Eesti naised
ja mehed!
Kallid kaasmaalased!

ja kohustuste tasakaaluks.'
jaotamisel, võimude lahus

Ammu tagasi, koi tina

põhimõte, millele on raja
tud kogu demokraatliku
maailma elukorraldus, va

oli veel saada, valati onne

ja ennustati, mida uus
aasta toob. Täna ajagem

läbi ilma õnnevalamiseta ja
küsigem kainelt, nagu seda

on küsinud sajad põlvkon

olemise tagamisel on esi

sel õhtul meelde tuletada,

et mure sünnib ilma alati
koos kaksikvennaga, kelle
nim* on lootus.

Vari ei sünni valguseta,

oo kannul kõnnib päev.

Olgu tele laud täna õhtul
kuitahes kasin: teie laua

Vastus on teile niisama

näojooned on koduvalguses
juba nähtavad.

v. . ...... ,vk«.

seisame lävepakul, kasi uk
selingil ja mure südames,
sest edasiminek on olnud
aeglane - uc\ aline ja rasTa 4«n tnojnic kaasa Kila

vale, JeNjy klitteinurat
\ anaeinadeie--' auaisadeJe,

ääres istub loetus, ja tema

Mis toidab Eesti lootust?
Ja mis seda varjutab?

Te võtsite vabal ja ausal
rahvahääletusel vastu põhi.osduse, mille esimene pa
ragrahv en kõige kaunim ja

uhkem sellest, mida olen

- Kesti on iseseisev ja

sõltumatu demokraatlik va

on valusalt mõnud eei-u ha

bariik, kus kõrgeima riigi
võimu kandja on rahvas.

ritlaskonda, mdc teadlasi,
ülikoole, kirjanikke, kunst

nikke ja heliloojaid, kes

Eesti Iseseisvus ja sõltuma
tus on aegumatu ja võõran
damatu.

t rc > '1 -

duse olid kandnud eesti
meelsuse heluivat tähte.

Kallid kaasmaalased-

Teie mure elab ka minu sü
dames. Ma ei ole teile ku
nagi lubanud lihapotte, pud

rumägesid ega piimajõge
sid. Kuid ometi tahan täna

Juhan Kokla suri

likku selgitamist, aga ka
kaitset nõukogudeüku mõt

ootamatult Stock

Lootust toidavad sep

holmis 31. detsemb
ril. Ta sai enne pühi
külmetuse ning tun

teviisi eest.

tembrikuu vabad ja ausad
valimised, mis tõendasid
maailmale, et te olete Ees
tile valinud tee vabasse Eu
roopasse, mille osa ja liige

dis end halvasti.

Veel päev enne sur
ma käis ta toimetu

oleme olnud viimase ka

lootust varjutab samas

ses. Vana-aastaõhtu
hommikul halvenes

heksa sajandi kestel. Eesti

erastamise ja maareformi
aeglus, hüpoteegiseaduse
viibimine ning sellest sigi

olukord, Juhan Kok

nev ebakindlus.

la viidi haiglasse,
kus ta ka ootama

NII me jagamegi lehma
küll sedapidi, küll teistpidi,

põhjus ei ole veel

kana.

Juhan Kokla, kes
suvel sai 77-aasta-

tult suri. Surma

eales eesti keeles lugenud:

kellele ometi (JMBrre tuut-

•mci Ui-nda irvide ta

”Eesti Päeva
lehe” peatoimetaja

jab Eestis ikka veel kannat

nad enne meki: kust me ta*
leme? Kuhu läheme?

hästi teada kui minulegi:
me tuleme vene ajast, et

algu murettekitavalt väike.
Võimude tasakaalustatus'

Mis varjutab rõõmu sel
les uhkes tekstis?

Meie põhiseadus jõustus

3. juuli], ligi poole aasta
eest, kuid tema mõju iga
päevasele elule, teisi sõnu
tema mõju riigitöös, Õigus
riigi kujundamisel, Õiguste

teada.

kuni lõpuks märkame, et
jagada on jäänud üksnes
Lootust öö toitnud Eesti
kroon, mis poole aasta kes

seks, oli üle nelja

tel on püsinud niisama'

kümne aasta ”Eesti
Päevalehe” ja selle

kindlalt nagu Greenwichi
meridiaan - nii ütlesin kuu
aja eest Nato Nõukogule.
Eesti tänavapilt on muutu

eelkäija ”Stock-

holms-Tidningen

nud, kauplustesse on ilmu
nud kaubad, mida vanasti
võis üksnes välismaa reklaamituleäes naha, kuid ra-

Eestlastele” peatoi
metaja.
(Vaata lk.8)

hva ostuvõime (JSrg lk7)

Pangavarad, mksi&mitm
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TejM ?E-r,fori
Tartu kommerts

ratooriumi väljakuuluta

panga likvideerimisko mist algatada vaid pank
misjon kuulatas välja rotimenetluse, mitte aga
oksjoni panga varade sundlikvideerimist, mida
Eesti Pank.
müümiseks, oksjon tegiLikvideerimiskomis
peetakse 1$. jaanuaril.

29. detsembril korral

joni esimehe kohusetäitja,
Eesti Panga asepresident

tamise ajal polnud koos

kvoorumit.

petamist puudutavad otsused.
Eelarves on ette nähtud

raha - 510 miljonit Eesti
krooni - eelarveliste asu
tuste töötajate palgatõu

tidel, õpetajatel jt. palk
jaanuaris tõusma 30 %,

des nii klientide kui ka
aktsionäride huvidest.

Sotsiaalminister Marju
Lauristini sõnul peaks ars

ostmiseks, mõjutab see

Kaitsejõudude olukor

rast rääkides kinnitas

inimest. Palk tõuseb ka

müügist raha saada,

riigile kuuluvais tootmiset
tevõtteks kuni 20%.

datud.

palgatõus puudutab 50 000

sundlikvideerimise korral

(Järg tk. 7)

Palgatõus on seotud
mitme probleemiga (in

Tartu, Pärnu ja Aluta

guse malevad kuuletuvad

flatsiooni süvenemist Mar

nüüd Kaitsejõudude Pea
staabile, millest annavad

ju Lauristin siiski ei kart
nud). Kuid et paljudel jät

pöördumised. Peastaabi

kub raha vaid toiduainete,

kõrgeid auastmeid saa

ka koolitus ja kümme
noormeest õpib Soomes

majandust teise külje kadetikoolis. Valitsusko

pealt. Pole ju mõtet toota,
kui kui kaup taru ostuvöimetuse tõttu seisma jääb.

P ankrotimenetluse puhul
polevat võimalik filiaalide

osa võtta.

lus Läänemaa kaitsealga-

nud. Samas on käivitunud

ent mitte tööstuskaupade

Hannes Walter, et kaitse
jõudude killustatuse ja al
lumatusega seotud prob
leemid olevat nüüd lahen

omanikel võimalik likvi
deerimiskomisjoni tööst

Puilapea üksus (kurikuu
tuskeskus).

Metalliäri on hea äri ja

võetakse riigi kontrolli

alla, kinnitas siseminister

Suurim probleem on Lagle Parek. Koriralji
daks, kinnitas peaminister Mart Laar. Eest aga seotud ohvitseridega. alla võetakse kõik koor
lastele on kõige tähtsamad neist palgatõu Teadupärast on mõnedki mad, mis Venemaalt või
hariduseta tegev- Lätist tulevad ja lähevad
sud, metalliäri ja armees korralageduse lõ sõjalise
ohvitserid mitmelt poolt edasi Rootsi ja Soome.

sundlikvideerimise, lähtu

Eesti Panga süüdis muti pole pankroti pulmi

gaseaduse sättest, millest
justkui saab järeldada, et
keskpank võib parast mo

Eesti valitsus on kahe töötan jooksul
töötanud välja nii palju seaduseelnõusid, et

Riigikogu esimene töökus kujuneb tihe

suks.

on see aga reaalne. Sa

tajad lähtusid ühest pan

frL sTjJRJTVE J BzDFG! LVEff sl

Vahur Kraft selgitas akt

dasid Tartu kommerts sionäridele, et Eesti Pank
panga aktsionärid üld otsustas kommertspanga

koosoleku, kus pandi hää
letusele ka ettepanek kae
vata Eesti Pank kohtusse.
See ettepanek ei saanud
siiski otsuseks, sest hääle

itlglzrri t-äRLseeiziE Kg

tunnistust nende kirjalikud

toidul ja seebil on samuti

misjon ei usu, et need tule

vased tõelised leitnandid
on nõus alluma operetikolonelidele, ütles H. Walter.
Seepärast hakkab tegev-

ohvitsere peagi atestee
rima erapooletu komisjon,

Seadustesse tehakse
muudatused, mis lubavad

tolli- ja politseiametnikel
seadusevastasel! saadeti
sed (kaasa arvatud trans
pordivahendid) konfiskee
rida.

Siseminister kõneles
hiljutisest 24-tunnisest rei
dist, mille käigus avastati

hulk ebaseaduslikke te

kuhu kuuluvad ka välisrii

hinguid ja dokumentideta

kide esindajad.
Oma tegevust komisjon

neist tuli Paldiskist ja ma

veel ei lõpeta. Kord tuleb
majja saada ka teenistus
relva hoidmisel ja kasuta

misel ning jõuda sinna
maani, et vormis ja relvis
mehed enam sisepoliitikas
ei osaleks.

metailikoormaid. Üks

sinal olid vaskdetailid, mis

võivad olla varastatud
raudteelt.

Järgmine aktsioon tu
leb peagi puiduveoste

kontrollimiseks, kinnitas

Lagle Parek. . ■
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AaFKIKä ohud
Maailmal on vaevalt

nn. rahuaja! olnud nn
palju muresid ja pahan

dusi samaaegselt kui
Praegu Miljonid on pogc

i neinas voi põgenenud,
* miljonid surm id nälg
j «msen miRomd m Himu
| tud eksisteerima allpool
l igas igust inimväärtust
Asje halvendavad kõhuli

fcemne kommunistlik
Angoola on parast Kremli
kuuoalastest palgasodui»te lahkumist olnud sun
nitud otsima kokkuleppelahencust pika kodusõja
lõpetamiseks USa poolt
foHMut- Lmtü üksustega,

imik ukmu^ena i roie
mad no led \o*sid osa

prec k t valimistest.

RaL me n spi otsese on U -

tööstusriikide
majan
I* mng
knd lonf^ktid
ja pisimjaü

duski nc mis p ra* jm i

nud kc k Ka seni nn rahu

tus Vi sbugis.
\„n -~t oopia kommu*

Kela abist da emu

ms k\ i Memngisfu K i-

kuta c on ilmne, et
kom n m ka sel ei

| järjekorras: kas vabane| rua P ühkumi kokkuvar
I senud Venemaad, kodu1 sO]as jsten i'M iav Uv-n
*“ r^iAmin k dusoiaie uie

t,"ii" ^ "»loogilist ja soja

| mu" ' g ms nn T oi rio

-rp Aafrika » itN i

[ di 4st cüiia-ut nrK
agivalls
a riike?

batud

[ LtriCet s istus

hustüstst vahata Tallinna

vastu 29 detsembrit saaus

muFic* \uud parast seits
{ n ealist vaheaega hakkab
\ se tc '"s hordd piduna po

heksa iraaKlast ja uhe somaallc se kes puidud ^ ai

rems l miat y lennu- piirivalve Lätisse ’ i^s \
Tallinna sadama^ aga ta

p-iicst iiidle kohaselt

M Ase mitmesaja teota

>1 ies s i st inimesest koos

z st idumaa kokku

kusse.

- Piiririkkujate vahetali-

tajaes on enamasti pärit
Kesk-Aasiast. Me peame
paljastama kõik immeseu.

kes teenivad teiste liada
pealt.' toonitas Parek.

(EPL/KMJ

tuuri 1 mnes kus m p um

vrhe iil Kd kord rogem
ku Parnis^i au semmil
kn i puutud r-> sf * iis
1a on Lestist valju s ^de

twise ti
siatHi oi bb’' ^ *
Kuna naised on jäänud

Eesu uni vonriikus elus
suhteliselt tagaplaanile, ta

hab orgai cm mön uhen
dada aktiivseid naisi, kes
-undav id la. t” i a ad nikli

kus ja ärielus kaasa rää
kida. Kaasa tahetakse ai
data ka noorte ettevõtlike
naiste arendamisele.__ Poo

led idissc uen ^e m ne

tes» f t» a i ^ '-i ^ui -used
loncnamui.

Türklasi hoit kst 'la^m

pfc' £!

km nndises enkom^rda

Tallinna lennuväljal

maandus Saksa LV kaitsemmisteei mnn kmtoit »sen i

Tshehhi päritolu transpordi
lennuk LhiO T.

K,'l HSf,‘KS.

\ -ih mait Feäis« jcacr

nuk sdcidi lamud okrooh"is

er evotted noual

võivad ettevotied oru kiomjaiele 2j°> Rtu^c iirma

Esimene seda tüüpi len

Siduneu ^ a n ^ i
ja kutsealal edukate Soome

la Roots» mm * e a

Ukraina naistega. Praegu
mu kse lovorKU "'TiseUe
võtluse kohta Eestis.

EENA president oo Reet
La ia.

^ i rnnaa T ainus ab ette

r«isun slurp lamat

i UA«t -uiuemai m ole

sa _ nooiesL paistab
-vs >. kafnka kõmmu

’ as imect ps d or» ca

~ 1 demokratiseen

cu ei sTe ta oma par nc

" c Mmpa^tms selga
pööranud.

\C toelisels vasta
se-s rustade poolel on

suiduoe T^katha ja selle
oo mt.me juht Buthuleu
-xe- uos ima kolmemJjo
~ 7 -e “ahv aga moodusta

vaa Natalx provmtsi noln*■ bse reseivaadi Suulu

n adru v-m vee rum m
Kuciipje on i aid selles

Uu võtete j<urele ja s^s c

Lma maaramisvks \c
n \l ei eksmeerilud 1
“ ta algudes nc d uh

kapAahst jagada asuta
haaieoigucata aki-iaid Li

saks saav xd ka ro tiiad oi

Nende loomine <'*i ^

_ ise osta -xktei-ud ala

alles aasta keskel, k

lus^s kol mand L na ma
j. ajama hn n eest ulemu

kl q parasr hmBd
v Q ieT' na oor drkse
m ° asHa^a emstaoa uie
h c cu me jr keetmise et
tevõtte. Võrdluseks võib

t^ua t^-v rnot -akum

nendail aastail suudeti ter-

ec _ m^.s oravana
kirsf,„ o ettevõte^

iis^ - mv es^c. o ta \ e

b Uiskmist SeL^c ^
s TJv on muutusse i

sla veel \e ai lisaks Uie

jäänud 60% firmast

ruiakse vga cd \õuesse
mttekuulm c iR x-ikaile

11 tohutu sinuce^

Esimesed Kaks

mu

d md tekitanu pa **

hr^ m ol»d \ en~ r i ^ -1
võtted olnud vaid tühiseks
O" - runtraüseu

it- h \onda o1 ^ e- "e

r^ac, kcc m irme ind seks sammuks käsk ümber
r viis oiwdneed
organiseerida ettevõtted,
grvx”Q» cv ^ msiamis
r *iai i üuc naemv aar

se -i c 'D“ kj on naerda

veel vara, sest vähemalt
erastamisprogrammi läbi-

v — t b om-emmi T ui
•c-1 c - -mmd coca

mil1 loota^ aia mi

mese. See samm astuti juu

lis Loodi uirekf r c^, c

gud, sinna pidid kuuluma

e i \ olete inu ^

valitsuse esindajad.

lam.

v —7 s' mse toi

maa. Suulud on konserva-

i\ sed nga usalaa Mm
dria \ õiiluslutu ja oropd

ijonlliaamri

icnisia

c -ega surmahoobi
s „ eesmttt ma an

^uue n olrud avahkuo

hkv rv ° konpo

nea mi-’\Tm i-el o’evad

Jaigmisa L, n

aid firmao v t ip r ma

rest D^emise'- c
meetodist %ei- uh^ v i

gandahst juttu demokraa
tiast. kui temaga koos on
kommunistid.
Lõuna Aafrika valg* d
on juba teinud suuri jare-

Lar' 7: pank

~usi süsti rtmeti midagi
toimub. Teatavasti oh mi

M lrt uc. t ärtu commei tspanga aktsioi mc o
ehavalt suuai-tenud Lcsu P^nka ehaaus^i rn,.nm-s Ti

leardmmi Kuigi ph ka

Lmna Aamka ahtuse

kui ka laanedemokraatiate peakartuseks et vomm
minekul Moskva meelsete
•= *v hj
rikas omab

mtritaac kaUe oiksi i

ivset mõju

sed maapõuevarad, mida

Louna-Aafnka ainulaad
laane pomel ei ole. kuli
aga Venemaal, sattuaa
idanikme kontrolli Mla
See ohi on nuuü paiiu
vaiksem.

ki,K

I li? epeMi oa läM
- « Peiud j^ht-vF im vmmaseK- Di ae Johan
A^uab Ootamatu surm Katkesi^s me an aasia

-. Hm! g uk janausuku elutoa m^s <m a naiaadn0
cm e ^ n ^ ia pAkuse va d ka iranu pio est
_ a- ^ aasta sügisest too «is Juhaa ^tMa Rootsi
^es ~ eoiscrs ajakinandases sellest ^ c neijakumne
ä - .o-ima «estikaelse lehe peatemmf a Ser^uU
a- *vC"a s ia tooa mõte et “Eesti 1 ammeni" pean

ere- i Roots’ eestlaskonna kht, *-era a

-s -e^ak ohav ottudes küsimustes kus an amised lak
c d ,ahKU Seaa -elgemalt hoidis ta DõhmiOdeas y su-

1- r Eeshi anastanud võõra võimu väsid Pole
z ö meenutada et Jjhan KokR oh Ai vihatuim ja

gc roh-xem sõimatuim selles p^op^garaalavmnis
nudc. jkGB saunas eesti pagulaskonna ?stu Ja seda

põhiust rõõmustada ei ta oma pojaga

s »vUiastada taas vabanenul Eestn ja Rnuiraaa,
kuc nc-ekuhd on pant

uiele EPL-i lugejatele mcin»d Juhal* Kokla

Vahetult pea i maani

na Selguc e^a c r 00õ-st

sepaga >i 3 m lj in trooni

* ta oli rikkunud nutte

amult kõiki Lesti Panga etteki^iutus. sa maailma pang-

anause kogemustest teada

olevaid reegieia. vaid ka
lihtsalt Kaine mõistuse järg
seid põhimõtteid.

ta oli osanud ara kao
tada osa tema katte usalda
tud kreeditoride rahast.

* tema tegevuse jätka

Peavaa oe^u mrg a

”tegMikua” di muc"

”kulisHdeLö.cas^a raam

sed Ec«u n

pank cule i -- „ ■=> ca^-vs

kaasa luua r""a- 3J^ cr-.
Millega0 k ac Daugajdd
giga bilancic \ cö!gi enam

mäng Huv fz m mne°

Kui keskpani po^e^s ei
nud re sokul ma o^-uceia
oleks see tah^ap** ir o“r?
lageduse malu.ui.mict Eesti
panganduses ja see oleks

vedanud nn Eesti Panga
kui ka üldise pangano ise
sohu millegi olek- oiriatu
valja rabelda.

Viik Ee-ri pank valis

miseks oleks olnud vaja 202

sundhkudeer mi-=e ia mitte

nuliomt Eesti kroom, aga

pankroti? Valikuvõimalus

võibolla ka 300 miljonit
kroom. Keegi ei oska seaa
hinnata.

ju oh Kusimu^ taarra^ sel

lele, et pank. mis juba au
gustis ei täitnud hoiustajale

EGA SELLEPARAST Korraldusi hõime antud

\EEju PANKA SULETA!
Tartu Kommertspanga

omanike juhtide ia nende

mnr ee^ti ajakimand »se e us ^mjaspooi Eesht on läbi

dunud. motless vaid! Ega
selle parast veel panka su

poolt mammiieeritav ate ini
meste ireelest on need täht
susetud pisiasjad.
Mõm mujon on nuud ka
leta:

neks on võimalus rmua ta

nuctaü e1 one * °a muu
vaa oma iJimrd koh° uh
madalate hmaade eest

odavamaU nominaal

seniks, kuni oksjonitega
polnud te,, algirii tehtud
hadal p°?ie i cimcce oks

nks toime.

tühikute hind 4000-lt 7000-le.

ust i as f-0 akd
cclK idesa oo ^nb

Kolmanda sammuna mu
ck t da nõudlus S^llek^ y

gati Venemaal igaie me-

joni väljakuliuumict tõusis

Raskeimaks sammuks

tuie-b lugeda il ^ sus
tee mi loorrid n u a^gi

maarataKse n iad netud

turul muudu e m tsu
fiDc nU\ahelda c* ^

le

Enamu i- c*' !m an

ruse järel lxhriak kaeo iu
dös v ia anu jddda 1 uidas

sustavus, seega just see,

mida v olaasalda meJt

f ta ar epigamim oh see oie’ at "noi i Ime

I icri usetult

Venemaa erastamis-

progranxDii a tk °rijoo

tele Samuti vdpv^se ka

CI# I

"Tid^ dö« 1fSi fer ei me

p fer ? bi ansis oh surn

ohd aga asiatud.

privatiseerimisele kuulu

k na tsmuriripst valja lugeda hoopis i.c.stupicns^ ^
l rw,i> E*’rii Pan^a presidendi Surn Kohase va

on kl c a e^st khentida

lase mõistuse hiaa

keerukas. Need kartused

maha. Josi. tahiKUid muudi

selt eristab sundiikvaaeeriFUSl Oani rotist k “J1: jd oi

I anreid maksmata.

Oigeaegcelt \ al^i ^ Ola 1 a
arvamusel a k mm <=e ute
v otmme on kebi- "i c^ ene

väärtusest, seda aga vaid

määraseks nuluöliks muu
tud me e» vunud Tavab

? a o i [<a n«d 126 nu

toobril Snc ka^de U Lhi

küte trükkimisega ei jõuta

t<?uiv<?kstegeimsL n usku

mei e\Fjomkonmsj uu esimees Jamiu T diam
c t suu lui muste an tulihingelist v is kuud ah

ji sujeti, sesi;

10.000 rubla väärtuses

Seda Rgev ust Mu-tda 1 jk

nad keegi ci ctte\ atted sui
iav d selja oigCx. gseK iabi

hoiustajate raha edasi haihiub voi mmgicug eeke

f Tarin Kommeitspank

hele n^iceie u !?ps

voutshereM ah -vutd)

ust varasi Nänne ege bikaia saiaraha ees Fn

n’eb mak^m 1 1 i-o o? ^liii
remat hinda.

mamnausumiesso7’ Janin Ruljan kes oh Tarin Kn n-

c, 'Eesu Päevaleht” muutunud e^am tahem identse
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firmad, kelle kohta pole do
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firmadest ei tea me midagi.
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mad?
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Pensionärid

Eesti Pensionäride
tjmng stoctcnoimis niKmeie
järgmine koosviibimene on
Eesti Majas Wallingatan 34

RoaniiMl.

Kogujate esimene kok
kutulek sel aastal toimub

WMi
pensionärid
EPÜ Lundis peab oma
korralise peakoosoleku nel

25. jaan. kl. 18.30 Eesti
Majas, Eesti Seltsi ruumi
des, Drottninggatan 27.

japäeval, 21. jaan. kl. 14

kell 14.15.

Järgmised kohtumised on

videofilm ”Eestimaa” ja

Helmi Rajamaalt luulet
ja ettekanne eesti kirjandu
sest, Osa võtta soovijail pa
lume teatada tel. 744 45 28

22. veebr., 29. märtsil ja 26.

kohvilaud. Palutakse kõigil

aprillil kl. 18.30. Kõik huvi-

ühingu liikmetel koosole
kust osa võtta. Osalemi

teisipäeval, 12. jaanuaril

(Ilves) või tel. 85 30 71 (Ma-

rand). Viimane registreeri
mise kuupäev on 10. jaa

kaaslased on teretulnud.

Eesti Majas põhikirjas ette
nähtud päevakorraga. Uus

sest teatada hiljemalt 19/1

Hiidlased-saarlased!
Hiidlaste-saarlaste 30-a.

perenaisele tel. 046/12 81 42,
naicnarv

nuar.

f~ KSKII.&T1MA ~]

raamatukogu all laup., 30.

jaan. kl. 18-24, Eeskava,

Pensionärid

toit, kohv küpsistega, tants.
Osavõtuhind 120:-.

Eskilstuna Pensionäride
Ühingu kevadpoolne tege

Eelregistreerimine on
vajalik ja viimne ülesand

vus algab kolmapäeval, 20,

mise tähtpäev on pühap, 24.

jaanuaril kl. 14 Eesti Ko

jaan. Tel. 031/55 33 06,

dus. Kõik endised ja uued
liikmed on teretulnud!

Engso. Tere tulemast!

/ V . '"Vr?:s

Sl «»«‘kiini
Pildil vasakult Valda Oluper,
Aino Jakobson. Valeria Vöörman. Anne Päcirt-Zachrisson ja Karin Aasrna. (Foto: Kop-

EESTI MUUGILAUD "Rahvaste Tänaval" Göteborgis.

1H- ja !v. novembril toi
mus Göteborgis ig"a-aastane

jöulumnük 1'Iiah vaste Täuava” nime all Rädda Bar
nen! korraldusel.

Sellised jõulubssaarid
sa Id alguse juba 3.945. aas

tal. kusjuures miiügilaudadega esinevad mitmed rah

aastasi vaheaega oli Eesti
jälle esindatud, peamiselt
käsitööde ja muude loode
tega Eestist. Eesti osakond
rahvariides müüjatega ära

tas tähelepanu. Tubli

aplausi sai Göteborgi Eesti

Kooli õpilaskoori, esine
mine.

Müügi puhastulu 3 000: -

vused. Müüakse nii rahva
päraseid esemeid kui ka
toile. Algusaastatel esine

kasutati peamiselt varus
tuse ja kuivtoidu muretse

sid oma lauaga ka Göte

Eestis. Kinkekasiid toime

borgi eestlased, müües kau
neid käsitöid.

tas kohale Rootsi-Eesti Sõp

rusühing Margareta Ram

Seekord, pärast ligi 30-

mani juhatusel.

A as t a v a hetusel ilmus

datud tänavakivide vedu ja

lugemislauale "Eesti Ka

küttepuude toomist purje
katega Kaberneemesf Tal

rile Koondise väljaanne,

linnasse Eesti Vabariigi

mida cm toimetanud Eralt

auti.

Ari...

Harald Aksbergüt on

|Hfiixfcirj« udus
Number algab artikliga
”Projekt päästa looduslik
lõhe”, milles kirjeldatakse
ohustatud Läänemere loo

duslikku lõhet ja selle

päästmisvõjmalusiest Lää
nemere riikide ühisel jõul.

Teises artiklis ”Koolijuha
taja monoloog" on ajakirja

“Meremees” toimetaja

Madli Vitismann usutlenud
Eesti Merehariduskeskuse

tõlge soome ajalehtedest

"Soome-eestlastest kalurid

Kabbölel” ja lühiarfikkel
"Ilmad”. Peale selle ka
mälestusartikkel "Saarepoiste lapsepõli". Atranna
Sass jutustab Vaikse ookea
ni soojast merehoovusest

"El Nirk)” ja selle mõjust
kalapüügile. Endine Kaberneeme kalur Evald Vilbaste jutustab oma isiklike

kogemuste põhjal artiklis
"Kalastusest Argentiinas”.

”Eesti kalur” on rikkali
kult illustreeritud ja ilmub

rektorit kapten rarmo nelja numbriga aastas.
Kõutsi, kes selgitab mere
hariduse võimatusi ja tule
vikukavatsusi Eestis,

Ajakirja .nimetajalt on
viis ’ artiklit: "Kuumpeamootorist elektri-päramoo-

Tellimishind on 120:- aas

tas, Eesti Kalurite Koon

dise liikmetel koos liikme

maksuga. Ülemeremaades

on liikmemaks koos aja
kirja tellimisega USD 35

torini". “Lutsukalast ja

aastas.

"Soojad talved on perioodi

Hagagatan 3, 4 tr., 8-113 48

tema eluviisidest”. "Merekilgisi ja millimallikatest',

line nähe" ja “Aegna leh
mad”. Viimases on kirjel

Aadress: Eesti Kalurite
Koondis c/o Elmar Pettäi,
Stockholm, Swedeti. Root
sis on postgiro nr. 42 22 717.

hundi Tehnikaülikooli
kontaktid Tallinnaga
Landi Tehnikaülikooli
...üliõpilaskonnal on 1990. _a.

' kevadest väga tihedad side

med Tallinna Tehnikaüli
kooli üliõpilaskonnaga.

deks Lundi Tehnikaülikooli
õpilased.

Jaanuari alguses toimub
Tallinnas pressikonverents,
kus antakse lähemaid sele
tusi ühisprojekti kohta.

Möödunud suvest saadik

on SIDA poolt finantseeri
tud ühisprojekt, mille sihiks

i Abi raviasutustele j

sembril saadeti Tallinna
umbes poole miljoni Rootsi

I Pg55:00:35-1.]

sa sõitsid mstallatsioonitöö-

jU -Eesti SJhisabi - J

on TTÜ-d toetada. 31. det

krooni väärtuses arvuteid
ja tehnilist varustust. Kaa

i ... .-Eestis. . . ■*
I ' ■■ -.Sihtasutus .v -I

Eesti Kultuuri Koondises
registreeritud üritused:
Kuni kolmap. 19/2 Juhan
Nõmmiku mälestusnäitus E.
iviains.

Pühap. 14/2 kl. 14 EKK

giks oleks tarvis veelgi roh
kem eestimustrilisi kootud
kindaid, sest nende järele
oii tung suur. Ka puust pi-

aastap. tähistamine koosvii
bimisega Operaterrassenil.
Pühap. 21/2 kl. 12 E. Va

siesemed ja laste mängu
kannid on teretulnud müü

Kontserdihoones.

75. aastap. jumalat. Jakobi

KARIN AASMA

kihkus.

Göteborg]
11 ü uil J £ TT
Pidu peeti 6, detsembril !
Munkebäcki kooli avarates ;

ruumides. Koolijuhataja :
Evi Lepik ütles tere tele- 1
mast ja vaatamata päeva- 1

muredele soovis kõigile f:
osalejaile head pidutuju •
ning helgeid lootusi tulevi- '
KIIKS.

Eesti Komitee Göteborgi i

osakonna esimees Evald :
Soomägi tänas kooli tuli- j
hingelist toetajat ja juha
tuse liiget, aasta lõpul pen

sionile minevat Bertil Han- .

soni ning andis sümbool- ;
seks tänutäheks üle raa- !
roani.

Sisukas kavaosa algas i

traditsioonilise jõuluevan- i
geeliumiga. Teksti lugesid 1
I. ja 2. klass. Teised tege- :
lased olid: Maarja - Maria
Andersson; Joosep - Mar
kus Kutti; Peremees - Mar

tin Prenta; Perenaine - ;

Kristi Kaljumäe; Lapsed Katrin Soome, Peter Jõgis ;

ja Linda Kutti; Ingel Triin Simmulso; Karja
sed - Aron Saar, Mats
Kangas ja Oscar Anders
son; Jutustajad - Markus

Hankins, Linda Jõgis ja
Tiina Rodéhn; Kolm Tar

ka - Linda Jensen, Andres
Soome ja Kristina Pannas, i
Vaheajal osteti loose ja

külastati rikkalikku eine
lauda.

Järgnes jõulukontsert.
Rõõmsalt kõlasid koorilau
lud ja tublid olid solistid.

Laulsid Linda Jensen,

Linda Kutti, Kristina Pan
nas, Tiina Rodéhn, Markus

Kutti, Markus Hankins ja
Mats Kangas. Klaveril esi
nesid Kristina Pannas, Jennifer Hankins, Marika Aasa

ja Tiina Rodéhn. Viiuli ka
sutamise osavust näitas
Markus Kutti.
1. ja 2. klass tantsis pä-

Björklund, laululehed.

Örebro: Olaus Petri ki
riku kog. majas (Lilla sa
len) jumalat. 9/T kl. 13,

praost Jaagu, laululehed,

Õiendus
Rootsi Eestlaste Esin
duse vahenduses ”Eesti Pä
evalehes” avaldatud jõudu
ja uue aasta tervituste tek
stis esinesid mõned vead,

mida palume vabandada.

Alljärgnevalt avaldame
tervitanud ühingute kor

rektsed nimetused: Göte
borgi Eesti Seltsi suvekodu

”Valgeranna”; Hiidlaste

Seltsi Osakond Rootsis.

bariigi 75. aastap. aktus

Kolmap. 24/2 kl. 18 EV

giobjektid,

miseks väikelaste kodudele

”Eesti kalur”
lur" nr. 1-1993. Eesti Kalu

Palju tänu kõigile lahke
tele müügiesemete anneta

jatele ja abivalmis müüja
tele! Järgmiseks jõulumüü

IllSCfl

EELE KIRIK
Göteborg: Kristiine ki

rikus jumalat. 10/1 kl. 14,

Reede 26/3-reede 12/3

Viive Tolli graafikanäitus
E. Majas.

kirikukohvi.

EESTI AP. ÕIG. KIRIK

Stockholm: Pühap.,

10/1 kl. 11 liturgia ja Suur
Veepühitsemine. Simrsööt
ra /trmis.

VABAKIRIKUD
Stockholm: Eesti Neli
pühi Kirik. Bråvallagalan
11. 10/1 kl. 1.0.30 palve, kl.

11 jumalat.. Viikholm, lau
lavad ”Laurid”.

Göteborg: Eesti Ev.

Kog., Garverigatan 2, ju
malat. 10/T kl. 11, Laigar.
Palve- ja piiblitund 13/1 kl.
13 Teleskopgatan 6, Hell.
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Hiljuti restist saabu

D~’d saab üles kuntua m
\Ub viha kandma

nud B e tl eh em s K yrk ani

pastor "'igfrid Denmger
ütleb ”Götehoegs-Poste-

vabakOHudu' c2u kj o ^

kes vajat ad akuutsu abu

nde ja T u caWrmp^idc
vrhetuse ^ vonta-' ^ -

kannatavad end vanad,

isaimoodi igasuguse

oma 1 500' liikmega suurim

nile1’, et praeguses Ee-ti*

Tt^grf, \agu vao kõr\ &K

heinakaar teise veeres, vili
itsmete vahele visatud...

Peale las e rm.r - -g(-

Setiehembk\rkani raha
xta pv ’ irak iw nrdega ehitatakse praegu rud
musi Uks re,si »m lus a
Tallinna \ anadekodt
fadeKoau. mas emmtakse

Demmger ütleb, et vana

del on raskusi toiduainete
saamisega- Sabad on pikaa

ja odavaimad sisseesiuko-

nad vahelduvad paelast
pae\a. Ka kortend or klii

mad, sest kõrged naftahin

nad sunnH ad keskmise
temperatuuri 12-le kraadile.

Kui Betlefcemskyråan
otsustas parast Eesu taas-

iseseisvumisi aidata rah

vast teisel pool Läänemerd
oh pinda juha ammu enne

ette valmistatud Svenska
Alissionsforbundeiil on ol

nud sidemeid Ida-Euroopaga juba enne sõda.
Need süvenesid 1990. a.

Fasmr rvmingvr mu5?
tao. et \õr^ me kodu rub
^ arem ra“ i. tuberkuloosi
haigeid lapsi Seda eLua
takse praegu umoer kus

LIGI VIISKÜMMEND
aastat on pikk aeg, aeg

muudab inimesi, meid ka.

rui ei ~ il u iua ka pa'

ast tae.a lUõistrt” hak
kad alles siis, kui vaatad

ühest otsast, et kuhu teine

* • a i? 'D und Aga
- 1-vaid aastatega kaasac -i c - « !? ;a hinnata

Alu aug’ Lu. Mgedu

*^is aasta r*- hkummend

tagasi urm alud, MIS JU
margad ei nn maatunuü
maa -ts kmjuiaja ise
Kai keegi katsuks ku■iuEeoa Gnnas ulek*? nai

himineviku selgitamine, see

sus koi hmnaa ohd mada
Valjaanne on nimetatud annaks poliitilisi argumente
lad ToqjGdi m olem&b ja ! migratsiooni erinumbriks läbirääkimisteks N Ludu
maksab uirhes kolm uroom j Ara on toodud Rudolf jarglasteks jne.

Schmuuli avakõne REE Peeter Kapten jutustab

Sigfrid Bemmgtr ütleb. '
et uus vanadekoou. muie \

eeskujuks on ‘\asahem- ’

s '-n1- oid*
uu sobrad
n lugu tõsi
nagu meil

erakorralisel istungijarguj eestlastest Kaug-Idas kes

21 nov 1992 põgenedes kommumsiide

eest pärast Esimest maailProf. Ham Rebas (prae- ma sõda. jäid peatuma Hiigu Eesti Vabariigi kaitse- nässe ja mujale,

met k sumbckseerib eest
lastele taiest, uut vanade- \ minister) jätkab uununs- Harald Nurk teeb kokkuhooldust. f
projekti ettepanekut teenis võtrn ”aidlusiesi, mis pikekohta 'Migratsioonid Eestis mat aega Rootsis ja kodu

idu- olnud
iOia iosi

i irmrijdd
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mar

1940-ndail aastaiiL Projekti

I

läng ja kui

See on muidugi asjatu
mõttekujutuse mäng. mil
lest tulu ei ole nagu üldse
mängust. Aga mäng on ini
mese elus niisama vajalik

tus - ei .saa üldse ilma

tulemuseks oleks meie lä

tunnis. i

0-1.? ’ ^ J.

ju läheb. Muidu aga..

nr. 4 (136) 1992. 18 lk.

juures ehitusmaterjal osteti

- io je
3ngem on.

meie mõtiskluste pe
Ja kui tegijal on tein
tema asemele astu!

iialivm§ilk lügit Lau L

Betiehems-u r‘kan* abiga

takümnete jooksul kadu
nud, noorem põlvkond ei
pust silgust lugu pidada...

- -K^eg tood rummud,

Renmeic '■

guses ikka

rootsi traöitsioomü on aas

^is-sugu-oks ta mi

Adrejs

s ‘-eemirm mängiti

nõnel muul

.ö .nuem

F mnt
\ leglins

miti xiecd
t’us kastide

loris - nagu näiteks armas

ummad ka

läbi

’ ! OU

ans

sas pole. On ju olemas sõ-

-TC ke1-

pau
a^inunt, c !
Eks mängida ikka ole J

na! rotoiuga

saanud, kuidas muidu, kmnitas Andres. - Noored tüd- f&-

igapäevast

o agust

u-, s n ^na man^i t,
taha. Ja panevad ennast

i nakka muidugi

mäng niavh^e .sQs

ai elu üle nuri-

mis ig’ muud v k^i ^
mäng. Tants ju ka mäng ja L.

-rrne pmn, 1 n1

tagantjärele võiks tulla ja Aj

«. mi meie ja koi
e artt,d tood tei

i kes ecl-

seiie ^tieaUaiUtamnic. ira5?

eas t-*r a d’ taiitsraiL ,

meeles mõlgub.

Ja enne koike
r pv too ise km

i m at .scjl pp 'fca w

'es veel kord.

piid- .aetm k:üs \ ag-. Iu

maal oi oimumic ,uutide
hatkair »sQ iimocr -akm
rkupatsmoni aja! \>n lere
tulnur ra ^ jSvdhelim kont
roll vähemuste diskrimineer.miac . mimusis

E Uil KoUa Nj man

analjuaih pikenia-? id vaga
hu/iM’ as artiklis vene mõ

jusid eesti keelele kodu
maal Ta moh rea \aga hu
vitavaid <ja kurbi; näiteid

selle kohta, kuidas \cne

keei asiem oimude ja ajakirjamuse vahendusel on
poetanud oma sõnu, vorme
ja ulcscmlust kodumaisesse
keelde. Ta eraldab nähtuste

osas kulm põhirühma Sõ
nav <k'a -üeologiseennune,
sõnakasutuse ja lahenduse

ka nat-.iiriime ja grammaii.mc oa^as. jpiPiv

Ajloi tn T hirmutava

na.te T cn"stun.id kantselei

keele. "Konkursi lahi ava
nes n ui urmaain? võimalus
mna pan taile stazhecrima

ja luud oeur emale pileti
broneerima imMe mis vraltub sadamast komme öhUU.'

Ain lõmssuo Meikop

toob nmlj^d kodumaa mai

kalt Tutvustata! t( lennu
väe ahxieemmuGdsir kogu»t-asi "Las^e nn^sõda”

Johannes Ar^ ]atkab pa
guluse agpaevade krooni
kat loetledes laagrites tek
kinud lauiukoere
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Saaremaal asuva Ku
ressaare sanatooriumi
avamine 1979. aastal taas
tas seal enam kui poolteist
sajandit kestnud mudaravi
traditsiooni. Ehitati 120-ko-

haluie pansionaat koos
mudaravilaga. iossipargis

taastati Kuressaare kuu, ,VM-

visoovijaid oli rohkem kui
Pansionaat suutis mahiiuma.

podagra), krooniliste lülisambahaiguste ja perifeer
se närvisüsteemi haiguste
(kaela- ja nimme-ristluu ra

dikuliit) puhul. Suurlahe
mudavannid on tõepoolest
kuulsad krooniliste naiste
haiguste, kroonilise munasarjapõletiku või nende ala
talitlusest tingitud lastetuse
puhul. See fakt on ilmselge

Eesti arstidele kogemuse
kaudu, toob aga uskumatuse muige huultele igale

Läinud aastal on sana
tooriumi ruumid jäänud
tunduvalt tühjemaks. Ala

Läänest tulnud kolleegile.

nud on osanikmajandite la
gunemine, tuusikuid ostva

kasutamist sanatooriumi

süsteemi ümberkorralda
mine ja inimeste ostujõu
langus. Kulutuste kokku

hoidmiseks tööl ah sanatoo
rium vaid poole kuusi. Kah
ju! Õest unikaalne Mullutu
Lõunane mutta on mi laue-

Mudavanriide kõrval

saavad patsiendid ka vesiravivanne, lisaks ootavad

territooriumil olevatest
puuraukudest saadavad mi

neraalveed ”Kuressaare”,
millest üks on tarvitatav ka
raviveena krooniliste seedehaiguste raviks. Sanatooriu

mis on ka massazh, elektrija valgusraviprotseduurid,

nõelravi, muusikavoodi.
Taastumist, lõõgastumist ja

paranemist soodustavad

nagu muistegi ka Kures

saare rahu ja puhtus ning
Saaremaa rahva heasoov
likkus ja muhedus.

Rõõmsat kohtumist sa
natooriumis !

Raviaega.de ja hindade
kohta saab täpsemalt tea
vet, kui helistada Saaremaa

telefonil 59 404 (juhataja
Toivo Mustis) või 59 251
(asejuhataja ravi alal Helvi

Koppel) ehk siis kirjutada
aadressil:

Kuressaare sanatoorium
Kastani tänav 20
Kuressaare, 202 300

Eesti Vabariik

ciai lahes. Sellele ei leidu
täps e t analoogi maailma

mudade kataloogi 134 nime
tuse seas. Muda eriline kee

nn 4, 1992, 40 ik

miline koostis oli teada ju
nn ;.mne mm n:;;a.a\.

Skautide ajakirja num

Nüüdseks on seda palju

ber ilmub muidugi jõulude

uuritud nii keemiliselt kui

tähise all. Rohkesti, nagu ta
valiselt, on sõnumeid kohali
kust tööst. Skautide suuurlaagrit on peetud kodumaal

kliiniliselt. See. et. Suurtäht

muda tekke järel merest
eraldus, lingis tema eripä

rase koostise ideaalse van-

Matsirannal Pärnu lähisel,
i Kontakte on olnud muuhuij gas Leedu peaskaüdiga ja
j skautide Maailmabüroo se-

nimudana ja hoiab muda-

leiukoha ka suure mere
reostusest puhtana. Niisu
gusele järeldusele tuldi ka
läinud aastal paljude tead

I kretäriga.

! Artiklite osas otsitakse

laste osavõtul* peetud nõupäeva) Tallinnas.
i; i põhi

| taga eestilikku maailmavaaJ det ja antakse noodiõpetusf

PUHKAJATE KASUTUSES ON NÄGUSAD TOAD

- & e lugese-

1 ' ■ T - J. ' t"OOS

noortele.

Nagu tavaliselt on aja

kiri ohtralt illustreeritud-

TV’

J Aastavahetusest hakkas Rootsis kehtima ten e |
j rida uusi seadusi ja määrusi, enamikel juhtudel on J
1 küll tegemisi ainult, muudatustega juba varem 1
; kehtinud seadustes. Mitmed muudatused olenevad 1
i Rootsi seaduste kohandamisest ühinenud Euroopa !
! tingimustele. Üldse kehtib Rootsis praegu umbes !
1 im) seadust ja 2 300 valitsuse antud määrust.
Allpool ainult valik aas
tavahetusel kehtima haka
nud muudatustest.

• Välismaalaste õigus
omada aktsiaid ja kinnisva
rasid Rootsis laienes. Seni
oli olemas võimalus aktsia

* Vanusepensiom reeglid
muutuvad. Samad tingimu

sed kehtivad ”rahvapen
sioni” saamiseks nii Rootsi
kodanikele kui välismaalas

tele Tais pensioni saami
seks peab olema kas elanud

maalastel ei olnud võimalik
aktsiaid osta. See võimalus

omanike ringi nii, et välis

Rootsis 40 aastat või teeni
nud snn pensiompunkte 30
aasta jooksul.. Neile, kes on
elanud (või tõotanud: Root
sis lühemat aega väheneb

on nüüd ära kaotatud ja

pension vastavalt.

seltsi põhikirjas piirata

• Paatide register kaota
takse.

* Laplaste esinduskogu

"sameting” alustab tege
vust, Laplaste esinduskogu

valitakse laplaste üldvali
misel mais Hääleõigusli
kud on kõik k plased. kes

end selleks registreerivad
Laplaseks loetakse isikud
kes ise arvavad, et naa on
laplased ja kes ise, veo kel
lel vähemalt uks ■ anen -• -t

või vanavanemas on r..„
kmud lapi keeli kod v
Laplaste Esinduse musanne on kaitsta elavat lapi
kultuuri Rootsis. Selleks on
tal õigus jagada teatud riik

likke toetusi. Lapi Esindus
valib ka lapi koolide juha
tuse.

kõik sellised reeglid aktsia

seltside põhikirjades on
kaotanud kehtivuse.

Samuti on nüüd välis
maalastel õigus osta kinnis

E. Kaeti päistmiseits

peab välismaalasel olema
mingi eriline side Rootsiga.
Rootsis elava välismaalase

Mkla saame lehti
Göfehorsi Eesti
Kooli päästmiseks?

vara Rootsis. Ainus alles
olev piirang on suvilate
suhtes, sellise ostmiseks

jaoks on kinnisvara ostmine
täielikult vaba.

• Mõnes piirkonnas
Rootsis on kaks aastat
j Tartus toimub 18. detsembrist 31. jaaI nuarini Eesti Kahva Muuseumi ruumes

j jandi kultuuri näitas. Juudi kultuuri

I areng Eestis sai võimalikuks kultuurautoj noomia raames. Näituse pahal välja an[ tud broshiiiirist loeme:
[

I "Juntidel oli võimalik saada rahvus-

j likku haridust, õppida keelt ja oma rahva
j ajalugu ning säilitada usulisi traditsioone,
j 1336 oli Tartus juudi algkool, eraühisgümj naaatim ja rida organisatsioone, osa neist

j ülikooli fuures. Tartus tegutses Juudi

Ühispank, juutide kaes oli 44 suuremat ja I

proovitud võimalust asen
dada vanglakaristus ühis

väiksemat ettevõtet ja 58 kauplust. |

kondliku tööga. Nüüdsest on

1940-45 aasta sündmused muutsid ole- ;

ma tuks juudi kultuuripärandi Tartos. Ai
nult tänu prof. Aristele õnnestus päästa |
Tartu sünagoogi varad, millega tutvumi- j

seks on näitus korraldatud. i
"Juutide ajaloost Eestis” on äsja Tar- i

tus ilmunud Kopi Joktoni teos, mis annab |
hea ülevaate juutlusest Eestis. Sellest on

lähemalt juttu meie ajalehe järgmises 1
.:umbris. Teost saab osta Eesti Kultuuri j

Koondisest. Hind 40 krooni. I

Aktsioon L-gtel: cvgi

kohtueel üle kogu maa see
võimalus.

• Haiguskindlustuse tin
gimused muutuvad. Esime
se haiguspäeva eest kom
pensatsiooni ei saa. 2-3 pä
eva eest saab 75% sissetule
kust, päevad 4-14 90% . hil

jem kuni J65. päevani 80%
ja pärast seda 70%.

1. Registreerida iapsi

Eesti Kooli kolmeks tuleva

seks aastaks võimalikult
ruttu aadressil: Göteborgi
Eesti Kool, Johannebergsskoian, Olof Rudbecksg. 4,
412 60 Göteborg. Võtame

vastu õpilasi kõikidesse
klassidesse.

2. Toetada Eesti Kooli
majanduslikult. Bankgiro

998-4154. Sihiks on kolme

järgnevat õppeaastat ma
janduslikult " kindlustada.
Göteborgi Eesti Kool kuu
lub ju kõikide eestlaste hu
visfääri.

Seega; kõik eesti pärit-

oluga lapsed Eesti Kooli!
Kel iapsi ei ole - toetage
majanduslikult!
Soovime ju kõik. et eesti

päritoluga lastel oleks või
malik eesti keeles õppida.

Soovime ju ka tulevikus
kuulata õpilaste laulu jõulu
laupäeva jumalateenistus

tel, Vabariigi aastapäeva
del, kooli pidudel jm.

Kes soovib nõu ja jõuga
aidata, võib pöörduda kooli

juhataja Evi Lepiku poole,

kodusel telefonil 031/

99 37 71. Paneme kõik käed
külge - päästame Göteborgi

Eesti Koolil

EVI LEPIK
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President Meri

KrjxicLs.å Eesti
i aim-s abikaasa

lianna Põlmas
ii-na A ispal
1 1 ')b Pärnu Jaagupis
i *1199’ Eskilstunas
utnud meid leinama,

Uk.UST
^ ’ u M üt L \SED
Eestis

«etahtus toimub
ialitnidti omasi.-mnas, Porsi ki-

i jaanuaril kell

Peaminister

Mart Laar:
Olin kodus pere seltsis.
Õhtul tulid külla head sõb

rad Lauri Vahtre ja Alo

Mattiisen peredega. Mingit
erilist pidulikkust ei olnud.
Varem oli uue aasta saabu
misel justkui suurem tähen
dus, nüüd on põhitähelepa

nu koondunud jõuludele.
Üldiselt võib öelda, et uus
aasta tuli rahulikult ja ta
gasihoidlikult.

President
Lennart Meri:
kantseleis kell kaheksa õh
tul. Läksin sealt Metsakal
mistule vanemate hauale,

rcdi abikaasa

x" 3 1Q14 Jagalas
. _ ]y93 Stockholmis

läitsin neile küünlad. Seejä

rel põikasin sisse Debora
Vaarandi poole head vanaaasta lõppu soovima ning

vestlesin Käbi Lareteiga
Bertold Brechtist ja korst

napühkijast, kes käis Käbi
Laretei korstnaid pühkimas

ainult sellepärast, et kuu
lata tema mälestusi.

kaksteist süütasin esimese
küünla. Esimene helistaja
uuel aastal oli kaugesõidu

kapten Mas Krasna, kel

lega tutvusin Kaug-Ida rei
side ajal.

Aastavahetus oli eriline

selle poolest, et süütasin ko

dus küünlad uue tikuga.
Viimased viiskümmend
aastat on meie pere kasu-

1897.

t Honolulus suri 19. nov.

1992 endine Tori kooliõpe

taja Hardi Talva (neiuna
Berta Tölp). Ta oli sündi

nud 1909. a. Urul Tori val
las Pärnumaal.

t Omahas Nebraska
osariigis USA-s suri 20.
nov. Mare Allisma, n-na
Laretei, sünd. 25. aug. 1941
Lelles.

f Ridgewoodüs New Jer
sey osariigis USA-s suri 23.

Mälestab

okt. Elvi Rannala, n-na

magavas leinas

t

Huik, sünd. 13. veebr. 1928
Võrus.

Meie armas

sünd. 11. okt. 1918 Põltsa

ELFI
*8<i*ased kodumaal

Eesti Vabariik, tagab kõi

et olla Eesti tule ümber.
Kolm tikku on toosis veel

gile oma kodanikele kodani
kuõigused nii, nagu need on

alles, kuid sel aastal võtsin

kirja pandud ÜRO ja Eu

uue-aja tikud. Ma. austan

roopa Nõukogu rahvusvahe
listes konventsioonides.

traditsioone ja olen ikka
Eesti valgust hoidnud, ai
nult kahtlus, mis mul nüüd
küünlaid süüdates tekkis:
kas see uus tuli on ikka nii

Võtsin uue aasta vastu
oma valimisringkonnas IdaVirumaal Tudu kandis, ühe
tuttava maapere juures.

Istusime uusaastaööl pi
dulaua taga, lonkisime ka

metsas ja arutasime elu
üle. Soovisin pererahvale
rohkem enesekindlust, et
nad ikkagi aru saaksid,
palju neist endist sõltub.

Sooviksin, et nad suudaksid
ise oma huvide eest seista.

Olen viimaste pühade
ajal üldse palju reisinud,
esimesel jõulupühal olin kü

las Lõuna-Eestis Vara kan

dis ja külastasin ka oma

ristilapsi Puka kandis.

Püüan ikka aru saada, mis

toimub Eestis väljaspool
Toompead.

f Las Vegases USA-s
suri 8. okt. Jaan Meiel,

KALLE MUULI

dusväärsus on kasvanud.

Hoolimata ajakirjandu

tanud Eesti-aegseid tikke,

Riigikogu aseesimees
Edgar Savisaar:

kui suveräänse riigi usal

ses esitatud vastupidistest
väidetest on enamus maa
ilma valitsusi teadlikud, et

Vähem loti kahe kuu pä
rast saab meie riik 75-aastaseks. Eesti on olnud ava

puhas nagu varasem?

Koju jõudsin kella ühe

teistkümneks, veerand

t Tallinnas suri 13. dets.
Hilda Sergo, sünd. 14. nov.

im unustamatu

'TTartl Proöm

(Algus lk. 1)

p*olSikiK\ vafejj- me a&stsP

Lõpetasin töö presidendi

mmu kõik

uusaastatervitus,

määramisõigus on raiutud
meie põhiseadusse. Eesti

LENNART MERI

tud ühiskond Tartu rahu
päevist ja jääb selleks.
Aastavahetusel, Eesti Va
bariigi juubeliaasta eel, on

(Foto: Karin Süarsen)

mu kokkuvõte lühike.

on langenud ja maarahval

jooks ja kirikukellad, mis
hetke pärast löövad sisse

on rahaga hoopis kitsas.

Hea on see, et käed on
hakanud sügelema töö jä
rele, sest üle pika aja saab
töö eest ka midagi osta. Ki
rev kaupluselett on parim
propaganda vabaturumaj
andusele eeldusel, et taskus

on raha. Kuid raha jääb

vähemaks, sest tööpuudus
süveneb.

Seadusandjal lasub

raske ülesanne kiirendada
majandusreforme selliselt,
et rahva hulgas süveneks
veendumus, et Iga Eesti ko
danik tunneks peremehe õi
gusi ja kohustusi.

Lõppeval aastal on Eesti
riiklikud tunnused tugevne

nud. Vabadussõja ja Tartu

rahuga teostatud enese

Meil on ees pikamaa

uue aasta, märgivad vahefinishit.

Võime möödunud aas

taga rahule jääda eeldusel,

et oskame edasi liikuda
tempot tõstes, lihaseid

säästlikult pingutades, sü
gavalt ja rahulikult hinga
tes, oma südamelööke jälgi
des.

Ühendatud jõul, arukas
üksmeeles me suudame us

kumatult palju. Seda on
tõestanud kogu meie aja
lugu.

Selleks soovin teile kõi
gile eesti kombe kohaselt:
jõudu tööle!

Head uut aastat,

kallid kaasmaalased!

maal.

Armin mgennaa
* 21/5 1910 Tartus
t 26/12 1992 Nvnäshamms

t S:t Louisüs Missouri

lelanliT-cr

osariigis USA-s suri 13. okt.

irr seifi em§ enimast

Sügavas leinas

Kauaaegsel

”• are Seemret

ANNE ja LENNART
JUSS ja ELISABET
LEENA ja RAGNAR

Meie armas Memm

leinab

Lrno ja Irene
Eestis

Ajicie Raudsepp

Ht^ujskügu raadikut

KÕUTSI EESTLASTE
ESINDUS

t

Matasetalitus toimub
reedel, 22. jaanuaril kell
11.00 Nvnäshamni Gravkapellis.

Head sõpra ]a
vabadusvõitlejat

■Aare Sumirat

ENDEL AASMAA
EVALD PÕDRA
HEINO HALLIS
GUNNAR SILLASTE
AARNE VÕTING
abikaasaga

* 18. jaanuaril 19Ö8
t 26. detsembril 1992

vaid kõrgepingejnhtmeid, kaevatud välja
side- ja elektrikaableid.
Kalmistutelt on kadunud

MARET ja ENNO
IVO, HEXDRIxt,
CHRISTIAN

alles hiljuti püstitatud

SUGULASED

Inimesed ütlevad irooni
liselt, et kõik kultuuriobjek

t

mälestavad

tis ei hooli millestki, ei
ajaloomälestustest ega
muust. Näiteks on ee
maldatud pinge all ole

n-na Kuum

Lapselapsed

Sugulased ja sõbrad

TARTU (EPL) - Vää
rismetallide vargad Ees

pronksbüste - Tartus näi
teks Hugo Treffneri büst.

Eestis

tid, mis j aia rüüstamata

kommunistide võimu ajal,
leiavad nüüd haleda lõpu

Matusetahtus reedel,

Leida Haablalie
* 13/6 1924

on raua vaikselt uinunud.
Meie leinas ühinevad
sugulased ja sõbrad
Göteborgis.
1. jaanuaril 1993

taastatud Eesti Vabarii

22- jaanuaril kell 10.45
Ljusets Kapellis Eskilstu

gis...

nas.

SELLEST SUVEST ALA
TES peab K.E. von Baeri
ausammas Tartu Toome

t

mäel vasevaraste süü lahi
toime tulema ilma loorberi
pärjata, mis sealt varastati
(Foto Enn Käive).

JACK ja BRITT
Mikael, Linda

Eberhard Ojala

ARVO ja INGER

* 11/71925 Pärispeal
t 25/12 1992 Norrköpingis

t Ootamatult lahkus

Asta ja Leo
Raivo ja Efi
Laura

Mälestavad leinas

S Jüri Sitlron

Jacqueline

Liina, Anna

j meie armas
| 112/3 1946
j f 29/12 1992

t Mälestavad leinas
t

I KERSTI
j Kathleen, Kristia

{ Vend ALAR

j perekonnaga
EMA, ISA
SUGULASED ning
SÕBRAD
Eestis ja Ameerikas

OLEV. ARNE, HILJA.
Vid höstvindens susning
Du somnade stilla
Ej sjukdom och oro
nu mer gor Dig illa
Skön blir vilan
som natten ger
Gott ar att veta
Du lider ej mer.

Mamsetalitus toimub
reedel, 22. jaanuaril kell
12,30 Helga Korset kabe

lis. Kvibergi kalmistul.
Talitus lõpeb kalmul.

SVEN, ANDEKS
perekondadega

EDMUND ja HELENA
lastega

VAIKE ja SVEN-ERIK
lastega

HELENE
lastega

ENNKALVE

LAEVAGA

EÜ ratifitseeris Eesti
Vabariigiga majandusleppe

Stockholmist ülepäeviti i
kell 17.30. Tallinna jõuab I

Lepmg näeb ette pea

laev järgmisel hommikul |

TALLINN (EPL) - Eu

roopa Ühendus tlOV) rati
fitseeris Eestiga sõlmitud
lepingu kaubavahetuse, äri

ja majandusliku koostöö
alal.

Vastavasisulise noodi an
dis Eesti saadikule Brüsselis

Clyde Kullile üle EÜ Komis
joni peasekretär. EÜ nimel
olid noodile alla kirjutanud
EÜ president Douglas Hurd
ning EÜ Komisjoni peasek
retär.

aegu kõigi olemasolevate tõ

kete ja piirangute kõrvalda
mist EU poolt ning võimal
dab Eestil luua vajalikud tuj
rukaitse mehhanismid Gatti
raames.

Majanduslepingu Eestiga

kiitis heaks Euroopaparlament. misjärele heakskiidu
andis ka Euroopa Ühenduse
peakomitee. Leping jõustub
teise kuu esimesest päevast
pärast ratifitseerimist Eesti

poolt. (EPL/”Postimees").

TALLINNA j
kell 09.00. I
i

Võtke ühendust i
reisibürooga või meie t

tellimiskontoriga. i
Tel. 08 - 667 00 01 j

Jõ] ESTLINE Qüjj

Vaha eesüa^koima

hiformafsjooiiiipht

Ajakirjaniku töö olemus
on inimestele tihti põhiliselt
vähetuntud, kuigi nad luge
jatena selle töö tulemusi iga
päev naudivad. Nagu eesti
keelne tiimi tabavalt ütleb,

EESTI PÄEVALEHT

[

-vKisd -Jutet K®kMu tete

maius selle sihi saavuta
mist näha ja rahuldust,

uh kolmapäeviti
ja reedel i

tunda, et sihi saavutamises
on olnud kaasas ka tema ja
kaastööliste pingutused.

Ajakirjanik peab olema

kirjutab ajakirjanik põhili
selt oma ajast, kaasajast.
Kirjeldades, analüüsides,
sünteese \ ebes. katsudes

uudishimulik, sest muidu ei

saa ju seiku teada. Juhan
Kokia oli alati valmis oma
teadmisi täiendama.

ajasündmuste mõttesse tun-

r

peab’ oskama kududa ajale
hele kaastööliste võrgu, mis
hõlmaks kõiki ühiskondlikke

Kui ajakirjanik on toi

metaja, peab ta hindama
ka seda, mis teised kirjuta

ja kultuurilisi sektoreid. Ju

vad. saama vahel sõimata,

han Kokia oskas seda võrku

et ta tsenseerib. Kui ta on

punuda, hoides koos ka

j u htki r j a n i k. s t i s pea h t a

need kirjutajad, kes omava

avaldama ema arvamisi
sündmuste kohta ia selle

hel kokku ei tahtnud pas
sida, On vaja tihti peent
ajakirjanik ja ajaleht saab
"kõvu sõnu" ja millal tuleb
mõned asjatult kõvad sõnad
muuta pehmemaks, sest tü

hine tüli ei too kellelegi
tulu. Aga vajaduse korral

said sõna ka need, kes vaa
tasid seiku hoopis teisiti kui
peatoimetaja.

juhataja. Oli vangistatud 1944. a ning järglas

j Katt alehe” j

1 e\rde. £aksa ovur tsoon Cr- ' r

istide poolt suucsil latu la Mi ah- IrsK ,

ilian Kokia pikki

usLkus tege^u^ '*>" ^õcaies ic >

ATr u a ei m-

OootM a suvisel dajn K

rKf’ aktiuseltj

rmk lu^s-roosi

üsa eesu an

Vi 19-24 s ffug sc iirxkav d- Vimtm "ui " Vtocknolms-Tianingen U' U ja di

J t lf s^pcKfi ctm-1

i se*t tegev teiu J
aasas eesti lillis- j

IXiastele", oh Jahan Kuhri tiim h
>ede toimetuses ]a iaõ ii \oirMst’

s> mhkus tege J

ji’’ t t kuni oma sui mü: i selle t ces
t naeratades
g^teda
lM*. ja k >k
^ülemusena

la ^lav Ick^
estlaste osas
õlTT

■ sid tema

situst väitohutult md
1 ** mitte uksi

raraiib isiku

’oost vant ra vaga prijbde
teictei aKaü H^a a ?I ***

VMooms diu
pma.jud susi1

ivk ueal undma s-hK di ^

a meie rahvu-

konda m seltskonda m Ue^
ta elab ja töötab.
Kõik paguluses akthvson

t«hlsd lOs kUSl”

' 0-, S ei ole
nälg asunud
t 0 fcHrt kuig1

inimesse cn olnud aas
knnuicre ka .pa voüleud
eesti rama eluõiguse E-V

>r katsutud -id

aa I a pole ta
n a tf gev u e
saavutada va

Vabal 3 gi tid^uiniise e^s

Juhan Koti? nagulasaia

ar kons

vent försökt

1 över och mildra

~ s- *- som alltid
n- vedana gi uppcf
■ till hor

?a tanu

ckades do

itta en

."ir namne- kc ‘

Jiman Kokia födde
‘alKrm den 1 tuli 1915. Före

Päevaleht - Estniska Dag

et andra världskriget öör
ide han sin journalistiska

Kuriren ge «t en speciell

it a ' Erlands s-orsta *n

bladet började Eskilstunaupplaga med estnisk text.

ir.£s.,or„crr. VaU -B .a.

Vr lQ-'j o rr]o jöhliistunc1.' rei u„ i nm^sratt»] pc

- Postj-tees ren edanor

Kokla och tidningen blev

nynngeo i Tartu ? lokelreaktion i Tallinn,
karen iä4a t an^slade»
a t* ska1 - a sorr rcrss

ic^ \uircra ags alla aä-

fader den tyska ockupatio
en arbetade han som chef

lek, ~olsvmds~nan iriavs på hösten och flydde
ed-fand-e- "T S-.srge
Ho-.ie-- 9 'r tormde Kc
la urhem pa ae- hher-,,..
tocktiolms-Tiamageu som

Se'P Pornole!." kli Jurar

en självständig tidning som
Ce= 11 ar mt instaendc br

vtTTia a\ en stirteka

ss - in-tl \ em har han
i . - pOdeles Uar och

-cg i sm kamp for

E=- and. -a*r tih sjalvstan= e* <j( n ube.oende

t mm flera årtionden
trmvis-rv han i formod

as* svmrtmala Kokia
cramrande Kokia r \ q r o-s- ksd eker det att den
sin död.

I rte- an t>rt o m va,
Junan KoUa chefteoa *uför den största estnisksprå-

ru * 3c etsime vastu teau.

“K c Janpn heldi latik iLik laab meie malestj.s

Kok1," ^rhetade in i de >

on suuri 1 inaa al seotuu e=

smU n er sip bdmng ve' j

sk- .asteie nende suures kr t

s,g ,ra=M.g e*t pai dagar '
och truts . v h^p hade lova* ’

s!,esti

ta 'eaig* °tf pcr dagar i (

mellandagai— For rranga
av Ee=* Pae\ alet ts lasare ,
har formrcager tian* lgep
och Ko-Ja D’ \ i' mer eller ,

Hans rr»eket omfattande [

'OQVVJ
r*LLIK' (EPL)

personkar nedom och goda ! IN st, \ dlitsus soo\ih \otta
mime tor as en mmdre nan
LS 4 It juuvhli GSM-lOz
dc.rcr u’ der ne gangu aren
laenu nrbmiü

om Estland och esterna i

d' llant I-iapam EksportImport Kaugalt 20 milionit
doharit.

UbA-st võetavat laenu

En epok i estnisk tidALUR REINANS

es n,sf a s alvstandigheten

tahf t-1 se da "Kreen

hnlm Maniifa^tuunle** ja
Baiti ManmakidUi iie” puu-

otimueTs Eelröu se
letuskirjas on öeldud, et

-.at a'erupprattats, be

scv‘e Kcv.a hemianaet ef
ter -Pt a- = lran\ c.ro

laenu ntc^ ^ .r-.e aas

taks inticis ga i-ksh

protaena uj
tmgimiifce-u? * - „ a ost
m ne T SA u

Jaapanil! võetavat 20

miljonit dollarit soovitakse

Sverige.

mngshistona ar forbi.

kasutada p_^a= «.^e.vs

Eesti Vrba- ,r*p;-u. rinantserr*m*se s L=enupc-

nooa on kus
res esimesed ws on
maksuvabad

i Jhnnasse Eesti lennuliiniga
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OX - 2^ 36 66
040- 12 25 60

r.g 1
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mmdre S’ r.onvma begrepp 1

neie keskelt
limene, kelk

mc "c oi vkaael paguoiss

dagen ore iindvfallel tum |
han er s'Uiq hl] reae nti 1

hteer moratas ledare gjorde honom till en oerm-OTE diä-ata och satthj informationskälla
dess Jltai-mrgar kGP svaraae mes ail i hundratals
artudar i tiomngama i Esti r,a j -mom ' qogtals bro
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se -s-n-äka flvktmgarna i
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