse, vähemalt kaud
paistab, et Kremli arvates kõige
halvem faas vaidlusel läänega

Merike on olnud Eesti silma
paistvamaid naismaletajaid, ta
võitis 1973 Eesti nöortemale

püsib huvi eesti keele ja kultuuri

t

Carteri inimõiguste
poliitika tekitab
muresid Moskvale

suurt kahjutasu "ehituste rik

kumise" eest. Neid ähvardab
VENELASTELE
leniugrarlis mõistetakse kohut vangistus kuni viie aastani.
kahe kunstniku üle, kes on maa MICHAIL SILUN
linud poliitilisi lööklauseid maja VABASTATI

neisse sammudesse, mida ta on
ette võtnud inimõiguste eest võit
lejate toetamiseks Ida-Euroopas
ja Nõukogude Liidus. Arvatakse

nimelt, et need Carteri ja USA
välisministeeriumi väljendused
kahjustavad Nõukogude Liidu
juhtide prestiizlii ja et viimased
on sellepärast sunnitud näitama,

et nad ikka on kövakäelised pe
remehed enda majas ja ei luba
mingisugust vahelesegamist sel
lesse, mida nad peavad oma si

seintele (muuhulgas Peeter-

seasjadeks.

mööda linna ringi autodel, millel heksaks aastaks vangi, vabasta
lööklauseid
ti. Ukraina kõrgem kohus on tn
protsessi uuesti üles võtnud ja ta
Kasutatud on tekste nagu: leidnud olevat süüdlase, kuid on
Kuulake Vpice of Americat ! Teie nn. sotsialistliku humaansuse
lämmatate vabaduse, aga rahva tõttu ta karistusaega vähenda

toetus Vene poliitilistel põhjustel
vangistatutele toob neile ja teis

N. Liidu arst, juudi soost MiPauli kindlusele) ja on sõitnud chail Stern, kes 1975 mõisteti ka

Selle teooria kohaselt huvi ja

tele suuremat kahju kui kasu.
Kardetakse ka üldist suhete hal
venemist, Nõukogude Liiduga ja
negatiivsel, mõju aatomirelvade

levikus proovihäire, kus tuleb
selgitamisele ja demonstreeri

perega

Thure Söderquist
Begra vnings &
Kldhfigiingelsobyrå

D. LÕUGAS

Mariatorgeti

võimelised N. Liidu ootamatu sõ

hing keeldub orjusest! Vabasta

1.18 48 Stockholm
Tel. 44 80 07, 44 89 98

ge poliitilised vangid!

H. OTTI abik.

jalist rünnakut tagasi lööma.
See on nähtavasti osutunud va

Kohtus ülekuulatud tunnistajad rännata Kanadasse oina venna
tõendavad, et nad pole neid löök juurde. Piirast tema vangista
lauseid kas üldse tähele pannud mist on läänemaailmas teostatud

ter selles osas ette võtta kui sõnad

vöi pole neile eriti reageerinud. suuri aktsioone tema vabasta
Mõned on arvanud, et tegemist miseks (muuhulgas rootsi arstide
on filmimisega.
hulgas). Ka S&rtre koos abikaa
saga on võidelnud SternI vabas

ku partei valitsus sellepeale vaa

MART LOORENTS

misele, et lääne sõjajõud uu

ENN

Eriala:

jalikuks, »sest oh andmeid, et
Moskva ori hiljuti korraldanud
sõjalise manöövri, kus kõik N.

'ANTS

Kestikuinbuiisett
matusetalitused
Ööpäevane valvekord

Liidu käsutuses olevad sõjajõud
Baltikumist, õieti Murinanskist,
kuni Musta mereni seati häirekbrda ja valmis Nato jõude rün

A. PUNDI abik.

ASTA '
MARET

dama.' -

nud. Teda süüdistatakse alt
käemaksu võtmises.

Michail Stern soovis välja

[ Kohtus nõutakse kunstnikelt tamise eest.

piiramise läbirääkimistele.

Pealegi küsitakse, ei mida
praktilist ja tegelikku saab Car

ja kirjad ei aita? Kas president
Carter ja tema uus demokraatli

tamata inimõiguste Kaitsmist

jätkavad ja. kas neil midagi
praktilist selles osas vamks on,
eks sõda näita tulevik.

Vaha eestlaskonna
informatsioonile!!!

Ilmu!» kolmapäeviti
ja laupäeviti

• Mis juhtus
SAHHAROV KIIDAB
USA PRESIDENTI

Andrei Sahharov manitses
president Carterit mitte loobuma
toetusest nõukogude, opositsioo

nile, hoolimata Kremli väljapressimiskatsetest. Sahharov
kohtus lääne ajakirjanduse kor
respondentidega, et arutada juu
tide protestiliikumise juhi Anatoli

konna arc-ngule vabas ja indivi
duaalses suunas, see peab aitama

kaasa inimese vabanemisele
sõna sügavamas ja universaal
semas mõttes.

Patocka mainib ka fakti, et
Carta 77-1 on praegu 618 allkirja,
kolm korda rohkem kui alguses.

KOMMUNISTIDEL VEEL
UKS GRUPP

Shtjaranski vangistamist. Vii
mane on kuu jooksul juba viies
nõukogude dissident, kes on kao

tanud vabaduse. Samal ajal on
rezhiimi arvustajad näidanud uut

aktiivsust. Kõik see arvatakse
olevat ühenduses läheneva Bel
gradi konverentsiga.

POLITSEIFILMIS
PATOCKA MATUST
Isegi matusel ei jätnud tshehhi

politsei Jan Patockat rahule. Ta
matusele oli kogunenud umbes
tuhat inimesti. palju oli nende

hulgas noori. Politsei filmis ja
pildistas matuselisi, ka kõige lä
hemaid leinajaid. Politsei helikoptrid lendasid surnuaia kohal,
lämmatades suure osa kirikuõ
petaja sõnadest. Terve rida tun

tud isikuid, kel on sidemeid
Charta 7? avaldajatega, takistati
matusest osavötmast.

Üks Patocka sõpru, lääne-saksa professor, kes oli sõitnud Pra
hasse matusele, viidi oma hotel
list lennuväljale ja sunniti maalt

lahkuma, kuigi tal oli olemas

kehtiv tshehhi viisa. Politsei on
viimastel päevadel vangistanud
rea tuntud opositsionääre.

PATOCKA TEGI
TESTAMENDI

Tshehhi opositsionäär Jan Pa
tocka on oma surmavoodil kirju

tanud isikliku poliitilise testa
mendi. Selles räägib ta levinenud

varjatud töötusest ja väidab, et
ametikohtade jaotamisel on rähtis osa partei poolt teostatud toe
tusel. Paljud naised töötavad ai

nult majandusliku viletsuse väl
timiseks.

TV

Onsdag

ONSDAG 23 MARS

TELEVISION 1»
8,00 Sverige i närbild, åk 4. i. Om
skiftarbetare i Västerås.
S.2Q—9.40 I Latinamerika, åk 6. 2. På
enkaffeplantage.
8.45—I0.Q5 Klotet, åk 1—3. 17. Fördo11.80—12.05 Porfavor3.
12.20 Ghana — land i utveckling.
12.45-13.05 The British isles, åk 5.
16.30—17.00 Halvfem: Snickar-Holgers

verkstad. Seriemagasinet Vargrisen.

Medv: Nisse Ahlrot och Olle West
holm.
37.45 Onwego. 9.Fancydress.

17.55 TV-nytt och väder, meddelan
den.

18.05 Vår fantastiska värld. Textat.
Vid jordgloben: Arne Weise.
1. Om hur Island bebyggdes oeh hur
islänningarna lever idag.
2. Ovanliga konstarter.
3. Richard Rättrådig.
18.30 Sveriges magasin.

19.30 På kvållskvisten. Tillsammans
med några vänner presenterar Len

Pekingi suunas orienteeritud

rootsi skp-nimelisest kommu
nistlikust erakonnast on lahku
nud Stockholmis 29-liikmeline
grupp. See ei taha luua uut era
konda, vaid tahab kaasa töötada

ühise vasakpoolse valimisliidu
loomiseks, et kaoks kommunis
tide parlamendist väljalangemi
se risk (kui ükski kommunistlik
erakond ei saavuta 497 häältest).

Grupp on k"a mures, et sot
siaaldemokraatide "flirt” folk-'
partietlga vüi^s. viia koostööle
erakondade vahel.

Peking
ostab
nisu
PEKING (VE) - Hiina on
alustanud taas suurte nisuostudega läänest, kuna maal on tek

kinud toiduainete puudus. Vii
masel kolmel aastal, kus Hiinas
ei oie olnud rlisiikaldusi, on nisuostud olnud tagasihoidlikud.

Nüüd aga selgub, et Peking on
teostanud 2,5 miljoni tonnise ni
suostu Austraaliast. 2,25 miljonit
tonni Kanadast ja 300.000 tonni

Argentiinast. Kokku kulutab
Hiina nisuostudeks pool miljardit
dollarit.

ningen skaffar också fram en ny
"coach”. Samtidigt hårdnar attity
den mot de gamla spelarna och man

blir mer affärsmässig. Att .byta
klubb blir svårt. Göteborg.

20.50 Gårdens gulsparv - naturfilm
av Rolf Wohlin.

21.00 Mentalvård: ”Man har inga
pretantioner på nånting..
Då landstingen vid årsskiftet 1966—
67 skulle överta huvudmannaskapet

pris. Torsdag kväll hos Anne-Marie
och Marc och deras barn.

TELEVISION 2
17.00—17.20 Förskoleprogram: Om
Anne — händer som talar.
17.30 Barbapapa.

17.35 Fem små myror är fler än fyra
elefanter med Magnus, Brasse, Eva.

17.45 Det susar i säven. 9. Herr
Padda.
18.(K) Värld utan ljud. Textad repris.

18.30 Familjen Ashton, 48. Hemkom

emburg, Portugal samt England.
Programvärd: Ulf Elfving.
20.05 Ishockey: SM — slutspel, första

efter Sportextra.

TELEVISION 2

mentalsjukhusen. De har nu 10 år
senare återvänt till samma miljöer

elefanter. Med Magnus, Brasse, Eva.
17.45—18.00 Det susar i säven. 10. Vä

och människor.

gens slut.

19.30 Allt på spel. Engelsk långfilm

Vad Rubelle och Clayment sysslar
med idag och vilka som är deras
uppdragsgivare får vi se i detta re

20.55 Luft — rysk kortfilm om luft
förorening.
21.00 Aktuellt och väder.

21.30 Oj vad det svänger: Tango.
Finsk utedans.
22.00—22.25 Doktor i farten — engelsk
komediserie.

I rollerna: Robert Nedwell, Geof-

som togs in. på 30, 40 och 50-talen.

norra England.
19.20—19.30 Regionala nyheter. Syd
nytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.

17.30 Barbapapa.

19.30 Rapport med väder.

17.45 Det susar i säven. 11. Flöjtblå-

drägligare iivsformer för dem.
Sänds även 26/3.

21.40 Kvällsöppet. Programledare:
Pelle Bergendahl. Göteborg.
22.25-22.30 TV-nytt och väder.

TORSDAG 24 MARS

TELEVISION 1
9.00- 9.15 Here we come, åk 4.

9.20 Jobba med bilder, åk 7—9. 2.
Kläder.
9.45— 10.05 Klotet, åk 1—3. 17. Fördo-

10.10 Jeunesfrancaisd’aujourd'hui.
10.30—10.40 Förskoleprogram: Om —
tecken till varandra.
Skol-TV:
12.00 Klotet, åk 1—3.17. Fördomar.
12.20-12.40 Privet2. Program 7..
Skol-TV:

20.00 Dokument utifrån. Internatio
nella reportage.
Sänds även 26/3 Jd. 15.30.

20.30 Nu är det dax för den interna

tionellt verksamme sångartisten

12.45- 13.05 Ljud och bild 2, åk 4-6.

13.10 Historiska temastudier XV, åk
1—3, gymn. 3, Vietnam.

13.35-13.55 Jord, skog och fiske, åk I
1—3, gymn. 1, Vårt dagliga bröd.

14.00- 14.10 Förskoleprogram: Om —
tecken till varandra.

hus. 1. Vintermorgon. Svenska fåg
lar — koltrasten.

KurrenKurt.
17.00- 17.15 Språka — idag på serbokroatiska.
Världen omkring mig.

lan Sundahi i en alldeles egen
show. Malmö.

21.00 Samtal med Jesper, 12 år. Jes
per, som inte gillar skolan, berättar
vad han tycker om SIA-utredningen
och hur man lär sig att stå ut med
saker. Gun Allroth.

21.20 Kvällsöppet. Programledare:
Pelle Bergendahl. Göteborg.
22.15-22.20 TV-nytt och väder.

TV

18.05 Bamjounmlen, Malmö,

Fredag

FREDAG 25 MARS
TELEVISION 1
' Skol-TV:

Lördag

Tronson.

Burgess, Rosalind Ayres, John Normington, Brian Anthony m fl.

TELEVISION 2
LÖRDAG 25 MARS

elefanter, med Magnus. Brasse. Eva.
saren.

18.00 Diskotaket. Musikalisk träff
med Stefan Julius Malmström som
bland annat presenterar unga sven
ska musikgrupper och olika dansformer. Malmö.
18.30 StarTrek. 8. Uppdrag: Jorden.
Enterprise har förflyttat sig tillbaka
i tiden till 1968, då deras uppdrag
plötsligt störs. De har råkat komma

i vägen för en man som också fär
das i tiden. Han begär att omedel

bart få bli strålad vidare ner på
jorden. Han vägrar att ge kapten
Kirk närmare upplysningar om sitt
uppdrag.

nytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytt.
19.30 Rapport med väder.

20.00 Flyttningen. Om vad som hän
der när det unga paret flyttar Ihop
och tillsammans börjar inreda sitt
första gemensamma hem. En film

TELEVISION 1
Lördagsmorgon:
9.00 Cirkus Benneweis.

Medv: Los Marsan, de spanska
clownerna Martin! Llata, samt
Sonny Benneweis och hans indiska
elefanter,
Suomenkieliset ohjelmat:

Finskspråkiga program:

9.30 Tapahtumia. Aktuellt för finsk
språkiga.
10.00 Lasten TV: Vauvaonsyntynyt.

Bam-TV: Vi talar om att få barn.
Textat på svenska.

10.20-10.55 Muuttuvan kaupungin
kuva.

horse show. Direktsändning från de

internationella ryttartävlingama i

wood.

Medv. bl a Donna Fargo, Buck

Hjelmseryds kyrka i Småland.
17.55 TV-nytt och väder, meddelan-

Owens, Arlanta James, Harlan Howard, Wesley Rose, Joe Stampley,
Skeeter Davis och O. B. McClinton,
en av countrymusikens få svarta

12.00 Come and see us, åk 6.

övrigt medverkar bl a Magnus Här
enstam, Stig Ossian Ericson, Claire

musiken i fickan,
, .Gijbben Glömsk.

17.00- 17,15 Språka - idag på gre-

Lasse Hallström, Magnus Härenstam
och Brasse Brännström.

20.50 TomochJerry.
21.00 Baretta, 3. ”Fader, sonen och
det hemliga andra.".

21.50 Ring så dödar vd. Mitchell LiNikos från Castellcrizo.
17.25 Tapahtumia. Aktuellt för finsk-

18,10 Möten med människor: ”Att

vingstone alias Rubelle och hans
yngre kompanjon Dick Clayment,

USA.
Andra filmen i Jonas Simas och Jan

17.50 Helgmålsbön. Från Gamla

18.30 Larma, rädda, släck — brinn
inte. inne! Om bränder av KAS Sjö

. Regi: Lasse Hallström, Manus:

Padda kommer tillbaka.
17.30 Gluggen —för de yngsta. ,

18.00 Lördags — om akvariefiskar

17.40 On we go. 9. Fancy dress.

18.05 Aktuellt i veckan. Textat.

12.55—14.00 Tystnad — tagning —
Trollflöjten, åk 1-3, gymn.
16.30 Halvfem: - Teatern i hatten —

+7.15 Det susar i säven. 12. Herr

Agheds dokumentärserie om

välja rätt och om var skåpet ska stå.

Wikholm, Bonzo Jonsson.

Ivan Zankar. Textat på svenska.
15.30 Dokument utifrån. Repris.
16.00 Bam är också människor — om
pedagogen Celestm Freinet och den
alternativa skolform, som han byggt
upp i franska skolor.
16.45 Strövarläger i klocka. Textat,

Scandinavium med stafeithoppning.
Anders Gemandt.
17.10 Porfavors.

Kronberg och Tommy Körberg. I

3, gymn.

14.35 ca Bokhållare Jarebs onda
drömmar. En filmatisering av en
novell av den slovenske författaren

och hur man gör i ordning ett akva-

10.35 —20.55 Portöfsecrets,åk9.

12.20 Multinationella företag I, åk 2-

sloveni.

18.30 Countryland. 2. Musik City

om färgval 7 smakriktningar, tapeter

Det unga paret spelas av Annicka

14.00 Invandrardags — Zdravo Jugo-

Bilder av en stad: Tammerfors.

och prylar. En film om konsten att

åkl-S.

13.20 Mentalvård. Repris från 23.2.

Textat på svenska.
13.00—14.30 Ryttartävlingar: Göteborg

9.00- 9.35 The British isles, åk 5.
10.00- 10.10 Switchon24, åk 3.
10.15—10.30 Gymnastik med variation,

18.30 Sveriges magasin.
vard Nilsson. Del 3; Power play. : v
Att blnett elitlag i ishockey kräver^ 19.30 .Melodifestival - 77, förhand^- t7M TV-nytt oeh väder,
%tom te&faK*«.Dö<8r mte-h&z
visÅrets bidrag lilf Éurovi- 18.<S; M^ldelanden. .

sionens Melodifestival, finalen i

17.35 Fem små myror är fler än fyra

19.20-19.30 Regionala nyheter. Syd

17.55 TV-nytt och väder, meddelan
den.

Fader Brown och hans vän detekti
ven Flambeau sitter i godan ro på
en pub i London. En ung välklädd
flicka kommer inrusande. Hon är
skräckslagen och söker skydd un
dan en förförföljare. . . Regi: Robert

I rollerna: Kenneth More, Dennis

TV

TELEVISION 2

en lantbrukarfamilj på en gård i

Stig Hallén att presenteras av Stel

TV j Torsdag

portage av den holländska televisio22*20—22.25 TV-nytt och väder.

navium med indivuell tävlan. An
ders Gemandt.
21.00 Aktuellt och väder.
21.30—22,20 Fader Brown. 9. Caesarhuvudet.

frey Davies, Ernest Clark.

18.30 Hem till gården — följetong om

De går ofta fortfarande kvar på
sjukhusen men på allt flera håll
försöker man att finna nya och

del Castro. Han betraktar det ute
blivna resultatet som sitt livs stör
sta misslyckande.

I detta andra program handlar det
om de s k ”kronikema” — patienter

16.30 Halvfem: Djuren kring vårt j

spelare somkostarpengar, lagled-

Repris från 20.10 -70.

18.30 Sveriges magasin.
från 1952.

finalmatchen.

21.15-21.30 Aktuellt och väder, där

17.35 Fem små myror är fler än fyra

barn, evakuerades Iili Wales 1940.

2Q,0fl Hammarstads BK av Bo Sig

hjärnor bakom mordplanerna på Fi-

reportage från de ännu statliga

Då nu föräldrarna försonats och
köpt ett hus, tycks förutsättning
hämtahem barnen. ‘
19.20—19.30 Regionala nyheter. Syd
nytt, Västnytt, Mittnytt, Nordnytti
19.3Ö Bappörtmed väder.

'merika och var flitigt anlitad av
CIA. Han var en av de aktivaste

Erik Goland och Ulf Sehenkmanis.
Karlstad.

London, förhandsvisas i två pro

17.30 Barbapapa.

sten.
Augusti 1945. Davids och Sheilas två

arna för barnens hemkomst finnas.
Sheüa har emellertid hittills vägrat

slita är att leva”. Småbrukaren
Sven Larsson i Köla berättar för

Ikväll: Irland, Monaco, Holland, Ös
terrike, Norge, Västtyskland, Lux

Kempe och Staffan Lamm en serie

tryck. Malmö.

dem som lämnade storstan. Malmö.
21.00 Aktuellt och väder.
21.30—22.30 Familjescener. Textad re

gram.

för mentalvården gjorde Monica

nart Kjellgren visor ur skilling20.00 Vart tog ”gröna vågarna” vä
gen? Om hur det gått för några av

Fantoom

Sotsialism peab viima inim

blom.

19.00 Kulturstuåio: Moderna ryska

Country and Western handlar om
Nashville, countrymusikens Holly

stjärnor.
19.30 Rapport med väder.

20.00 Ola och Julia. Svensk långfilm
från 1987;

mästare. Chagall, Malevich, Kandin-

Ola är en popidol, som turnerar

sky, Tatlin — det är stora namn i
den moderna konsten. Många av
dera verk har bevarats i Sovjet
utan att visas offentligt. TV 1 har
nu fått. möjlighet att i Moskva be
söka en unik privatsamling som

med sitt band i Sverige i mitten av
60-talet och Julia är en ung skåde
spelerska i ett resande teatersäll-

snart kommer att skingras.

19.30 Som vänner... 2. "Det här är
tant Maria. Hon är jättesnäll.,

I rollerna: Karin Lundmark, Maud
Hansson, Sten Hedman, Hjördls

skap.

21.30 Blåsarkvintetten och Staffan
Scheja. Stockholms Filharmonikers
Blåsarkvintett presenterar sig själva

och sina. instrument samt spelar
Mozarts Kvintett för piano ocli blå-

sare tillsammans med Staffan

; USA, -! driver ett företag för "polisaktionér” 1 främmande länder. Rubelle är veteran ;.på infiltration

20.05 RyttartävlingarrGöteborg horse

22.25-23,85 Lördagsfarsén:- Wode-

och likvideringsaktioner i Latina-

show. Direktsändning från Scandi-

house Har ordet. 5. Nickaren. ’ 7

Pettersson. ..-/--■'o

Scheja.
92.20 TV-nytt och väder.

