ase am
mister Mart Laar nimetab
Isseastniiiiseiil kaitseminist-

Inister Jüri Luige (26), teatas valitsuse pressiesindaja.
Kaitseminister Rebas esitas peaminis
ter Laarile lahkumispalve möödunud teisi
päeval, põhjuseks lahkarvamused valitsu
sega Läänemaa jäägrikompanii vastuhaku
talitsemisel. Laar edastas Rebase lahku
mispalve presidendile, kes otsustas Reba
se vabastada valitsuse koosseisust ja kaftsemmusm; rmceusi.

Laar olevat olnud mõnevarra üllatu
nud, et Rehas pidas vajalikuks niivõrd ooii,ammun, tamma;-».

Möödunud kolmapäeval toimus eesti

ministri ametikohalt. See mt hädavajalik,
et hakata tegelikult üles ehitama ühtseid
Eesti kaitscjöudusid ning taastada vähe
malt kaitseküsimustes Riigikogu ja valit
suse koostöö, öeldi Keskerakonna teabes.

Ühtlasi märgitakase, et peale Hain Re
base ametist lahkumist on vaja moodus
tada parlamendi ja valitsuse ühiskomis
jon, kes selgitaks välja Rebase osa kon
flikti lekkimisel jäägrikompaniis, samuti
ka põhjused, miks paigutati Jäägrikompa
nii ilma ettevalmistuseta Paldiskisse Vene
sõjaväe käes olevale objektile.

Ettevõtjate Erakonna ja Eesti Keskera

JÜRI LUIK ütles. et tema nimetamine
kaitseministri kohusetäitjaks on vormiko
hane samm, mis ei too kaasa sisulisi muu

konna juhatuse esindajate nõupidamine.
Arutati kohalike omavalitsuste valimiste
taktikat, omavalitsuste eelarvete täieliku
iseseisvuse võimalusi ja praegust Eesti po
liitiliste jõudude väljavaateid valimistel.
Arutati ka Eesti sisepoliitilist olukorda.

Vajalik on ka välja selgitada, miks ku
lutati relvade ostmiseks Iisraelist tundu
valt rohkem raha, kui oleks kulunud sama
suguste relvade hankimiseks mujalt. On
vaja avalikustada, kust see raha tuli, sest
Riigikogu ei ole seda küsimust arutanud
eua msmuimiKL

Jõuti ühisele seisukohale soovitada pea
ministrile kiiresti vabastada Rebas kaitse-

KALLE MUULI

HAIN REBAS SÕITIS Göteborgi, kust ta
teatas, et jätkab jäägrikompanii vastuhaku
tõttu katkenud puhkust.

tusi kaitseministeeriumi töös.

TALLINN (EPL) -

Eesti kulla- ja valuutavarude kasv oli juulis kõige

suurem pärast Eesti

VASAKUL (taga) Iris Teiter,
Mari-Lin Poom ja Inga Savitsh. Ees leedulanna Kris
tina. ' ■:•■■■■■■■•■ ■
, •' (Lähemail loe lk 7) g

krooni sisseviimist läinud
aasta juunis.
Kulla- ja valuutavarud
on juulis kasvanud 425 mil

joni (juunis 230,2 milj.)

krooni, ehk umbes 31 mil
joni dollari võrra. Senine

suurim kasv oli läinud ok

toobris - 416,1 miljonit
krooni.

Need reservid moodus
tavad nUUd kokku .4,1 mil
jardit, ehk umbes 303 miljo
nit dollarit. Seega on need
varud rahareformist alates

suurenenud ligi kolme mil

jardi krooni võrra. ■ .

Juulis lasti käibele sula
raha 137,1 miljoni krooni

ulatuses ning seda ringleb

niliid pisut iile kolme miljardi.
Pankade vahendid. Ees
tis moodustavad 1,6 miljar
dit krooni.

Eesti Panga kapital ja
reservid vähenesid ja moo
dustavad 832 milj. krooni
ehk 20,1 protsenti kulla- ja
valuutavarudest.

(EPL/BNS).
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Dekoloniseerimme
Tänases lehes avaldame intervjuu Eestis tegutseva
”Dekoloniseerimise Algatuskeskuse” esimehe Jüri Es
tamiga. Algatuskeskuse põhilise mõtte, kindlustada
Eesti püsimine rahvusriigina, ämber vaevalt saab eri
arvamisi olla. Selliselt on ju formuleeritud sihiasetus
ka Eesti põhiseaduses. Mida aga on vaja selle sihi
muste lahkuminekud.

I saavutamiseks, selle suhtes on ilmselt võimalikud arva

Tasasiastunud Hain Rebas:

JUL TffCFJOtM
- Vmliisms aleks pidanud käituma tme r: ,.■■■■

mait ja selgemalt, ütleb Hain Hebas

Päevalehele’* pärast amm lahkumlmt ■ ;
saatmist Ernsti peaminister Mart Etsarlle

Loomulikulkt oleks hea kui osa Eestisse okupat

siooni vältel asunud muulasi sealt lahkuks, hea mitte
ainult Eesti rahvuslikust seisukohast.
Selline lahendus peaks olema loomulik ja soovitav
ka paljude Eestisse sattunud muulastele. Taolise välja
rännu soosimises ei ole midagi erakordset. Ka Rootsil
m oma programmid - kaasa arvatud majanduslik toe-

j tus tagasiminejaile - et hõlbustada näiteks LõunaAmeerikast Rootsi asunud isikute kodumaale tagasi
pöördumist.

toimunud ka väga ulatuslik tagasiränd on soomlased ja
kreeklased. Varasemal perioodil algatas Rootsi ka näi

IKaks
gruppi Rootsis,
kelle selleks,
puhul on
teks sisserändajate
Jugoslaaviaga majanduslikku
koostööd
et
luua Jugoslaavias töökohti Rooisist tagasi siirduvatele
”sisserändajatele”.

Mõnes teises Euroopa riigis - näiteks Hollandis ja
Saksamaal - on sellised programmid veel ulatusliku
mad ja mõnikord makstakse sisserändajatele üsna
suuri summasid kui nad lubavad maalt lahkuda ja
mitte tagasi tulla. Eestil ei ole põhjust teisiti käituda.

Kui aga Estam väidab, et vägivalda ei tohi kasu
tada, samaaegselt eeldades, et Eestis pidevalt elavaid
mittekodanike võib diskrimineerida töö saamisel jne,
satub ta vastuollu mitte ainult iseenda vaid ka üldiselt
aktsepteeritud põhimõtetega rahvusvähemuste ja sisse
rändajate probleemide lahendamisel. Me võime mui
dugi väita, et Eestisse okupatsiooni vältel asunud muu

lased on "illegaalsed” immigrandid. On aga täiesti i
selge, et mingile sundkorras repatrieerimisele või Es
tami sõnade järgi "piitsa” kasutamisele ei ole võimalik
saada rahvusvahelist nõusolekut ja tõenäoliselt ei ole
sellise lahenduse poolt ka Eestis elavate eestlaste ena- j
mus.

Aga valitsus ajas asju
passiivselt.

Ma olen kriitiline Trivimi Velliste suhtes, kes ei
suutnud kiiresti ja jõuliselt
reageerida. Ma olen ka krii
tiline justiitsminister Kaido

Seevastu 27. juuli avan-' ..
on veel jõus. Sisuliselt on
asi külmutatud. Valitsusko
misjonil on asja uurimiseks

ringkonnast kui Pullapää

kaks nädalat. See tähendab,

ler.

juhtu.

Kama suhtes, kes ei taht

mässu vaimne isa Kalle El

Hain Rebas ei mõista
hukka aga ainult valitsust.
Veelgi rohkem paneb ta pa

haks nende Riigikogu liik
mete tegevust, kes käisid

- Valitsus oleks pidanud

avaldusi ja õhutustööd tege

mida nende käitumine sisu

mas.

liselt tähendab ja peale

- Jüri Toomepuu ja Kat

rin Linde õhutasid relvasta
tud mässu. Mida Made seal
tegi, ma täpselt ei tea, kuid

mul on kahtlused.

ERSP esimees ja riigi
kogu liige Ants Erm tegi
koos mässulistega koguni
ühisavalduse.

Hain Rebas selgitab

mässu tausta järgmiselt:

- Jäägrikompanii tegi

maailmasõda rahvusriik, lätlasi oli siis rahvastikust

Millised olid need poliiti

tises. Selline arv tundub realistlikum ja võibolla ka j

Mis osas on valitsus va
lesti käitunud?

jäägrikompanii meestele
esiteks selgeks tegema,

umbes 7ä protsenti. Seda viimast piirarvu, 75 protsenti,
on välja pakutud sihina mitmes Eestis avaldatud kirju
Eestis saavutatav mõne aastakümne jooksul.

et midagi otsustavat ei

eraviisiliselt Pullapääl

juulil. Teises avalduses kut
suti ka teisi osalema relvas
tatud mässus. See oli trüki
tud laserprinteril, mida neil
seal ei oie. Ilmselt on selle
üleskutse taga poliitilised
jõud, kes tahavad segadu

vaevalt võimalik leida ühest vastust,
Estami pakutud piir - 85 või 80 protsenti - on ilmselt
väga kõrge. Selle järgi ei olnud näiteks Läti enne teist

- Kompanii juhid võn u
tagasi 25. juuli avalda:

nud avalikult esineda. Aga
tema tuli muidugi samast

kaks avaldust, 25. ja 27.

Võib ju arutada kui suur osa ühe maa elanikest pea
vad kuuluma põhirahvuse hulka kindlustamaks selle
maa püsimist rahvusriigina. Vastavale küsimusele on

Nüüd on jäägrikomp 1
ennast jälle allutanud i
seväele. Kas ei oleks k
likti võimalik lahendad!
birääkimiste teel?

sest loorbereid lõigata.
lised jõud?

- Seda uurib kaitsepolit
sei.

selle neid hoiatama. Valit
sus oleks seejärel pidanud
oma seisukohaga jõuliselt
välja tulema. Just kabinet,
aga mitte igasugused ise
hakanud lepitajad ja poliiti

liste loorberite lõikajad,
oleks pidanud võtma initsia
tiivi enda kätte.

- Initsiatiivi võtmine po
leks muidugi tähendanud
mingit verevalamist. Minu
oma poeg Juhan on Kuperjanovi pataljonis, keda tõe

Konflikt oli Hain Rebase
jaoks eriti raske, kuna sel
lesse sekkus tema partei,

näoliselt oleks sel juhul
jäägrite vastu saadetud,

rikompanii juhi Asso Kom

mida ma muidugi üldse ei
sooviks.

Lõpuks esinesid siiski
peaministri kohusetäitja
Trivimi Velliste ja kaitsevä
gede juhataja Aleksander
Einseln avaldusega televi
sioonis.

Lahendada rahvusprobleem Eestis radikaalselt
Narva linna loovutamisega, on Estami isiklik arvamus
ja tõenäoliselt ei jaga seda ka mitte dekoloniseerimise
algatuskeskuse enamus. Eesti ametliku seisukohaga,
mille järgi tuleb taastada Tartu rahus määratud piir,
on see avaldus ilmses vastuolus.

Põhimõtteliselt peaks olema võimalik ka piiride kü
simust arutada. Vast mitte Narva suhtes, küll aga osa
liselt praegu Venemaa poolt annekteeritud alade suh
tes. Vastavasisulise arutelu eeltingimuseks on aga, et

Venemaa tunnistab Tartu rahu järgse piiri õiguslikkust.

Veel ülie Eesti osa Venemaale loovutamise ettepa
nekuga väljatulemine, ei saa aga hetkel mingil juhul
olla kasulik Eesti-Vene läbirääkimiste käigule.

B/Urgaretlia af Ugglas

visiidile Lätimaale
Rootsi välisminister
Margaretha af Ugglas

külastab IL augustil

Riiat.

Ta arutab Läti uue valit
suse esindajatega Euroopa
Julgestuskonverentsil üles
võetud küsimusi, mh. Vene

vägede tagasitõmbamist

Läti territooriumilt. Vaa

deldakse ka muulaste olu
korda Lätis.

augusti õhtul kell kaheksa
alustas endise Venemaa te

levisiooni kanalil oma saa

teid uus kommertsjaam

EVTV. Telekanal on ”Eesti
Video” ja Rootsi telekontserni Kinnevik ühistöö. Au
gustis edastab EVTV saa
teid 3 tundi päevas, edas
pidi kavatsetakse iga kuu
saateaega pikendada ühe
tunni võrra.

tegi ühisavalduse koos jääg
meriga.

parempoolsuse lapsehaigused. Kahjuks ei saa noored
sõdurid sellest aru.

ja Hain Rebas vastasid
omapoolse avaldusega,

poiss, et kuidas tema saab
Eesti riiki ohustada, kui ta

Lõhe ERSP-s, mis tuli ava
likkuse ette selgelt seoses
partei suurkoguga, kus va
liti uueks juhiks Ants Erm,

ETA (Eesti Telegraafiagentuur) on

Grupp kasutas algusest peale moodsaid
sidevahendeid. Tänu sellele, et aeg oli
õige, oli grupil otsekohene edu. TAKS oli
kaotanud usalduse ja maailmapress tab
tis saada uudiseid Baltikumist.

head ajakirjanikud ja fotograafid on

Algatusrühmast sai Eesti Rootsi ulu,
ettevõtte INFO allüksus. (INFO juhatuse
esimeheks on Andres Kung ia Viktor Su-

sealt põgenenud. Vaevalt on erilist kasu
sellest, et ETA hiljuti sai uue juhi, ”The
Baltic Independenti” peatoimetaja Tar
mu Tammerki.

Seevastu on BNS (Baltic News Ser
vice) uuem asutus, mis ehk pole nii hästi

tuntud, kuigi ”EPL” juba pikemat aega
ka kasutab selle materjale.

lats selle asjaajaja direktor ) Seipaiol
muutus BNS aktsiaseltsiks, kus IIWQ
Praeguseks on BNS-i ametis umbes
sadakond inimest. Balti riikides tegutse

vad bürood, Moskvas ja Kaliningradis
korrespondendipunktid. Töökeeli on viis eesti, läti ja leedu, inglise ning vene keel.
Päevatoodang umbes 100 sõnumit eesti

vitama tõepärast teavet sündmustest Bal
timaades. Algatusgruppi kuulus ka BNS-i

keeles ja umbes 60-70 vene keeles.

Praegu kaalutakse esinduste avamist
Tartus, Pärnus ja Narvas.

arutab oma Läti kolleegi
Georgs Andrejevsiga ka
edaspidiseid suhteid Rootsi
ja Läti vahel.

Vastavalt litsentsile on
uutel kanalitel õigus edas

tada reklaami ainult 7%
saatemahust. Koos EVTV
ga alustas iseseisva teleka

nalina tööd ka Reklaami
TV, kes saab saateaega

Ostankino kanalil laupäeviti
ja pühapäeviti. AS-le Taska

kuuluv telejaam, vaata

mata lepingule Peterburi
kanali kasutamiseks 1. au

gustist saateid ei alustanud.

Mull küsis ülts noor

kaitseb eesti ettevõtjaid
vene maffia vastu?!”

ÜLO IGNATS

i jiRE.R imugm im
; fkockW IIE
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omab umbes kolmandiku aktsiatest

BNS asutati 1990. aasta aprillis, kui
grupp Moskva ülikooli tudengeid, kelle
hulgas oli ka baltlasi, otsustas hakata le

praegune president Allan Martinson.

Hain Rebas; ”Pullapää
ja Paldiski sündmused on

See lõi olukorra, kus

kõik kolm ERSP ministrit
Andi Meister, Lagle Parek

Mis väi kes ©ea IBMS'
pärit vanast Nõukogude ajast ja vastab
Rootsi oludes TT-le (Tidningarnas Tele
grambyrå).
See on nüüd müügil, kuid huvi selle
ostmise vastu on piiratud, kuna paljud

süvenes veelgi. Küsitav kas
erakonda on üldse võimalik
tulevikus koos hoida.

ERSP juht Ants Erm, kes

Välisminister af Ugglas

Eesti uued TV-kanalid
TALLINN (EPL) - 1.

JÜRI TOOMEPUU

Tidningsstatistik AB Tt© OB n©3 94 09 j

EESTI PÄEVALEHTI
ESTNISKA ŽtACBLADET
Vnxlutuv välja,,,t,lja
vuljanmiju »wHiii

ToiuJüri ,

Btii , Mi», Igualt., Al
Telefonid:
Kuulutused ju t(‘Ilinij<t(>il ()»/•> i «1

Suur imvesfteeriiig "'SatmsgeU

Toimetus (,•-> -.j dUo jo
IWwMlrww Emi I'äevnlrlit.
B.»x 177, Kl] 2<> STOCKHOLM

Telefaks; OB/U U 42
Toimetust asukoht: Stockholmi Ee<

Eesti suurim plast
Loodud firma, nimega paari suusasaapaid. 400
masstoodete valmis HTM Sport Estonia, akt 000 paarini loodetakse jõ
taja, riiklik aktsiaselts

Salvo sai 1# miljoni dol

siatest omab 70% Itaalia

poo! ja ülejäänud 30% kuu
lub ”Salvole”.

uda kolme aasta jooksul.

”Salvo” on siiani igal

Muta, WaSIingataa 3-1, 4 treppi

TELLIMISHINNAD:

Aasta (ka Eestis) kr 63
Termin (4 kuud) kr 25

Kuu jvj.

aastal tootnud umbes 2,5
lari suuruse Investee
miljoni USD-i eest mäeringu Itaalia sporditar
Nagu ütles ”Salvo” pea
vete valmistajalt HTM direktor Aleksei Nõomaa suusasaapaid.

Euroopas, aasta kr 71

on Itaalia partneril edu

Lehe tellimise postgiro ur 15 67 7{

Sport.

Nimetatud kaks firmat
on moodustanud ühisette
võtte, mis hakkab aastas
tootma 400 000 paari slaalomisuusatamise saapaid.

korral lepingu järgi õigus

ara osta kuni 90% uue

firma aktsiatest.

”Salvo” spetsialistide
sõnul püütakse sellel aas
tal toota umbes 180 000

Enzo Prendina kompa
niist HTM Sport arvas, et
edu korral suudetakse hõi
vata kuni 7% maailmatu
rust sellel alal. Siis võiks
aastakäive ulatuda kuni lg
miljoni dollarini.

, , 6 kuud...,. kr 4&

Mujai, aasta .kr 7§
6 kuud kr 42

_ taatt

Kuu utustete lisandub ktttbeLk* 23
MUUutusarvete postgiro Gö 39 MM)

Väljaandja EESTI PÄEVALEHT

Teorlagsab
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Jutuajamine Ålan. Mmiev-Fletcherma
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Tartra alustatakse

I*rifi Hmaj m dAc?düäELe Haisö3de teetraisl
ko rjigõitlli.aiiäuiZia; : _. üõiiaiBias
Eestis töötab praegu

Riigiette ÕU1 Tartu
toreiaondiiehas on asutamid ühiselt^ Titti:
Roots? Scania ja Biih firma
F>upfe ftiet«ac Koos kaka

tulevad Tar u*- tuoiHad au-

Balti tuura laoks-

lobus^d 1 ctrnv rnAoogaiest
palju odavamad.

takse wkmstama busse

iiiia rohkem meie välismaal

sündinud noorema põlve

Inimesi oina vastavate! eri
aladel. Üks nendest on Va
badussõjas silmapaistnud
sanifar-kiinlral Artur Lossinam tütrepoeg Alan Mor-

uth*s Täitu Au oremondue-

hase diruaior Par

res.

leina cõ? ar- kollaselt

Kallan Roima

Uu« eiti \ otfe nimeks
s«ah ol^ma Faltsca > ja

10Ü liuni i Ä^tas

Padi lillade a}aauto
tootmises hakatise La- busside jart-L arves
sutama Saarile murrame
]a bail ür*aa k^redctaJe,

iey-FIetcher, Euroopa

tuste memu
ZZO masinat aaj

ühenduse <EEC) teenistu

veidi eesti keelt rääkima

Kaunase korvpalliklubi

hakanud briti kodanik

"Zbalgins’ sa. -lLW uue

"Pfiare”-iiimelise projekti

peal ii enui, l (Ilu-.s o i f>=

ga, mille siiliks on tööstuse
erastamine ja restruktureerimine. Moriey-Fletcher on
käesoleva aasta veebruarist
selle projekti koordineerija

ti korvp^ihn.eeskonra .li
mane peati eenur ’ iak
lumels.

metatakse ka "The Baltic

Framework Agreement”

(”Balti Raamita va Le

Lepingule Kihutati alla

gis. Näitena EEC tegevu

28 ]i’uh! Pkniiases koos

hiljuti Eesti ja Euroopa

Ühenduse vahel sõlmitud

Salumetsaga läheb ränini*
koondisest Kaunasesse ha
Geit Kullamäe, kirjuta! rw.

10-aastase tähtajaga lepin
gut kalanduse alal. See lu

pendent.

sest Baltikumis võib tuua

dalalehl Ihe Baltic inae-

bab Eesti ja teistele Eu

Salumets on kunagi ise

"Kaie/T eest mänginud

KINDRAL AR

JANI tütrepoeg Vabao

langenud koolu

ta jäte ausamba juures.

Tema ema Nora Loss
Morley-Fietcheriga, asudes

elama Londoni, tegutses
kaua aega suures põgenike

abistamisorgamsatsioonis
i r:e British Council for Aid
io Refugees, tõustes seal
vastutavale kohale. Aastail
ü«6 kuni 1955 elasid Moreley-Fletcherid Nigeerias ja
Keenias, kus ka 43-aastane

Aian-Jaan on sundinud.

Tema kadunud isa oli seal
Colonial Development Cor
poration'! teenistuses. An
dekas nooruk sai stipendiu

mi Etoni Kolledzhisse ja
iiüjem Cambridge’! ülikooli,
mille lõpetas majandustea
duse ja vene keele alal.

Ta on abielus kreeka
mütoloogia professori tütre

loga, kellega tutvus Aust

raalias. Perekonnas on
kolm kooliealist last, pojad

Mark ja Peter ja tütar Kai
rina. Vanem poeg on juba
stipendiaadina Etonis. Juu

samuti olnud N Ludu koon

disc mangija Hiljem usal

majandusministeeriumi ja

reformini inistri Lia Hao-

niga. Minu leping on" aasta" aastat' hiljem elan sama
peale, mida saab pikendada läbi oma ema kodumaal.”
kui meie projekt on edukas.
Küsimusele, kas eestla
Minu perekond pooldas
minu otsust, kuigi pidasime sed siin mäletavad tema
otstarbekohasemaks, et mi vanaisa, kindral Lossman
nu naine praegu elab koos ni, vastab Alan, et isegi

lastega Inglismaal, kuna

oleme ju nii kaua just kooli-

ealistest poegadest eraldi
elanud. Lõpliku otsuse teen
tuleval aastal.

noorema põlve inimesed
tunnevad tema nime, samu

ti valitsusliikmed, kes te
male on näidanud ”Eesti
Entsüklopeedias” vanaisa

”Ma räägin natukene
eesti keelt,” jätkab Alan

elulugu. "Katsun Eestit põh
jalikult tundma õppida.

meie ingliskeelset vestlust.
”Soomes elades õppisin kol
me aasta jooksul ära soome

Olen juba olnud Narvas.

keele, mida ka siin saan
kasutada. Soome keele abil
saan päris hästi hakkama.”

Tartus, Pärnus, Valgas ja
muidugi Raplas.” Alani ar

vates on Eesti teistest Balti
riikidest suure sammu võr

ra ees juba ainuüksi oma
rahareformi tõttu. "Riia!

Pct ei-lwiiTs
avatakse

eesti kool
Fesü hultuuriuhmg Pe
terburis ja Eesti saatkond
kavatsevad linnas elavatele
eestlaste lastele avada hoo
li. Arvestuste kohaselt elab

Peterburis ligikaudu 4500

sakadu".

dati lade kesl

oAron

dise juhtimir

Eelmisel
senerina

.n,a:.;i

olies Soom< u

Koos Kare.. iec

neri Riho Soonikuga val

hieislrivois^mik^n ku»

Eesti kultum i koondises
registiepi-itud m.u.sed:

tabh Luuaxda L
luatd selles* e. , Amemangijaic. f\

Tflsip K/S k" . t tPeSi kokkutulek ten nausinajas ’ Vadeilvumer* ,

•h-undrtj f-s o^a emm

Salumetsa hm « daiuuri

Zhalgirse*' pe ^ ’ Ao

hale loetut in te.Ae hulgas
ka rtiv^cia» »SS aulilS, ivuS

praegu mangi1- R*a Ilad
neh varride'; r'f ^ ‘Agius
Jovaisha Lellel «.Hct peagi

Haridusministeerium on lu
banud koolile oma abi.

Esimesel õppeaastal

piirdutakse eesti keele ja

larites, aga seal on kesk

ajalooga, kuid järgmisel
aastal alustatakse juba
kooliprogrammiga taies

dusteadlane.

Mõned aastad tagasi
avati Eesti kool Moskvas

linna hotellide standard eri
ti kõrge,” lisab briti majan

Intervjuu: KARIN
SAARSEN

peegliks
\i aldnme järgnevalt

katkendi FtbU kee Tead

lase J \ \ eski j «ei ai Tar

tus, 27 juunil peet u Kteda ka kõige rangem keelepolitsei ei või i anna keed
liikuma mingis muus suu

pean ikka veel maksma dol

Vaikse Ookeani saaresti
kus, näiteks Paapuas UusGineal kui see iseseisvaks

ci. 1 m ii i.-'. -...

Linnavalitsuse haridus
osakond on plaani heaks
kiitnud. Eesti Kultuuri- ja

lias suure naftakriisi ajal.

Ta reisis seal palju, ka

Reede i/b-iu,u Iht.e

Soonseina akvarelhac :.a:-

tus E Maias Mamme d
18.

•feisip. 7/9 kl 14.5

EPtkS i kokkutulek Ee.*'
Majas.

Koor Eestist

iLeel *jii

kandest
Keel peegeldab uhi^kon

põnev oli tema aeg Austraa

Edasi jutustab Alan, et

Brunnsg. 26.

asuda K< Ila’’ cL ntesluema
BG Hanen t

eestlast.

mahus.

sealse Eesti saatkonna juu
res.

nas kui sc ^ kuhu Lugu muu
kultuui on minemas

Km kultuur amenkam
&>euub, siis teeb seda
keel Kui kultuur xnadalcLo
ja kbdStub. sus juhtu! s-«

sama ka keelega kui kui
tuur ei ole raha ja võmm

kõrval enam tahtis, sus me
\ õline keelekultuuri olulisu
sest ükskõik km pikki lugu

et veeta suvepuhkust purje
tades Läänemerel.

tema Tallinna kodus Nigu
liste kiriku vahetus lähedu
ses kuuleme, et tänu tema
kadunud vanaemale-vana-

kõik kaasmaalased kasuta

vad juhust ja tulevad vai
keseid kultuunsaadikiua
kuulama.

Pensionärid
Eskilstuna eesti pensio
näride sügisene tegevus al
gab 18 augusti' kl 14 uutes

Eesti Kodu ruumides.

Kungsvägen 12. endises
laste paevakoehis. Sügis
hooaja tegevuskava on ka

vandamisel, kuid loode
takse, et pillimehed abista

vad Ühislauludega. Kõik
endised ja uued liikmed on
teretulnud.

1 elüžaifes"~|
EK puhkuseajad
Eesti Komitee Götebor

REET KAASIK

gi osakond on augustikuus
puhkuste tõttu avatud kaks
paeva nädalas, teisipäeviti
ja kolmapäeviti kl. 8-15.

lahe ühiskonnale korda.

Majaperemees uuele
uurmkule: ”Kook on kull
väike, aga sellise kõrge

Jutuajamisel Alaniga

Laste laulukoor 'Loo
tus ’ Tallinnast külastan
Esküstunat io augustil
Esinemine on ki ’4 nirul
Vastuvõtjaks on kohalik
Misjomkink Loodame et

sid kirjutada, aga see ei

ulja liult!

emaga saabuma Tallinna,

uuri juures te nagunii tihti
suua ei keeda.

j STOCŽHOlflg 1
Koguduse väljasõit

EELK Stockholmi kogu
duse väljasõit toimub pühap., 22. augustil. Jumala

teenistus leiab aset Li-

isale Maria ja Artur Loss-

Kohtunik kaebealusele:

manitele, kes elasid pensio
nieas Alani vanematekodus

”Teie pika kanstusterea

juures, neid on teil juba ol
nud 24, oskate ehk arvata,

Richmondis, on ta eesti

keelega niivõrd harjunud,
et saab kõnelustest juba
palju aru. Ka on vanaisa te
male jutustanud eesti aja

mis teid seekord ootab.”

- Kaebealune: ”Tõenao
liselt 25. juubel.”

loost ja iseseisvusajast.

• HtCshniiic*

”Olen juba külastanud

oma vanavanemate mõisat
Rapla piirkonnas, mis jättis

Otsitakse Erik Aliküit,
sünd. 5, märtsil 1924 Pär

väga kurva mulje. Tartus
olen kohanud oma sugulasi

devas kontaktis siinse raha-

21 august Metsakodu
talgud Vamõntu
28.-29. aug. Lfetsakodu

1 ^ESESiAgprA j
”See oli fantastiliselt ai
railaadne elamus. Nüüd 15

lis pidi pere koos vana

põllumajanduse ja botaa
nika abiprofessorit AnneLiis Sõmermaad ja tema
venda füüsikut Mart Elangot. Oma töö tõttu olen pi

I" “I"

(Foto: KARIN

nuteel ka Riiga, Kaunases

ina!!. kes pärast sõda abiel

IH -ao. aug KUalisuri-

ka. konverents.

P, september Pensio

E* ctl *dS\ Tas u mla mdi

ping”), tugineb konsultanti
dele kõigis kolmes Balti rii

lus briti koloneli David

10, ^unmaa.la,

tus Fagerhults Elektris

Alates Sm iharjapeost
on avatud Lend L-andc Ta
ies naitus "W «astat Mat

mistasid iiac ra _es
konna eife La Sm jpa

Eestis, ”Phare”, mida ni

Brüsselisse.

t usele annab Metsakodu

naride Sugispae'»

sai eeteküese

Tallinnas tegutseb juba

se, Vilniusse, Berliini ja

seks. Pidulikumat vär

vingut taimi usuvisele tege-

Noupaevad.

y-edit karv

kongis ja viimati Helsingis.

roopa liikmesriikide kaluri
tele ligipääsu üksteise tur

algul umbes kuus kuud

kestvaks aktiivseks tegevu

40-a tunhifae Maleta

ses olev majandusteadlane.

Varem on ta olnud rahvus
vahelise õlikontseriii Shelii
esindaja Austraalias, Hong

gudele ja Läänemere püügi
aladele. Alani mitmekülgne
tegevus viib teda sageli len

Metsakodu avas oma
suvise perioodi juba ma!

nus. Isa ninu oli Anton,
ema nimi Olga. Kes te

mast midagi teab, palutak
se teatada õele aadressil:

TORI KIR.1KU KLLLA uiintst-ürUiua 2, uiud i993. Kolul fidliu Ouo Pele/soo Ioiojilo&l, op.
Vaga New Yorgist ning Tori kiriku õpetaja. Kell on valatud Sigtunas ja kingitud Uppsala
koguduse poolt. (Foto: Lembitu Reio)

dmgõl Breviki kirikus kl.
11. millele järgneb kohvi
laud. Registreerimine koh
vilauale kog. kantseleisse

enne 19. aug., telefond
08/21 32 77.

| VESMJÄSVB 1
Lennus äepoisid

Lennuvaepoiste Klubi
saunapaevad on laupaeval,

21. ja puhapaeval, 22. au
gustil. Veteranid ja nende
sõbrad on südamest tere
tulnud. Osavõtust palutak

Mr. Clint Summerhül, 22

se teatada kas Heinole, tel.
08/31 49 22 või Olevile, tel.

Mastons Rd., Karangi,

08/550 165 82. Veskijärve

NSW 2450, Australia.

telefon on: 0158/330 12.
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Sigismund

ja Karl

See aspekt oli muidugi vale,
pigemini olid jõusuhted vas
tupidised. Rootsi oli ikkagi
”metsatagune” vaene, ma
hajäänud põllumajandusega

riik. Poolas leidus sel ajal
küllaldaselt jõukust.

Pärast oma isa Johan võtnud otsuse, et sellest ki

ili a, 1593 surma tuleb rikutes ja koolides ei saa
Poola kuningas Sigismund mingil viisil taganeda.

Rootsi, et lasta end kroo- Umbusk Sigismundi vastu
riida ka Rootsi kuningaks, on ka muidu suur.
Kohe alguses tekivad vastu- Meile õpetati omal ajal
oiud rootslastega, kes hoia- koolis, et toimus katse liita

vael rangelt kinni oma luteri rikast ja haritud Rootsit
usust ja Uppsalas on vastu vaese ja harimatu Poolaga.

Rootsi aadlikud jagune
vad kuningasse suhtumise

osas kaheks. Eriti rasked
konfliktid on Sigismundil
oma onu hertsog Karliga,
kes on noorim Gustav Vasa
poegadest.

Sõjalised kokkupõrked
kahe ”erakonna” vahel al
gavad Soomes, mida valit
seb Sigismundi äge pool
daja Klas Fleming. Aseva
litseja range rezhiim kutsub

välja a. 1596 soome talu
poegade mässu, mille kes
kuseks on Lõuna-Põhjamaa.

Mässu kutsutakse ”nuia-

meeste sõjaks”, kuna talu

poegadel pole paremaid
relvi. Aadlikke tapvad ja
mõisaid põletavad talupoe
gade jõugud kaotavad Klas

Flemingu vägedele, kätte
maks on verine. Talupoe
gade mässu taga on hertsog

Karli käsilased. Klas Fle
ming sureb ja hertsog Kari
taastab Rootsi riigi võimu
Soome üle

Kodusõda levib peaagu

Rootsi. Sigismund tuleb
poola vägedega, aga ei
suuda võita hertsog Karli

vägesid. Sigismund on sun
nitud a. 1599 Rootsi troonist
loobuma. Hertsog Karl saab
riigihoidjaks ja aastast 1604
Rootsi kuningaks.

Jäi loomata kaksikmo-

(juukseliseks
e kokku pattusasele joo-

KAKS SÕRME Pühakirjal annab Sigismund kuningavannet Uppsala lossis 1594. a. Ku
ningas istub Poola vapiga kaunistatud baldahhiini all ning tema kõrval on kaks piis
koppi. kes on asetanud oma mitrad lauale. Kuninga ees dikteerib vannet Erik Sparre.
Nende ümber istuvad nõukogu liikmed eesotsas hertsog Karliga.

Uus kuningas on väga
neid hukatakse suurel hul

Rootsi ja Poola vahele ning
tungida välja Läänemereni.

on viimase ajani aja

ii Andres arvas, et nüüd

peaks Lenin end hauas

niitu korda ringi keerama,

ii Viimane hoop oli, kui seni

i truu jünger Fidel Castro
nüüdsama parteitruuduse
iislUirife vastu maha müüs

ja käskis rahval hakata

valuutat maale sisse too

li ma.

nud rootsi keelega
läbi - aga nüüd hakkab

vana kaevu enne sülitada,

kui uus valmis. Kui tsaar

Mis soomlaste meelest
erinev on, see olevat huu
mor. Kirjutab teadlane:

Boris oli puhkusel, siis sel
lid hakkasid sülitama..

”Eestlaste huumori

- Puhkamine ja välis

maa reisid on kardetavad
asjad Vene riigi peadele.

Näe, Nikita käis hoolega
välismaal, kuni tõmmati
tagasituleku ajal troon ist

miku alt ära. Peeter oli
krapsini mees. jõudis õi
gel ajal koju ja hakkas

ij - Kodutuks on jäänud strelitside päid maha raiu
ii Lenin. arvas Andres. - ma. Seda tööd ei saanud
‘ Käe. linna võtsid juba tükk
aega tagasi käest ja and-

käed sügelesidki vahest

is sed ehitavad ärisid üles nii

Riigivalitsejad on ju mit

i) sid jälle Peetrile. Hiinlaii et laksub. Ja kui nüüd ka
ii Castro... Ei tea, kuidas ku
is judega jääb? Kas võtavad
ii Kuubal kujud maha.

« - Eks Narvas ja Siliali mäel ole veel üleval, tä-

' ülendasime meie. - Seal ju
ij tahetakse elada eesti kroo-

is siga, aga vene valitsuse

lt ga. See ei lähe kokku.

ju lääne pool teha. Eks tal

niisuguse mehetöö järele.

mesuguseid käsitöid hob-

byks valinud. Üks rootsi

ehitab kindlustusi. Eriku ja
Johani renessanslik pillamiseaeg on möödas. Karl loo

tagasi.

Alguses on edu rootslas
tel, kes hertsog Karli juha

kuid on sunnitud jälle tagasi

tusel tungivad a. 1600 Riia
alla, aga on sunnitud jälle

tõmbuma, soome sõjame
hed keelduvad kaugel võõ

■j hele, küllap tuleb kuskilt

teine tegi teatrit. Oli ka
neid riigipäid, kellele riigi
valitsemine oli ainult aja

viiteks.

- Nagu sel Raudpeal,
kelle peategevus oli sõjapi
damine

\|00inlased on haka-

Unud huvi tundma,

kuidas praegu on õieti ka
he vennasrahva suhe. Kas
on veel sarnasust või on
see aegade jooksul kadu

ij niisugune teadlane, kes
ii avastab, et Lenin tegeli! kult ammu on kapitali är
il mastanud. Temast on ai- nud, sest viimase poole
i null valesti aru saadud, sajandi ajalugu on ju ol
j Pikapeale vahest tuleb Lei nin jälle rahatähtedele ta-

j gasi. Vene rahaga on imef

maad põhjast lõunasse ja

dab oma pojale Gustav

Adolfile ja kuulutab, et vii

meel on erinev. See ironi

seerib asjad pahupidi,
naerab sellele, mille puhul
soomlane nutaks. Naerab
väga sageli iseenda üle, nii

et parim tõlkki ei oska

tagasi tõmbuma. Talvel

1601-2 sureb Liivimaal pal

Liivimaale on kodusõjast

sõdadest rüüstatud maa

gele peab vahel naerma.
Soomlane mäletab asju,
millele ei sobi naerda.”

Selle kohta võib öelda,
et soomlastel on olnud kin
del seljatagune - vaenlane

tuli ainult ühelt poolt.
Eestlased - nagu teisedki
rahvad sakslaste ja vene

laste vahel - on elanud
tuule peal ja leidnud, et

vahel pole muud teha kui
naerda, maailma elu üle,
teha pila, ironiseerida. See
on Vahe-Euroopa pooleldi

sunniviisiline katse, kan
gemast vähemalt vaimu
poolest ja pilkeliselt üle
olla.

seda tõlkida.
Soomlane ei saa sellest
huumorist aru, sest see põ

Sellega ei tapa, aga torked

hineb kogemusele, et kõi

rast on pilkamise vastu

Pilge on nõrga relv.

on vahel valusad. Sellepä

ju inimesi nälja ja külma
kätte,

Rootslaste uus rünnak
lõunasse lõpeb Kirehholmi

juures Riia lähistel katast
roofiga. Rootsi jalamehed

kõik rezhiimid väga äge
dad. Ja on pilge samade
rezhiimide ajal kõige lop

sakamalt õilmitsenud. Nii
palju anekdoote kui Stalmi
ja stagna ajal, pole meie
maal ja meie rahva hulgas
iialgi kuulda olnud.
Hull lugu küll! Oled tei
se vastu maad rõhunud,
aga see sunnik tõstab ise
ennast tutist, kerkib sinust

kõrgemale ja irvitab su
üle!

nud väga erinev.

Soomlane kirjutab, et

keeleoskuses on eestlased

vad kord Moskva ligidale,

ral maal sõdimast.
1611 troonile tõusnud 17-

aastane Gustav II Adolf pä
rib isalt sõdadesse mässunud, vaesestunud ja kaooti
lises olukorras riigi.

AI

EMrasfö üd

Eeslis cil
väheiicmircf
Eestis-toodetud tsemen

di järele on nõudmine vä
henenud 800 000 tonnilt
1988. aastal 150 000. tonnile

sellel aastal. AS Kunda
Tsement juhatuse esimehe

Aadu Kana sõnul ei ole
vabriku toodangule praegu

Kavalad võimumehed
väidavat, et pilge midagi

ei tegevat, korjavad ko
guni karikatuure ja anek

doote. Niimoodi vähemalt
räägitakse Pilsusdski koh

ta. Hjalmar Mäe on ka
mõned enda kohta räägi
tud anekdoodid mälestus
tes ära toonud.

Päris kaval mees ja

rahvas pilkab ka ennast.
Näitab, et too relv käsitle
jale endale midagi ei tee.
Jaa - Moishe on lõunale

kutsutud ja jutustab pä

rast:

kuningas töötas treipingil,

* - Küllap hiinlased seda

ij ka varsti märkavad, kuu
li iutas Andres. - Pane tä-

seda ära põlgama.

Vahepeal sõlmib Rootsi
Venemaaga abistamislepingu, sekkudes Venemaa sise
tülidesse. Rootsi väed tungi

pidanud ägedasti

lik lugu. Vanad rahatähed
enam ei maksa, aga uusi

lakate valduses.

võitlevad väed mööda Liivi-

Rootsi-Poola sõjaks paisuv
konflikt katastroofiline. Pi
kemat aega (ligi 40 aastat)

sajana hiljem suruda kiil

keeli õppima. Matti

:s ”See ei tee midagi, et va
li enlased kallale kipuvad.
Palju hullem on. kui oma
j mehed või koguni jüngrid
ii truudust murravad.”

mist. Mitu korda rulluvad

ei suuda vastu pidada poola

ratsaväe rünnakule. Kord
on kogu Liivimaa jälle poo

ningas oma isa radadel korraldab riigi majandust,

suunas. Venemaal õnnestus

tänu pildikastile.

ei ole. Eesti rahva vana
sõna ütleb, et ei maksa

givaldset sõjaväkke võt

gal. Muus osas käib ku

mane teostab selle, mis isal
pooleli jäänud.

soomlastest ees -

i Js, Stolevat öelnud:

rekvireerimist, meeste vä

narhia Kesk-Euroopas, mis
oleks edaspidi olnud vastu
kaaluks Venemaa kasvava
tele ambitsioonidele lääne

Meie oleme ka muidu

lj 14 eegi riigimees

peab taluma uute sõjaväge
de hävitustöid, varanduste

range tema vastu töötanud
või sõdinud aadlike vastu,

"Halb söök oli, oi, kui

halb! Aga kui ma koju

jõudsin, märkasin, et Jah
ve oli mulle halva olemise
eest siiski tasunud. Kuue
põuetaskus olid hõbelusikas ja hõbekahvel...”

Hästi kõmulise ninaga
Moishe vaatab peeglisse

turgu ei Eestis ega Vene
maal.

”Ajad on rasked ja eriti
palju Eestis ei ehitata,” ar

vas Kana. Kunda toodan
gust läks kunagi Venemaa
le 300 000 touni igal aastal,

praegu nõudmine puudub,
kirjutab ajaleht The Baltic
Independent.

Hoolimata sellest on väl

javaated lääne turgudele
üsna lubavad. Aadu Kana
sõnutsi on tehasel lepinguid
tsemendi ekspordiks läände

kokku 400 000 tonni ulatu

ses. Enamus ostjaid on

Saksamaalt, Briti saartelt,
Belgiast, Lõuna-Aafrikast
ja Brasiiliast.

Eesti mehed
Ja jaapani

ja arutleb:

”Rabi võib küll öelda,
et Jahve tegi inimese oma

näo järele. Aga mina küll
ei usu, et Jumal näeb nii
moodi välja.”

Kui nüüd neis lugudes
ei peegeldu antisemiitlust.

Aga need on ju juutide
oma jutud!

I l-ll

Juhtiv Jaapani kummija plastmassitootja Sagga-

mi Rubber Industries tun
gib Eesti turule oma tuntud

Suki-Suki ja Näkki nimelis
te kondoomidega.

Jaapani firma tuleb Bal
tikumi turule Nordic Sales
Group nimelise aktsiaseltsi
”vahendusel, kes kavatseb
esialgu osta kokku 300 000
preservatiivi. (BNS).
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Virve Orav:

NARVA-JÕESUU kodu u-mja pügagu
Tallinn 1993. 144 lk.
Möödunud aastakümnel

mainitud ninu esineb laiku

ilmus hulgaliselt maakon

tes a-st 1684).

dade, maastike, kodukandi
raamatuid, osalt ainult kir

Kultuurilugu on esitatud
vaga mitmekesisest aspek

janduse vaatekohalt. Anti
näpunäiteid matkajaiie, eri
ti toodi välja kirjeldatava
ala ajalugu. Olukordadest

tist ja Vaga põhjahttult,

kogu aeg toetudes olemas

tingitult polnud see ajalugu

alati küllalt korrektne, pal

lähema ümbruskonnaga

kidele, Valik kodukandis

kusi ainekäsitlusest annab
mnungate ta 'ahsesl erms

sündinud ”kuulsate meeste"

vate peatukkide loetelu

osas oli tingitud poliitilise

Lootsiteenistus ja navigat

Nüüd oleks aeg, kas re
digeerida ja uuendada ole
masolevaid teoseid või kir
jutada hoopis uusi.

Viimast teed on käinud
Virve Orav, Ta esitiib teose
alguses Narva-jõesuu ehk
saksakeelse nimega ”Hungerburgi” ajaloo varasema

test aegadest peale (eel
, vaid hoopis remondiga,
ula W-oasta juubelit.
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”Isamaasõja” mälestusmär

tsensuuri nõuetest.
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olevaile unkutek urnile
hulka kuuluvad ka ajale
hed). On arvestatud asula

ju oli rõhku pandud uue
male tööstusele ja eriti

[9

Pill^zisl \99Z

sioon. itandlan, ja nu n
Tänavavalgustus. Rahva
laulikud Inimesed, kelle

nade esimese autuima ja

nimi ei kao aegade hõlma.

auhinna Tnsstooside naol
saal ad Helmut Eerua

Kirjanikud ja luuletajud
Muusii ud ja lauljad ,ava
kunstnikud ja teised.

aiitlasi Peimiagioitei n ü

leosi saab Lea Lask, Stoek

hõlm T< isi ja I.olpiaida

Partiile ’a Iibed r«rl-e,

Bromma, EPL õnnitleb!

Teos on rikkalikult ja

hästi illustreeritud, värvifo
todelt (nulle tehniline kvali
teet ei olene autorist) saab
kujutluse "rikaste meeste"
ülespuhvitud vormidega su

vilatest ja lihtsamatest

avalikest ehüusist Teoses
esineb vaga tervitatav (pa

raku taolistes teostes vaga
haruldane) isikunimede loe
telu, mis kergendab teose
edaspidist kasutamist alhk
materjalina.

Narva-Joesuus sütita
nud kultuuritegelaste m

nuttu on vaga pikk Kopile
sime sealt välja ainult alt
sikuid:

Paul Keres, prof. Lud

vig Puusepp, Valmar

Adams, Betti Alver, Igor
Severjanin, Å. H. Tamm
saare, Fr. Tuglas, Marie

Under, Eduard Vilde., Hen
rik Visnapuu, Heino Eller,

Miina Härma, Raimund

Kull, Tuudur Vettik, Georg

Ots, Adolf Vedro, Mari

Möldre, Ruut Tarmo, Paul
Pinna.

Räägitakse, et seal ole

vat suvitanud ka Mare Chagall.
Milline teine suvituskoht
(Pärnu, Kuressaare?) võiks

sel alal Narva-Jäesuuga

võistelda?
1938 elas Narva-Jõesuus

ALLA:

Juulikuu Miljoiiiristsõ-

Järgnevalt augustisuu

Miliomi istsonad Lahendu
sed peavad olema ”Eesti
“eevalehe" Slocknolmi toi
alatuses hiljemalt esmas
päeval, 6. septembril.

Aadre s Eest! Pai va
leht, Bo\ «7, 101 29 Si.ekholat. Ümbrikule mari id»
’ hVIiljomnstsõnad, august
1993”.

paremalel-A esimene eesti nais
helilooja (eesnimega) 2-B
esmeb eesti rahvalaulus
”Meil aiaaarne tanavas” 3A kalapüügiriist 3-E Amee
rika Haal 3-G kevadkuu 4-

A-I katuse)., -v' k 8

tanapaev E ■ pu»-r " äi

eesti ürgne raiu JaumtUup

C i eesli n eheiinru ö
end N Ludu aUtoV O s

kvermhse t telif vm ta .

surn osake C ’ peni-li

napea D 2 nu ^utempri L

7 < otamati ulla.-H 7 „ ’

aastakoosole! ma

dama E-ll narn ees”, a jto
loogiast F 2 ohtu-.e \ a’g ls
F 5 lõppsõna, naiaer.li õpp

oi a F 12 oks ’ arbusid’

inimeiahed) G i tunm se
gane G 7 eRL i ga-stoo me
Eestis , nimetanud G-9 ko
husetäitja C 11 kartliku 33 mõistus K 6 nremdehk
11 lõhkelaeng I -j kunagise

Natsi Saksa rehaluk I 7
omaaegne kindlustusselts

Eestus I 10 mehenunt j j

vahmT kirjandust T-1 il
makaar.

B linn Jaapanis 4-G tege

lane Lutsu ”Kevades” 5-A

eesti naisenimi 5-D tuli

Juulikuu Miljoniristsõ-

nade lahendus:

meelde 6-B kala sisikond
6-F rahaühik Lõuna-Amse-

rika riikides 7-A ”sina”

mitmes keeles 7-C veesõi
duk 7-H mehenimi 8-A osa

riik Kanadas (lüli.) 8-E
mittevaimulik isik 9-B
ülemlaul 9-E looma ”huul”

9- 1 valukarje 10-A Eesti
Vabariik 10-C Bildti kaasa
10- F lõppes, sai ... 11-A ka
setohust jalanõu 11-F noor-

teorgi liikme 12-Å kihel
kond Virumaal 12-G osa
kohanimedest Lõuna-Amee-

rikas 13-B õlletehas Eestis
13-F rahaühik.
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u. 1500 alalist elanikku.
Praegu olevat seal 4300 ela
nikku, neist u. 15-20% eest
lased.

Raamatu on kirjastanud
autor omal kului. Seda saab
tellida, makstes sisse post-

SbVERESTORAN -‘LAINE" RÜÜSTATI. Nu nagu ta jäetu mi seisab ta edasi. Alusmuur aga pärineb 1935. a. ehitatud rannahoonest. mis oli kavandatud arkitekt Ehei
Saarinem poon

(Foto ülalt
i-c.sli Lfjs i.ju.õr^ule tinlati uus neskjaamahoona. Kui välispartneriga vaatama mindi.
i riimi::

>one vajaks ainult umbes üheksa ruutmeetrit põrandapinda moodsa sidea mi seisab imponeeriv hoone vaikselt edasi. (Foto all)

zhurole 50 59 66 - 2, Inga
Kann-Surak raamatu hinna
kr. 50 + postikulud kr. 10.

Teos on muugil ka Eesti
Kultuuri Koondises. Raa
matu sisulise ja tehnilise
kvaliteediga võrreldes on
hind väga odav.

AR-GI

amdl ja tema laitFadlöF Baltik
PARIIS (EPU - Prant- Hiljutise Gorbatshovi
suse president Frangois Prantsusmaa-reisi puhul oli
f Iitteirc.au armastab koe- falJu luttu Presidendist ja

Piltidelt sai naha, kuidas

Frangois Mitterrand Rais
sale tervituseks musi andis

Mihhail pererahva
r, pr i„..i oph ia tema koerast Endisel N. ning
auks klaasi tõstis.

.... , Jgd d0” e , Ja Ludu presidendil on jäänud

hüppan «jyircs palees prantslastega he°.1 suhted
üks must mo-adori touga ja tema visiiti kommentee-

kutsu nimega Raiuk. nti põhjalikult.

Ja koer Baltik kais ka
rõõmsa näoga ringi ja lipu
tas saba.

LABRADOR RETRIEVER. Ka Rootsi kuningal oh labra

Mis motiivil presidendi

dor, nimega Charley.

Milliseks tema isiklik

nud uht-teist ■ positiivset dagi imelik on siiski ette
baltlaste isesisvuse kohta. kujutada naeratavat Gor-

labrador nn aktuaalse nime
sai, ei ole teada.

seisukoht Balti riikide suh
tes on kujunenud, pole sa

muti paris selge, TV-s ja

raadios on ta siiski maim-

et ta püüab venelastega

batshovi, kes teeb Baltikule
pai...

hästi läbi saada. Olgu nüüd
sellega kuidas on, aga kui-

- FANNY SIVERS

Kuid samas on ka teada,

Kolmapäeval, 11. augustil 1993
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22"€i<xBtan<B Liisi OjarMt&a <nm
Mälestusi koduaiast
On säilinud mälestuskilde minu varajasest lapse
east - koduaiast Tallinna ääremail. See oli nagu värs
ke aedvilja ait, millest varasuvest kuni hilissügiseni oli
võtta aedvilju, kuid ka puuvilju, marju ja lilli.
Selleaegne aianduskultuur oli meie ümbruskonnas
levinenud, kuna heaks naabriks oli aednik, kes oma
kutsehariduse oli omandanud Austrias ja kelle arene

Eesti Kirjszmke Liidu noorim
awali mu ees / On minu ainukene ai
nuõige tee / See on see sõna, milles la-

nud äriaiandus oli paljudele eeskujuks.
Mäletan, et esimesed aedviljad olid ilusad punased

redised ja õrnad salatilehed. Et salatilehed oleksid

”Minu kirjaviisi panevad muidugi
kõik pahaks. Aga ma pean seda jät
kama, sest olen kangekaelne.”

”Kas see on meie kunagi kurikuu
lus ”Keele-Aaviku mõju? ”

maga.

Kapsapõld oli võrdlemisi suur. Pärast esimest kül: maööd (ei mäleta, mis põhjusel) algas kapsaste ”sissetegemine” hapendamiseks. Nende hööveldamine ja
tünni tampimine oli mehetöö.

Nüüd on teised ajad ja teistsugused tavad. TänapäeI vai on rootsi kaubamajades aastaringselt müügil kõik

need nimetatud koduaia aedviljad ja veel palju-palju
l enamatki. Kuid värskusest mitte nii kargeid, mürkidevabu ja aromaatseid kui neil suvepäevil, mi! ema hõi
kas lapsele: ”Ole pai ja too kaevu äärest sibulapealseid, aga ära kaevuluuki kergita”!

ILoh tiltapsad
Lohukapsad, ehk hauekapsed on eestlaste enne| muistne toit. Selleks võeti väiksemad, s.t. mitte täis
kasvanud (noored) kapsapead ja puhastati välistest
lehtedest, mis sageli olid kapsaussidest auklikud. Kap
sa juurik lõigati välja ja kapsad keedeti poolpehmeks.
Siis pandi nad nõrguma ja jahtuma, misjärele laoti
kihtamisi puutünni.

Igale kihile raputati pisut soola, köömneid ja kiire
maks hapnemiseks tilgutati neile 1-2 sl head hapenda
tud piima. Suruti siis puunuiaga tihedalt kokku.
Kapsad kaeti aurutatud kapsalehtedega, siis keeva
vette kastetud ja tahedaks väänatud linase riidega. Et
kapsad hapnemisel ei kerkiks kõrgemale, asetati ras: kuseks peale puhtakspestud raudkivi.

I Kapsaid hoiti umbes nadalapaevad soojemas temi peratuuris. misjärele viidi jahedamasse kohta. Neid
I magushapukaid kapsaid soodi keedetud lambalihaga ja
i kartulitega - maitses hästi.

ü ämtkekmrgž ehte

parajasti selles vanuses - umbes 18-ne.

aga läbi ei löönud meie avalikkuses.
Küsimusele, miks ta niisugust moo
dust üldse tarvitab, mis kindlasti pal
jusid ärritab, vastab Liisi:

res, kasutades pesuvett aedvilja kastmiseks.
Kartuleid keedeti nii, et pärast vee ära valamist sa
kutad keedupotti tuuletõmbuses, uksekünnisel. Mi sai
tahedaid, muredaid kartuleid, milliseid serveeriti näi
teks kuulsate Tallinna kiludega (praegu müügil Stock
holmi turuhoones), sibulapealsetega ja hapendatud pii

liste pealsetega.

Nagu näha kasutab poeet omapärast
vananenud kirjaviisi, mida iseseisvus
ajal propageeris meie suur keeleuuen-

daja magister Johannes Aavik, mis

Kaevu lähedal olid kartulivaod. Esimeste suviste
kartulipesade maast välja sikutamine oli tähtis toi
ming. Kartulid pesti mullast puhtaks juba kaevu ää

Tasapisi järgnesid mitmetliiki aedviljad nagu peenrakurgid, vahaoad jne. Kuid pastinaaki meil ei kasva
tatud. kuna selle asemel oli peterselli juur koos rohe

del - kuidas oli kriitika sellega ra

mel kirjutab Liisi tihti märgi!

värskusest karged, toodi neid tuppa alles viimastel mi
nutitel enne muu toidu lauale asetamist.
Kogu aianduselu sõlmpunktiks oli keset aeda paik
nev luugiga kaev. Selle ääres oli suur tünn kastmisveega ja paar kastekannu. Lapsele öeldi, et kaevus on
i näkk, kes lapse tõmbab kaevu niipea, kui ta kaevuluuki
kergitab.

KIRJANIKE LUDU noorim liige Liisi
Ojamaa

(Foto: KARIN)
Tallinnas külastasime kodumaise
Eesti Kirjanike Liidu kevade! vastu
võetud noorimat liiget, 22-aastast po
eeti Liisi Ojamaad tema vanemateko

dus Gonsiori tänavas, kus ta elab

koos juunis ühe aastaseks saamid pi
sitütre Birgittiga.
Vaatamata noorusele on Liisi - pik
kade heledate juustega tagasihoidliku

koolitüdruku olemisega luuletaja ja
kriitik - kahe imeöhukese sisuka luu
levihiku autorina läbilöönud kirjanik.
Väga omapärased on tema teemad
kaduvast imaginaarsest kuningasoost,

legendaarsete laevade lahkumine
Läände või lood seosest inimese ja
kõige kasvava vahel, näiteks ”Puud
kaswawad läbi su ilusa näo”, mis ma
nab silme ette Salvadore Dali sürrea
listliku fantaasiaga maalinguid. Sama
omapärane on tema kirjutusviis, mida
näeme järgnevas luulelõikes: "Väike

hipi” esikkogust ”Lõputu juuli” a.
1990: "See on yx maailm, mis on

”Ei, see on pigem teatav taotlus
vanaaegsele kirjaviisile. Teatud mää
ral on see müütiline, ta on absoluut
selt midagi muud kui argitekst. Ajale
hes ma kirjutan loomulikult ”ristiini
mese” kombel. Kuna ma kirjutan kä
sitsi, siis tunnen ma oma käekirjast
suurt rõõmu. Ja nii ongi lihtsam kirju
tada "ks” asemel x-iga!"
”Ja millal hakkasid luuletama?”

"Tegelikult juba lapsena. Teadliku
malt aga 16-aastaselt esimesest armu
misest alates...”

Sphiatilehed võigu
i Spmatilehed puhtaks sorteerida ja sus loputada.

I Panna keema vähesesse keevasse vette. Keeta umbes
[ 5 minutit ja keeduvesi ara valada. Parma sõelale nõrI guma.
j Poolele kilole spinatile võtta 2-3 sl võid ja hastinoruI tatud spinat praadida võiga. Maitsestada soola ja pipI raga. Anda lisandiks suitsurärme- või Iõhevõileivale,
emeroaks.
Lõpuks tabaksin öelda, et sellel toitevaartuslikemal
lehtaedviljal on mmu elupddis mõnelgi juhul olnud esi
letulev osa. Esimene kord sus, kui kodumajanduse ja
aianduse õpetaja kutse omandamiseks Tallinna Linna

gema, mida on enne neid tehtud. Nad ■
on ka kirjutanud ühtteist, mida on pä-;
ris naljakas lugeda.”

”Tegutsed ise ka kirjanduse tui-,
vustajana. Mida arvad ise praegusest.
Eesti kirjandusest? Kas aeg on sood
ne eesti kirjanduse järelkasvule?”
”See on tegelikult kole, see kirjan-:
dusarvustaja töö! Ilmub ju palju asju,

mida lugeda ei tahaks. Nagu krimi
nullid ja bestsellerite tõlked... Esialgu ■
on eesti ilukirjandus nagu hääbumas,

aga see on kindlasti ajutine. Mingil
määral järelkasvu luulet nagu on.
Minu kasseti kolleeg Elo Vee on ka
andnud välja teise kogu, mis on väga
hea. Siit-sealt kostab veel nagu min
geid hüüdja hääli.”

”Said hiljuti Eesti Kirjanike Liidu
liikmeks ja oled praegu selle noorim
liige. On sul sellega seoses mingeid
kohustusi? ”

"Minu ainuke kohustus on - seda '
väljendas väga ilusasti üks mu sõber,

praaki.”

Jyrjo ja Triin Soometsaga, vastab in

tervjueeritav: ”Kriitikat tehti selle
luulekasseti kohta kõigile korraga.
Eks meid siis osteti leebelt, et algaja
te asi ja nii ... üks arvustus oli ränk
ühe naise poolt, kes oma taseme tõttu

kassetti ei pääsenud. Tema kirjutas

JANDUS. Ma ei tohi mitte teha

Juulikuu lõpus kuulutati välja ka
UNESCO kirjandusvõistluse tillemu-:
sed. 150 osavõtja hulgast pääsesid.
lõppvooru ka kolm eesti kirjanikku —
nende hulgas ka Liisi Ojamaa. Võitjaks tuli Portugali kirjanik Jorge José
Lelria esseega "Ameerikaks nimeta-1

Kostabi lehes, et igaüks meist oli

tud India”.

gune tõuta ”hulkuv segavereline

Autorid pidid selgitama, kuidas on ■
nende rahvust ja kultuuri mõjutanud ;

mingit sorti koer. Mina olin siis niisu

peni...”

Siis ma olin tõesti natuke vihane.
Aga nüüd ma ei suuda enam vihas
tada üllegi asja peale, mida minust

Ameerika kontinendi avastamine.

Liisi oli saatnud ingliskeelse luuletuse

ja sai mälestusdiplomi koos Hiide
Karmi ja Valentin Kuigiga.

kirjutatakse.”

Vestles: KARIN SAARSEN

Fantoom
FyriEd Mõistame kõhul Bjongade, üle, V} 'Neid juhtis sõhshiiglanc 41 ,..y„ ,, geJikjuhL
Pealikute \ kes on riisunud, varastanud 11 Bongong... närune lojus Bon...

nõukogu.. ^ ( kariloomi ja kulda. 2

vkiS||f —Ffddi,

mégif-Mf.

hrniffmW!

i Spinni

j külmutatud spinat on kupatatud, s.t. eelkeedetud-

aastased - et peavad koike maha te-;

luulevihiku kohta koos nelja teise
naisdebütandi - Elo Vee, ÅT?, Ruth

l Spinatit tunti mmu lapseeas vahe. kuid meie aias

| Kuna oksaalhape lahustub keetmisel, sus toitude

"See oli piisavalt uus asi, selle ‘
kohta pole veel nii palju kriitikat tui-!
nud. Aga väga häid ja ilusaid arvus-!
tusi on küll juba. Muidugi on olemas,
mingi liik vihaseid noori mehi, kes on,

Liisi 1990. aastal ilmunud ühiskasseti

1 kurki koorida, lõigata õhukesteks viiludeks, raputada
I peale vahe soola ta segada hapukoorekastmega. Suua
| kohe võileivaga - leivaks sobib Kõige paremini eesti
| hapu rukkileib. Ruugeks tee, kohv voi mõni kulm jook.

| valmistamisel on soovitav spinatit enne kupatada ja
I kupatamisvett mitte tarvitada. Ka muugi lofev sügav-

hul?”

et nüüd on minu peal vastutus, sest.
iga sõna, mida nüüd kirjutan on K1R-.

Küsimusele, mida ütles kriitika

i 2 dl hapukoort maitsestada soolaga, vähese suhkI ruga ja 1-2 sl näkitud tilliga. Umbes 400 g värsket

i seda kasvatati ja sellest keedeti peamiselt suppi pnI maga, mida soodi kõvaks keedetud munaga ning mis
| maitses paris hästi, isegi külmalt.
Sel ajal ei teatud, et spinatis on rohkesti oksaalhapet (oblikhape), mis nõrgendab söödavas toidus leii duva kaltsiumi ja raua tervislikku toimet

”Ja sinu teine kogu ”Myyrid ja vä
ravad”, mis ilmus tänavu aasta keva

hustuD mu uisk / un mmu emstm ja
eneseusk." Või: ”Mis on elu ei taha
ma kysida / tahan vaid kaua v/eel en
dana pysida / Millex on elu, kas omab
see tähendust / taban waid taeva &
kivide lähedust...” Sidesõna ”ja” ase

/V , : Fantoom, sa ütlesid. Y Jah, arvatavasti ' \Kmdas ta sus tekitas {[Keegi teisi ei näinud mmÜT
selliseid kahjustusi oma l Vj fMna kaaslased
ifFfli1/] ttthütri-mermmit) ) matima lõige.

i T‘°h'ke' ^Epikem im ^

nu,asa? EajšM J

söl!
Kiud tegefikuk lõhkusid P~5^ on \

Bjonga sõdalased pärast Kermttmi
: htimeste-nõaenemist... [

Naiskutsekoolis sam eksamitööks "Spinat peenral ja
toidus”.

Lõpueksam toimus hästikorraldatud kooliaias Tui
tänaval. Eksamikomisjoni oli kutsutud ka Mari Raamot. eesti rahva suurkuju, ms. ka meie esimene kutse
line kodumajanduse õpetaja. Oma diplomi oli ta saa
nud Saksamaal, end täiendanud Soomes ja mujal.

ELLEN ROOSME

! ©KFs/Disl. suiy.Y ^'L' Jj -
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SeéftlaEMnact Pariisi fotomodellideks
Nimelt toimus hiljuti

(Algus lk. 1)

Tallinnas mannekeenide
võistlus, mille organiseeris

i 7KUS (KPL) - Prant- agentuur ”Eva Models”.
e populaai seim naiste- määratama kindlaks,

km ’ Eile"
teatab et lä- kes väärib tänavust tiitlit
üKir

• -■■■•
■' tema
■ ”Baltic Top Model”.
■ nai
ajal ilmuvad
2500 kandidaadi seast
Heitele kai) mu eestlanvaliti välja neli. Esikoha

eestlannat - Man-Lm Poom

(16) ja Inga Savitsh (19).
Võitjate hulka pääses siiski

ka üks leedulanna.

Zhürii koosnes prants
lastest ja selles osales ka
”Ellel” kaastööline Odile
Sarron.

saavutas IS-aastane eest

Ajakiri teatab, et Iris tu
leb Pariisi juba sügisel.

nud kolmest on veel kaks

FANNY SIVERS

lanna Iris Teiter, ülejää

Ji (alata Eiinies Suuta

---

Armas

©ü i Uusirl
17/71919 Jõhvis
■>o 7 s99j Stockholmis

ura
Kaasvilistlane Johannes
Grenzmann, hilisema nime

ga Silla, Läänemaa Ühis
Mcikst-^vad

gümnaasiumi 1932. a. len

tufavas leiras

nust, suri Haapsalus 18.

Ff ja REIN

Mirja, Caroline
VILJA

E\ v .a J \\
t Ws MichaH
aiusotdhl is toimub
vaikselt

jännil.

Selles lennus oli meid 34
lõpetajat, 18 humanitaar- ja
16 reaalharust. Rahvasuus

jäi nimetuseks ”konstaab
lite lend”, kuna paljud vali

deti Siberisse vangilaag

Klassivenna järelhüüdeks lubatagu allakirjuta

Kodumaale pöördunult
Johannes Silla rehabilitee

Raske haigus viis meilt
ära teeneka puhkpillimehe

Johannes Silla. Tema elu
tee algas Riguldi vallas,

ti in Uustal

vabastati ta oma ametist
president Pätsi saatemees
konnas, arreteeriti ja saa
risse, kus kandis vangi trii

nul tsiteerida Haapsalus il
munud ”Lääne Elu” mälestuskirjutist, mis kõlab järg

Metskülas 14. veebr. 1912.
Peagi asus perekond elama

bulist riietust 16 aastat.

meie südametesse.

heast sõbrast jääb kestma

mmmna
Valter Seim"!

mälestavad leinas
t

JÜRI, LEO ja
INGRID SEIM

Peu konna sõpra

perekondadega

l©iii UuslaTit

t

mälestab

t Londonis Inglismaal
suri Herbert Arnold Võsang.

f Inglismaal suri 17.

Mälestab
leinas

dets. 1922.

t Inglismaal suri 16.

juunil Irlanda Lokk, n-na
Reinert, sünd. 13. juulil

t
Armas abikaasa, isa ja
varaosa

* 27/9 1916 Varblas
t 30/71993 Eskilstunas

SALME

Lena perega
Daniel, Andreas

leinavad
kurbuses

t

ELLA ja KALJU

Sugulased ja sõbrad
kodumaal ja mujal

Puhka rahus!

Aino Tihane
f 25. juulil 1993

Puhka rahus,
kallis sõber

t

Rein Uustal

Teno Aasma
Mälestab

0KSÄÅR.

Matuseta litus toimub
neljapäeval, 26. augustil
kell 10.30 Södertälje Grav-

kapeliis.

1992. aastal trükitud rublad,

mitud leping nagi ette, et
rublad antakse üle, kuid ei
täpsustatud selle toimingu

siis tähendab see, et Eesti

tingimusi.

Kuna Venemaa otsustas

Panga hoidlates olev suu
rem kogus rublasid osutas
lihtsalt vanapaberiks.
1992. aastal rahareformi
käigus kroonide vastu vahe

tatud 2 miljardit rubla on
siiani Venemaale üle and
mata, ütles Eesti Panga in
foosakonna juhataja Kaupo

Pollisinski. Eesti ja Vene

ESKILSTUNA EESTI
/ . PENSIONÄRIDE

'ÜHING'

Pollisinski arvates ei
saa aga 2 miljardit rubla
siiski vanapaberiks nime
tada, tegu olevat siiski ”lä
birääkimiste objektiga”.
Eest> °i -aavat rublasid
niisama vanapaberiks viia,
kui leping näeb ette teisiti.

”Panganduses on omad
reeglid,” selgitas ta.

(BNS)

maa vahel läinud aastal sõl

Eesli ei saa tax-freeet
Valitsuse poolt vastu

võetud otsuse kohselt ei ha
kata lähitulevikus Eestis te

tava konkursi tulemuste
alusel.

loomisega. Peaminister

Mart Laari sõnul vajab sel
lise süsteemi otstarbekuse

Teise projekti kohaselt
ei peetud tax-free kauban
duse loomist Eestis otstar
bekaks ning see kava leidis
ka valitsuse toetuse, kirju

selgitamine sügavamat

tab ”Äripäev”.

gelema tax-free süsteemi

* ii. jaanuaril 1919

Leinavad

Eesli Pangas öa
2 miljardit rubla
käibelt kõrvaldada 1961.-

Teno Aasraa

Tiit ja Karin
Johan

Rein IJu ställt

POLLUMEESTE PIKETT Toompeal (Fotod: ETA/Langovits)

1925.

Malle ja Gunnar

Armast

Wm

juunil Heino Melts, sünd. 7.

Armas klubiliige

Olaf Vainult

SVEN ILMAR

des traktorite ja autodega

di.Kümned
loosungitega,
milles talupirasked masinad elajad nõudsid siseturu kab

elid rivistatud Piimakombi- set ja kokkuostuhindade
naadi ümber, traktorid ja tõstmist.

HUGO MICKELIN

Sünd. 7. juulil 1901
Surn. 3. augusti] 1993

Ja. lk

oone Tallinnas, blokeeri

Tallinna Piimakombinaa- autod olid ehitud mitmete

Nüüd aga saadame Sind,

Johannese lapsepõlv ja koo
liaastad.

ä»IF fELSFN

ELS, ARVED

talupidajad protes tiaktsi-

ge.

kallis Juku, igavesele une
le. Puhka rahus! Mälestus

l ‘ TI P 4LFHT/

T

TALLINN (EPL) - 29.

juuli hommikul alustasid

liorkestri ja tavanditeenistuse puhkpilliansambli lii

Haapsallu, kus möödusid

MIPÄEVALEHT
F0RL4GS \P

ELLFN MEFRIK

Tskffiiifce TLiGtesJ-i TalUmas

riti ja ta asus tööle Tartu
Ehitusvalitsusse. Ka pen
sionieas ei jätnud ta pilli
mängu, olles viimased 10
aastat Haapsalu puhkpil

iLs.e.\ad kui buses

ESTNISKA
ü AGUL \DET

PÕLLUMEHED TALLINNA Piimakombinaadi j

ta koolipoisina juba güm

naasiumi orkestrit.
1941. a. riigipöörde järel

sid politseiteenistuse. Selle
elukutse valis ka Joh. Silla.

miselt:

mnuutuu t ovident

Tema muusikaannet
markas Haapsalu gümnaa
siumi muusikaõpetaja Cyrillus Kreek, kes andis kät
te pasuna. Hiljem juhatas

analüüsi.

Põhiliseks puuduseks ni
metatud süsteemi rakenda

poolt esitati valitsusele

misel pidas Rahandusmi
nisteerium Eestis müüda

käsitlevat otsuseprojekti.

hinnataset just välisriiki

Rahandusministeeriumi

kaks tax-free kaubandust
Esimene nägi ette taxfree kaubandussüsteemi
loomise soodustamist ning
sellega tegelema hakkavad
firmad oleksid valitud vas

vate kaupade, niigi madalat

dest tulnud inimeste jaoks,

seega ei ole põhjust ega
vajadust luua neile veel
täiendavaid hinnasoodus
tusi. ■

Nõiapäevad
Metsakodbis
Metsakodus toimuvad
28.-29. augustil Eesti Skaut
like Noorte Maleva nöupäevad. Osavõtumaks on 100:-

koos söögi ja öömajaga.
Registreerida isiklikult või
iipkonna kaudu hiljemalt

20. augustiks. Kava on
järgmine:

Laupäev, 28/8. Kl 9

Maleva juhatuse koosolek,

kl. 10 Nõupäevade ava
mine. Koosolek, kl, 12 ju
malateenistus, kl. 14 lõuna
söök. Pärastlõunal toimub
Metsakodu 40-a, sünnipäe
va tähistamine ja õhtul ühi
ne pidusöök.

Pühapäeval, 29/8: Kl. 9
hommikusöök, kl. 10 koos
olekud ja kl. 12 Nõupäevade
lõpetamine.

Nõupäevade kavas: 1,
Suvise tegevuse ülevaade.
2. AG-93 eeltööd, 3. Maail-

malaager ja Esto. 4. Lau
lupidu Eestis 1994. 5. Kohal
algatatud küsimused.

Registreerida Aino Miksile, Gladiolusg. 4-Å, 431 61
Mölndal, tel. 031187 52 33 või

Kaie Pätsile, Klocketjärnsvägen 4, 437 35 Lindome,
tel: 031/99 47 53.

vmgvil

Vaha eestlaskonna
informatstoomleht

jlimih kolmapäeviti
ja reedeti
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dtue a\ prtm.ent Lennart
Men Ltuk i26> ar minister
utan porltol] uted uppdiag

att. leda lorhandlmgarna :

.,e(i R\ >s!aiin Det Est
ia -ka s;ah stanuighetspa;

soni criigt legenngsu\ eronskorimeisen skall
all salta toi-u disimmsier
; osten vanUs komma med
si! i forslaa till m nmnster i ,

LKon P siüau 2 liar n
"l uite iji ned IId,n Re

bas dar Lan anklugai tissa

p-rlimen! lerumate' foi

rtr na underblåst eit lapnat

ui di oi mi* landed i,.gliga

nginng 'im „nsp ocbsa

J* > -ge i aen boi de ha
"ij ,ia‘ mua besuusami i
õu ppi ,,;u ia Siiue tionen

Koi.IhMen nmg i ^.ikoiu
paniet har medfört att det I

r su -y n _u gneis

oa ti»t ’iu 'I I, tmts an
oiur Põies n e oirlfo
a* de u t a, n? gjordc etl

o e sa] Uil tldi Iliea

r.i I, 1 ie „tp ifen Rebas

ii i ifc n, mura miilist
mu ic', S|dHstandig
heisr" * i toorik ett ge

i u a ml ui alande dai de
toHsmde '"ts r, ns utta
lai i 1 1 r eksamt om
P" ' .t 3" 'dia ihop i foit
st tunngeu

Jüri Estam on varem kuulnuna ERSPsse ja kandideeris Riigikogusse Eesti Koda

niku nimekirjas sõltumatuna. Praegu ei
koolu ta ühtegi poliitilisse erakonda, kaid
lunib Eesti Bekolaniscerimise Algatusteskt st. Jüri Estam töötab praegu Eesti Tele-

Juri Estam oli “hk

mida ning tundub, et ta on
valmis võtma ka liitlaseks

rooim-eestlastele kõige pa' ci,'ilu nintuü tuiilimselise

ükskõik keda.

Ee' ti Kodanike Komitee

- Kuigi ma olen valit

ee,],lehena Rootsis Tol ajal

suse suhtes kriitiline, ei nae
ma siiski, kust võtta vähem
kehva valitsust.

kuulus ta ERSP ise kust

k‘h„us natast Eeslisse koli

mist. Parast seda. kui ta
kandideeris Riigikogusse
Eesti Kodaniku" nimekir

Olen libertaan
- Maailmavaatelt olen li

jas. on mõned arvanud, et

ta on Juri Toomepuu liit

bertaan. mida ei tohi ara

giliselt eitab:

vahetada liberaaliga. Liber
taan oleks rohkem mitteva-

lane, mida ta aga ise ener

givaldne anarhist.

talvti kandideerida

ei kavatsenud üldse kandi

deerida Riigikogusse. Ai

k RiRtslnog planeiai att
Siuien Id en boljan skdll
i a i ec unde-Visnmg m
o' * i st nt kt tprak»’ ieh

mata kandideerida.

Hellar Grabbi Washingto
nist ja Juri Toomepuu Ees

tist ia palusid mu! tingi

- Minu peamiseks poliiti
liseks tegevusalaks praegu
on Dekolomseerimise Alga

- rarast neljandat kõne

Ce 'au (dl IIiIsland sa
anse- .turi Enam i en inter
viu l aagens tidmng. Estam

ar en i Iib.n lödd esmisa
journalist som numera ar
bosatt i Estland och arbe
tar at Estlands TV Han ar
nybliven oroforande i en

sotsiaaldemokraatlikus par
teis. Need on inimesed, kel
lele demograafiline olukord
on tahtsam kui ideoloogiline
dogma. Dekolomseerimise
algatuskeskuse juured paik
nevad Eesti Komitee aekolomseenmise toimkonnas.
Varem oli see rohkem mtutuba. Nuud sügisel üritame
endile laiemat pinda luua.

Kas teie sooviks oleks
sus inimeste tagasikuudita-

organ saatoreid Katrin Lm
ae sellega, et kui oim teel

mine “Venemaale ?

sammaiisu t n ig som efter

stravar att dek olomsei a’

Estland. Ilans asikt om
Harva ar dock hans egen

och ar mte förankrad i den
lorening ha leder. I dagens

koig st kandidaatidest 25
koha], kuid valimisseaduse

järgi ma Riigikogusse ei
pääsenud.

- Mulle meeldib Juri
Toomepuu juures see, et ta

mõnes küsimuses on põhi

ledare kommenteras Es-

mõtteline. Aga teistes asiades pole ta seda üldse. Või

tams intervju mea att inga

mule pääsemiseks on ta

gransfragor kan avgöras
innan Ryssland har gatt
med pa att alla diskussio

valmis tegema ükskõik

Eitab vagivalda

till invandrare som viU

återutvandra ar normalt i
vasteuropa, aven Svenge
har sådana program och
det finns ingen anledning
varför Estland skulle avsta
från att underlätta en rysk
aterutvandnng.

tõesti traditsiooniliste kolo
nistidena käitunud. Nad on

võimalikult kiiresti ja või
malikult suurel hulgal kae
vandanud Eesti maavara
sid. Tööpuudus, mis on tek
kinud Kirde-Eestis, on osa
liselt kunstlik, sest osa neist
ettevõtetest peaks minema
põhia. osa neist inimestest
peaks minema koju ja neid
on seejuures vaja aidata.
Tööpuudus oleks uks sur
vevahend ja kodaniku eelis
tamine tooandmisel teme.

- Välismaalaste seadus
oleks pidanud olema ran
kusimusis ultraliberaalne.

Km palju sus on vene
lasi üldse? Kui palju vene
lasi oleks vaja valja saata,
et te rahule jääksite?

naks.

idee, mida ma ei ole veel

valia pakkunud. Kui see
jant Narva ja billamaega

Aga siis läheks ka näi

te- IJa i a Jõesuu ? ene

jätkul) sus pakul s n valja

uusi pure. Piir tuleks ta

4e on iiiuidug’ prob

gasi tõmmata mi. et jõujaa

leem

mad ja põlevkivi jaavad

Kas see pole veidi ohtlik

meie Katte.

ettepanek?

Operatsioon
''Karjala ”

sai "aedata sr, alisest
seisuaciiaM aus on umvat
kadata dbsoli ulsell i oima

- Eesti teataks näiteks
kuus nadalat ette Narva
eestlastele, et me viime läbi

operatsiooni Karjala .

Eestlased kes eal elavad
saavad võimaluse uuesti
alustada mujal kompensat

siooni abil. hee piirkond,

ui.

TjkiiLehs oi vaatel mk
Lot on palju parem I ui piu
asub laane nool. See võib
tunduaa piovokaüd ne aga

niimoodi on ehk võimalik
faltsonoa aa Vene \ oime

Pealegi nu pääseksime uhe

millest Eesti sel juhul

hoobiga 100 OUO kolonistist.

voib-olla kaks protsenti

selle idee taga. see on minu
isiklik idee.

- Sellega muutub uks

Usutles: ULQ IGNATS

peaks loobuma, on tuhme,
Eesti territooriumist.

Alg. biokeskus a ole

Kui...... Hua põb.ad hõi^esiL/cd. või
!'ui neid tabab et* õelus.

Mõlie.. f ui So muieteeusid neile
[avüvUiur-id tatvg [ inõiuciuce.
Kuosvfb:m:t.e olete otteärehe [".£'ju
heria”» ja turvcEiaem - ete?

tust.

- Kui suurt oma rahvu
sest elanikke vajab ühis
kond selleks, et uhe ühis

gil 85% umber on lävi.

tmgimuste naol. Prääni

ia on pinnuks Eestile sil

Mm on tiks ledikaaine

- Praegu on venelasi

dada. Peamiselt maiandus-

gratsioomiond, mis annab
igale lahkujale 1700 krooni
ja veel lisa iga perekonna

kõigist maailma nurkadest
mas korraga täiesti obahu
vinavaks vene provintsilin

400 000 kuni 500 000. Kus

taval kujul samaks kultuu
riks? Me arvame, et kusa

kuna toimib praegu emi-

meelilib ligi ajakirjanikke

juures ehk 50 000 on ille
gaalsed immigrandid topelttahenduses, s.t. nad
pole isegi okupatsioonivõi
mudelt saanud sissekirju

- Me ei usu vägivaldse
tesse meetoditesse. Aga
kasutades piitsa ja prääni
kut, loodame survet aval

Kungsgatan 9, Stockholm
Tel. 08-635 37 00
Faks 08-14 08 84

konna kultuur jaaks äratun

- Absoluutne miinimum
oleks vahekord 80 % eest
lasi - 20 % muulasi.

või

võia ühendust oma lähema
'NfcSfi kiAdiusiusseitsiga
kindlustada oma kindlustamata sõpru nende viibimisel
Rootsis on tõeline hoolitsus!

liikme pealt.

- Oleks võimalik raakida

ka Austraaliaga, LounaAafrikaga ja Lõuna-Amee-

rika riikidega uurimaks,
kas oleks võimalik pakkuda
seal uut elupaika venelaste

jaoks. Teine asi, mida

võiks proovida, on saksa

Efterfrågan på fler förbindelser roed Tallinn ökar.
Vi i SAS har lyssnat - och flyger från 25 oktober

d!il igen
här ser tidtabellen ut:

Ä3.S5 I stocklousT3,S.iSS

ner måste utga från freaen

i Tartu som legal grand.
Att ge ekonomiska bidrag

- Me peame meeles pi
dama. et kolonistid on ka

gem. Eesti on praegu neis

tas mmd valimisliidu uks

niuit sissepaasemisele individuaalmandaadü Sam uie
kolme tuhande haale. vajanuksir aga ■ ed tuhat haalt
Aga häälte arvu poolest oim

luse läbi hakatakse nuud ko
loniste legaliseenma.

- Meil on praegu toeta
jaid ule laia spektri, isegi

nõunv-,n Hilji n loomus

nunn aimusi au nimistu
ebsol, peesse lõppu Hil
jem ütles ta, et ta lootis

tid on illegaalsed immi

tuskeskus, Hiljuti valiti

mind selle esimeheks.

Eestisse, sus naieutas ta

slipper vi tou 000 koiomster.

- Tuleb vahet teha le

Ultraliberaalne

avalikkuse ette minna, et

Esüands h storia na-ta ar

ipiiDim.

vaiis-

grandid. Uue seadusand

nult 48 tundi enne. kui kan
didatuur tull registreerida,
hakkasid mulle helistama

ui i ma l Pai ta en nnr
ma1 skok Enligt uppgift
bi, det i nüli ester i Sl li

Kuidas suhtute is
maalasti seadusse''

ni g sdie korrespondendina Rootsis. Nüüd
on ta juba pool aastat elanud Eestis.

paik, mis nagu magnet

Indrek Tarand koostab
praegu valitsusi- Naria-piogiammi Kuid,-1 peaks see
valja nagema et u id rahul
dada?

gaalsete immigrantide ja
kolonistide vahel. Kolonis

hai binder s \arde stigit ERSP nimekirjas, ilma
med nästan 3 miljarder. I ERSP-sse kuulumata. Mina

a a er, estmsk oid i

ooni puhul.

i '• ioonis poliitilise kommentaatorina. Tema
sünnipaigaks on USA ja ta on pikemat aega
Vj itanud Raadio Vaba Euroopas Münchenis

Esiiands , üuMfond okaae
- Sus, kui mind pandi
i ,ul man -üõ md (oiiei kilt , "Eesti Kodaniku" nime
sm i alk UePfcOi RsUoiids kirja. polnud mingit Koda
giid ulIi \aluiaresen till nike Lutu olemas. Ma võik
4 1 "lillal Jt ~ kr ouor kenan
sin ennast võrrelda Jaanus
• at rnclrameu i jurn ’ Ijol Raidaliga, kes kandideeris

Estniske 1 uiturforenn gen i

võimudel, kus ei anta tingi
mata kõigile perekonnaliik
metele töölube immigratsi

TÄI ■ ,
VARDAGAR* TVÅ GÅNGER DAGLIGEN
FRAM ARLANDA, 07,00 ocH 13.30

I5.3S4 T™ 116.25

För dig som flyger turistklass kan vi erbjuda bri
anslutningspriser, från 500-800 kronor, beroei
pa varifrån I Sverige du reser.
Ar du medlem i SAS EuroBonus får du manga
värdefulla poäng när du flyger SAS tifl Tallinn.
Boka Tallinn-resan på din resebyrå eller ring

SAS, 020-72 75 55
Trevlig resa!

MS

