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President Lennart Meri esitas

Kallase, kes alustaks läbirääki

Siim Kallase kandidatuuri uue

misi Riigikogus esindatud

peaministri kohale.

parteidega, et informeerida

Peale läbirääkimisi mõningate

fraktsioonidega Riigikogus,
president Meri valis Siini Kallase

I eesli Panga presidendi)

valitsust, kellel õieks küllaldane
häälteenamus, olles võimelised
koostööks ja suudaksid läbi viia
juba alatud reforme ja kaitseksid
riigikorda paremini, kui senini on

Kallase kandidatuuri
ei kinnitatud
Vaha Euroopa raadio teatel

14.10.94 esines president
Lennart Meri poolt peaministri

kandidaadiks esitatud Siim

peaministri kandidaadiks.
Presidendi pressibüroo teatas -

icbtud.

Anesse võites Eesli Vabariigi

mustal Tallinnas. Õppis ja lõpetas

eise- ja välispoliitika prioriteete,

Tartu Ülikooli 1972.a, majandus

valitsuse kavatsetava poliitika
kohta. Järgneval hääletusel ei

riigikorra turvalisust ja erilist

teaduskonna. 1975-79 töötas

kinnitanud Riigikogu Siim

rõhku osutades killustatud poliiti

ENSV Finants ministeeriumi

listele jõududele, millised on

juhatajana. 1979-86 Eesti panga
sääsiepanga juhatajana. 1986-89
Rahva Hääle ajalehe asetoimetajana. 1989-91 Eesti ametiühin

Siim Kallas sündis 1948.

Riigikogus, otsustas president et
tähtsaim on aial hoida maailma

riikides usaldust Eesti riigi

suhtes, viimane oleks ka

karantiiks Eesti riigi ise
seisvusele.

Esmaspäeval 10. okt. teatas

president oma otsusest pea

ministri kandidaadi suhtes
Riigikogule. President esitas Siim

gute liidu juhatajana. 1991-94
Eesti Paiga direktorina.
Ta on abielus, kahe lapse isa.
Võõrkeeltest valdab ta inglise ja
vene keelt.

Kallas (Eesti Panga president)

Riigikogus kõnega oma

Kallast uueks peaministriks.
Hääli oli poolt 40, vastu 55 ja 5
erapooletut. Arvatavasti avaldati.

S. Kallasele umbusaldust kui
isikule, mitte just kartusest, et

Tulevane t» i saatkoTal oone Ameerikas näeb eemalt vilja nagu

lomtgap par o Ainajak.

vasakule poole. Seega peab
president Lennart Meri leidma

ja esitama uue Riigikogule
vastuvõetava peaministri kandidaadi.

Vmsmimtesmmi pressiteade 10. T OM

■tn ’Jkkeoii peahoone
sund on

Soome Unna KAREG ÖY
jurtn konsultant Kuri Aveflan

iH,av

TT - TS ? AIAiO? HOO
Paras? n kka himokraatlikku võiilu ,t Kr I alike onuvjih
süstega õnnestu*- Le«b rapu

ütles Marmei. "Ost oli igati

ftmgtoms maja presfi?mha«.

nav.'"kinnitas ta.
Aa~'r<-vahetusel otsustas valit
se* o urnseks raha eraldada —-

osta oma saaikomak ' j.sridade ratoon* . äh*ministeeriumi poliitikaosa
konna Fõhja-Ameenka refe

rent Eerik Marmel sõnni ava
takse uus saatkonnahoone tu
leva aasta 24. veebruaril.
Korraliku saatkonnahoone
ostmine tuli päevakorda pärast
saatkonna taastamist Washing
tonis, kuid Marmei sõnul ei kii-

esitas elle haldusprorektor
Riho Illahtrit Tartu Ülikooli

mstaiud ostmisega, ’’Esmatähtis
oli see, et saa tkond ha kka ks kor

peahoone esialgsete uuringute

tulemused, millest nähtub, et
vundamendi seisund on kriiti

ralikult tööle. See eesmärk on
ammu taidetud”, tõdes Marmei.
Tema sõnul loetakse Eesli saat

lisem, km sen? arvatud.

konda USA-s nn uute riikide
Haldusprorektor Riho IllakütW ii soomlased avasid peahoo
ne all kaks proovisurfi ja nüüd
void oeuia, et varisemisohus ci

saatkondade hulgas ’'üheks edu
kamaks”.

Seni asub Eesti saatkond Was
hingtoni kesklinnas 15. tänava!
ühe büroohoone kümnendal kor
rusel. Marmei ütles, et praegu
sed ruumid on uutega võrreldes
’"küllaltki hädised, sest kesklin
nas on ainult bürood”.
Tulevane Eesti saatkonnahoo

ole ainult hoone keskosa, vaid ka

koen kecmiahoonc-poolnc tiib.
v uhdcmc.Ui tocsiav puiikonstrukisioon on mädanenud, kohati

nput -i tvmne praktiliselt

ne, mis asub Massachusetts

omis.

Avenue 2131. ehitati 1904. aas
ia!. Kolmekümnendatel aastatel
asus seal Peruu saatkond, edasi

- tpo Mlikn -.onul ci saa üli- i) enim 1 ühitada aega koni ura-uuen. eod tii palub häda-

tmiüdi maja erakätesse.
Marmei sõnul vaadati üle ism-

im iili , ppi \S Mingcrit, kes

Rtmsküiinnend maja. enne
kui praeguse juurde pidama jää
di. Maiale oli veel teisigi preten
dente. kuid "me jõudsime r*

Km» k v FEri1 M g,i töötab Jaa
ni kihku toestamisel ja tunneb
h 4i 1 ärtu ki sklmna ebakindlat

almpmaaM Tuleb hakata pum
pama vumiamendtaluslessc tü
hikutesse betooni. Kui ülikool
toetub juba ajutistele betoontala
dele, sus saab alustada pikaaja

lisi renovccnmispmjekti.
Ilmselt peatatakse fassaadi
taastamistööd, mis osalt eelda-

\ \d nMme masinate liikumist
peahoone ümbruses. Samuti
alüslaLfk^e kohe läbirääkimisi
lnkluspolttsetu.3. et suunata liik

lus enti raskeveokid. peahoo
nest eemale. Kan Avcllan hoia-

UfiKoot hakkab mädanema vundamendist: peahoone fassaadi puhas
tamine survepesuriga kutsus juulikuus esile muinsuskaitsjate paha
meele, Praegu on maja tellingutes ja tehakse fassaadluuringuid,
kuld suurim oht hoonele peitub hoopis vundamendis.

Foto Air. Protsin

iab. ct isegi üht- raskcaulo pidur

a jaks on ülikool jõudnud konsul

damine lähiümbruses võib hal

teerida ka TTU aseprofessori
Valdo Jaaniso ja tema kolleegi

vendada hoone praegust seisun
dil.

Tuleva] nadalai tuleb Kari
Avcllan uuesti koiuttma ülikooli

haldusprorektoriga. Selleks

Foto Priit PaHum

valitsuse poliitika kalduks
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dega, kes on uurinud peahoone
vundamenti aastail 1966—19/1

ning kelle too tulemuste põhjal
tõestati tookord hobvikupoolne

tiib. Valdo Jaaniso on avaldanud

paari nädala eest Postimehes
kahtlust, kas peahoone seisund
on ikka vahepealse ajaga nii pal
ju halvenenud, et rahamaftukas
vundamendi tugevdamine oleks
põhjendatud.

Eesti ja Soome spetsialistid
ning Riigi Muinsuskaitseameti
esindajad kutsutakse tuleva nä

soodne, ha«võijuba seepärast, ef
Massachusetts Avenue on kõige

prr s h/i am saatkondade tä

maia hind on 1,6 miljonit dolla
rit — ja tarravu aprillis maksti
ara kasiraha. Seejärel hakkas
tööle bürokraatlik masinavärk.

Marmei ütles, et saatkonna

hoone ost venis eeskätt naaber-'

konna vastuseisu tõttu: ”Nad
kartsid, et saatkonna ette pargi

tud autod hakkavad liiklust se
gama.” Ta lisas, et naaberkonna

heakskiidu saavutamiseks tuli.

kasutada "diplomaatilisi võt
teid”.

21. septembril andis viimane
komisjon lõpliku loa müüa maja
Eesti saatkonnale. Marmei sõnul
oodatakse formaalsel kinnitust,
sits kantakse kolme nadaia jook
sul raha üle.
”See on päris suur, neljakorru
seline maja kolme tänava ristil,”
kirjeldas Marmei ostu . Maja ehi

tatakse ümber "traditsioonili
seks Eesli stiilis saatkonnaks,”
niies ta.

Esimesele korrusele tulevad
tehnilised ruumid, teisele vastuvõtusaal, kolmandale saatkonna
ametnike ja suursaadiku kabine
tid, neljandale külaliste ruumid.
”Saatkõrid avatakse esialgsete
plaanide kohaselt vahi riigi aas
tapäevaks.” ütles Marmei.

TOOMAS TOOMSALUfRHJ
dala algul nõupidamisele. ”Tahansaada kirja likku insenerihinnangut. mille alusel on võimalik

informeerida peahoone seisu
korrast ka valitsust.” ütles Illak.

Mine keegi ei oska praegu
veel öelda, kui palju läheb maks
ma ülikooli maa põhja vajumise
peatamine.

anu jõesaar jnn.)
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t pligeMKPv ji’ifesfc&f
soome laev ’’MarieHa”. Aga

see protseduur oli raskt.
sest laine peksis parve laeva

vastu ja me ei teadnud,

mida teha. Lõpuks saime
teada, et pidime ümber ro
nima parve peale, mis oli

GENNADI PARSON
38-aastane

Reisija Tallinnast
Mis eesmärgiga te Rootsi
tulite?

- Me tulime töö juurest
kolleegiga ühepäevasele rei
sile, et osaleda arvutimessi
näitusel.

Kas teie märkasite, et
midagi oli nagu korrast ära
juba laeva väljumisel sada
mast?

- Mitte muud, kui et kohe

pidin seda jälle avama. Hak

kasin siis seda kinnitama

seina külge. Selleks sain kellegilt ka abi,

- Kui me selle uksega
paar minutit tegelesime,
tekkis juba tunglemine trep
pidel ja mul tekkis tunne, et
ma ei pääse seda teed välja.
Ma pöördusin siis ümber ja
jooksin vastupidises suunas
ahtri poole. Koos minuga oli
ainult üksikuid inimesi.
Kuidas teie töökaaslasel
läks?

- Ma ei tea temast mi’

- di • ei i'm laneb kõ\ ks

mm d in imtifti et iuu>

s i- suur laeta kõigutab
.Mis ajal oli märgata, et
i o b kn tih eks muu
- Ma ei märganudki mi-

\ ei odaks “ uu ura

n i -e 1 m marki ei hu
uus r Ai- m mm ti„

e 1* sl ! kof „( t r

ss " e lm ikbll I n 1 11 *'

n~r“.1 a Ldiu asu ui v

põhjas, kõige alumisel kor-

Kas elekter siis veel töö-

haMmmiR

".nad liiktcKi-

päästa. Kella nelja ajal oli
me lõpuks laeva parda).

- Jah. kuigi see vahepeal

"i genes Pea trepi juurde
leudes oli laev praktiliselt

ila läksin siis

v ooda käsipuid trepist üles.

Esimestel korrustel
»si(i mmesed uksi ja vaa-

- imestunud pilkudega

J a et miks neid häirifake niisuguse kaldega. Ma nä-

n mesea Nad ei taibanud,
s egekkult lahti oiu Hil-

"i oli juba arm i c t

L—ZHfd "d
ut m
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AARNE KOPPEL
37-aastane
Laotööline
Kas olete vana mere
mees?

- Olen erialase elektriku
väljaõppega, kuid ma pole
kogu aeg merd sõitnud. 'Es
tonial” olin laotööline.

käis mingeid jutte, et "Esto
nia'’ mingis mõttes on kor
rast ära?
- Ei. "Estonias” on väga
tugev kord. Laev oli tegeli

kult paremas korras, kui

siis, kui see osteti. Seal sun
niti meid väga palju tööd te
gema laeva parandamiseks.

- Väga väikeste vigade

pärast lastakse inimesi
jahti.

Kus te viibisite, kui te

esimest korda aimasite, et
mmagi on viira?

v oli i nutis kuid pool

\ M orn tõttu krut i

n ei sel õhtul seda Mi

rt t o u rulle jUu oh

)hkem c

kuidas 11

lesed k
rjesf Iuj
uurde j
kümnis

kuni. kuni võetakse meid
maha. Ma ei suutnud ette
kujutada, et vesi sisse tuleb.

- Siis toimus aga mitu
järsku muutust, kreen läks
60-kraadiseks. Siis oli selge,
et vesi jõuab niisuguste ava
deni, mis ei ole veekindlad.
Aga siiski oli see meie jaoks
arusaamata, et nii suur laev
hukub nii kiiresti.

palj’u, et vestide juurde pol
nud lootust pääseda. .Mõni
kümmend inimest lamasid
uste juures tropis. N,ad toe
tusid välisseinte vastu, aga
ei ulatunud reelinguni, kus
olid vestid. Kust ei olnud ka
võimalik kinni haarata.

nägime ka siis, kui valgus
tus kadus. Saime ühe parve
kätte ja hakkasime sellega
liikuma lageda koha suunas,
et vette hüpates mitte laeva

alla kinni jääda. Mingid nai
sed juba ronisid sisse, siis

tuli mingi laine ja viskas
parve merre. Ma viskasin
siis parvele ja kukkusin ava
rusest sisse kellegi mehe ja
laluu peale, mis murdu;,

- Parve ümber oii ini
mesi vees ja tõmbasime siis

neid ka üles ja meid oli lõ
puks viieteistkümne ümber.

Ki w n- pih oli sus hs> ie
taevait me >(* sattusiti 1
inimesed karjusid?
Tan ukse jumes 11 uks

gi’ nn i-imesi lesk rj isid
aga n e riime neiu (upp

Mu hoogu truba aga mc
o 1 m< sr aukusi 1 im ,

O’ L OI 1 alu ee endalt
iei ~ looii mõne paaste

-e i Uu takse i nsupu e

u) i-uülda luni
-tn 1 1 si lc. hmirSc.

“ LI 'i! mJ ]b hc
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i oli Inga suur.'

Mk t ot iae\ on
mine .

karjun

u) tf i itist UhkiiHie

Tekkis kreen. Laeva

na sain aru, et kui
ei õõtsu enam, vaid

hele poole, siis on mi-

halvasti. Hakkasime

kaaslasele, et ma lähen kor
raks kajutisse, ei mäletagi
mispärast.

- Kui olen ühe korruse
ülespoole saanud, keeras
laev äkki kummuli ja ma nä
gin, kuidas suured külmutus
kapid kukkusid külili.

Rtmfcvtms tmmms
- Kõik rahvas püüdis

ülespoole tormata Ma te
gin mõne ukse lahti, kuna

teiste ette olid veerenud tün

nid, et teised ettekandjad
pääseksid. Aga kui ma nüüd
nimekirju vaatasin, ei olnud

seal Maarikal, Merlet, ei Ii
vet ega kedagi teist,

- Mul oli tegelikult kogu
- Kuu oli üleval, nii et me

la astu kota Igal kuub

SUI K 1 ikCflkc id kui Idll M

Mida
sin, seda

Et seisame võib-olla hommi

• - Rahvast oli siis nii

Kas laeva meeskonnas

_ o ei need olid vanemad

KmsMl

kinnitatud "MarieHa” külge
Üks naine kukkus siis vette,
aga meil õnnestus ta lõpuks

niga püsima merepinnale.

maad eemal. Ma ise teadsin,

rõnga ara, saan parve merre

e - -none te' e oi n i
a a ■’malls'I oirnei
ma ei kartnud mitte midagi,

K uv on i li \ mm dih
rohkem inimesi päästa? Ma
kuulsin, et just teie suutsite

a ei saanud neid
;s enda pänstmi-

ii'ei teinud Kah-V \l tld< 1UU ut

õhtu niisugune imelik tunne.

Mulle üldse ei meeldi, kui
kõigutab. Loksutas, nii et
ma ütlesin teistelegi, et ma
vist pean täna oksendama.

- Ma kajutini ei jõudnud,
välisukse juures teadsin, et
pean välja .minema. Sain uk
sest välja, kus oli juba rah

vast, keegi loopis pääste-

veste laiali. Laev siis kal
dus, rahvas karjus... Mina
vaatasin välisuksest sisse ja
nägin, kuidas rahvas rippus
trepi käsipuude küljes. Osa
kukkus alla, üks käsipuu pu
runes ja siis läks pimedaks.

inimesed
hupp&md
ia Imtrim mm
v ai ri i i i-.hu s les

1 uonas us i unu ka 1us
l l ukkusin ei vn endalt
korruselt alla vette. Ei mä
leta, kui kaua aega ma seal

vees olin. Tuli laine, siis ei

saanud l ipu uu jo -

sain laine alt välja. Ulpisin
jupp aega ja tundsin ennast

justkui surnud. Hirmus oli,
pi md is ,i f i saa ud u dse
aru, kus on taevas, kus on
põhi. Lõpuks nagu ime läbi
oh seal köis, aga siis olid nä

pud ja jalad nii kanged kül
mast, et vaevalt jõudsin kin

esi, kes takistasid
-ste väljapääsu.

: oska soetada,
mkkus?
ii ei ole mingit seei saa aru, kuidas

gus- suure kreeniga vajuvad

UiCiPl* .Mil

märgata rffifl
viitu
i ''h i ’.ime esimeste hulj par, oh *.ahe mid, kes meieI ga ker.s väljapoole purgisid.

j Otsisime treppe, kust üles

j pääseda ja paar korrust ule,-ai pnnl laksin oma kollee
gist laitku. Sus oli juba tek
kinud marga ta v raile ja üks

klaasuks, mis kalde tõttu
kogu aeg sulgus. Minu kaas
lane jõudis uksest läbi, mina

autud ühte äärde. Vool ka-

iknc oi >
leent vm- bt ...» ronisin. Upi-

Lasn. emiay . nsi kuidas

leaum/a kust kirmi
hoida, .sest kois oü pimedu
se. keegi aitas mmd parve

peale. Ees oli vist neli ini
mest. Parast mmd tõmmati
veel mõned inimesed üles.

Per De peal
- Parve peal olime paar

kolm tundi. Meid pääsus

fo

i r ülepeal ara tub

ir *• 1 g,s g kadus -urn

jäll-.-. Ronisime siis aknast
väi la,

Ei uskunud9 ei
rest sisse tuleb
- Tekil olin ehk kümme
minutit. Seletasin inimes
tele. kuidas parvesid seal
kasutatakse. Ma ütlesin ka,
et ega see laev ei kao kusa
gile. et jääb ehk ainult kree

TIINA MÖLDER
22-aastane
Ettekandja
- Ma töötasin viiendal
korrusel ”Pub Admiralis”.
Seal oli just karaoke käimas
Pierre Isacssoni juhtimisel,

inimesed laulsid ja olid

rõõmsad. Ma ütlesin oma

cttfiii

ivui ma poieits nauauuu
kajuti poole minema, siis po

leks ma ka pääsenud. Ja
just seal baaris olid selle
poolest halvad uksed, et tün

nid veerevad otsa ja siis ei
saa keegi enam uksi lahti.

Ka siis, kui laev oli külili,
siis ma ei uskunud, et ta vee
alla vajub.

ÜLO IGNATS
(EPL)
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Ajakirjandus ja kehakultuur jäävad riigi toetuseta
Vastavalt kultuurikapitali
seadusele pidi kultuuri- ja

sõnas Taliga. “Ootasime, et

nimetama 1. oktoobriks seitsme

kandidaate saab rohkem olema

sihtkapitali nõukogud.

ja valikut on sellevõrra raskem

Riigi toetust hakkavad saama

3) kujutav ja rakenduskunst, 4)
näite-ja 5) audiovisuaalne kunst

ning 6) arhitektuur ja 7)
rahvakultuur.

Kultuuri- ja haridusministee

riumi kunstide ja kultuuri
poliitika osakonna juhataja Harri

Taliga ütles ETA-Ie, et

Üldiselt elasid üle peamiselt mehed va
nuses 20 kuni 40 aastat, mida tuleb tõlgen

dada nii, et elasid üle inimesed, kes olid
piisavalt tugevad (laevas ronimiseks, parv edele ronimiseks) ja kes suutsid kiiresti
reageerida.

Rootsi eestlastest elasid üle: Karl-Erik
Remtamm. Tõtiy Spuhl, Rein Vaske ja Mi
kael Õun,

Eesti eestlastest elasid üle: Helve
Blumfeldt, Paul Andersson, Anti Arak,
Janno Aser. Malle Irumaa, Ain-Alar Jo
hansson, Sirje Johansson, Viljo Juuse,
Maiga Järvi, Marek Kaasik, Nannes Ka-

maa, Leili Kozõreva, Tampet Lausha, Aina
Lee, Aulis Lee, Silver Linde, Ants Madar,
Andrus Maidre, Valdur Matt, Tanei Moosar, Hele Mõttus, Jaak Mullo, Vasili Märtson, Tiina Mölder, Risto Ojasaar, Peeter
Palgunov, Inge Pungar, Gennadi Pärson,
Rait Põllendik, Taavi Raaba, Ervin Roo-

den, Arvi Rohumaa, Märge Rulg, Siiri

Same, Elmar Siegel, Paul Siht, Henrik Sillaste, Raivo Sinimbri, Jaak Stern, Aimur
Toobal, Markus Treu, Peeter Tüür, Raivo
Tõnisson, Tõnu Tõniste, Urmas Uduste,
Jüri Vaske, Andres Verro, Timmo Võõsa,
Andres Vihmar.

“Estonia” katastroofis hukkunute nimekiri on pikk. “Meie Kodu” on saanud paar nimekirja,
aga on selgunud et nimeMijades on palju vigu, nagu ka Stockholmi “Eesti Päevaleht” hoiatab.

On registreeritud Inimesi, kes laeval polnudki. On veelgi rohkem neid, kes nimekirjas
puuduvad, aga ometi olid laeval. Seetõttu me hukkunute nimekirja veel ei avalda, küll aga

“Festi Päevalehes” ilmunud mittetäieliku pääsenute nimekirja. Toimetus

Laevaühendus Stockholmiga

gelema nii “Estonia" katastroofi prob
leemidega kui ka muude praegusel ajal

äkki esile kerkivate muredega, ütles
kolmapäeval pressikonverentsil Tal
linna Pedagoogikaülikooli õppejõud,

direktor Johannes Johanson.

vastloodava kriisikeskuse juhataja
Tiiu Meres.

vajalik remont ning tööd, mis aitavad
tagada laeva merekindluse. Liinile Tal
linna ja Stockholmi vahel peaks "Vi-

ronia" jõudma okuxjbri lõpus või no
vembri algul.

""Estline" jätkab oma lööd avariile
vaatamata," ütles Johanson. Asja
Stockholmi läheda! kan!e jooksnud
"Estline" pooli renditud laeva v igas
tused on tema sõnul tühised ja mõne
päeva pärast võib laev uuesti regulaar

set kaubuveoliini Stockholmi ja Tal
linna vahel jätkata.

päevaringselt, kinnitas Mcrcse.

ci \äga oluline on pikaajaline abi

Muusikaakadeemia audoktorid
Tallinn, 5. oktoober. Eesti Muusika

“Estonia" kaiastroofi tõttu kriisis ole

akadeemia nõukogu valis oma tänasel
koosolekul Muusikaakadeemia audok

’Alguses on inimesed shokis, kõik

toriteks leaua-aegse "Estonia” peadiri
gendi, praeguse Sibcliuse Akadeemia

tundub ebareaalne ja see mõningal
määral kaitseb inimest." ütles Dyre
grov. "Ka ühe nädala ega ka kuu möö
dudes pole kõige raskem penood - kõi

ge suurem valu on poole kuni ühe
aasta möödudes, kui ümbritsevad ini
mesed enam tähelepanu ci pööra.”

antaks pidevat abt. "Neil pole mitte
psühholoogilist probleeme, vaid täies
ti harilik inimene on läbi elanud eba

harilikku ja pikaajaline toetus aitab
vastu seista probleemidele, millega

Pühapäeval sõidavad semina
rist osavõtjad koos ENPA Eesti
delegatsiooniga Strasbourg!, et

Väga oluline on ka viis, kuidas hoo
litseda laste eest, märkis Dyregrov.
Kõige parem on olla avatud, aus ja ot
fakte, et kogu informatsioonist täie
likult aru gaada. “Eelkooliealised lap
sed tihti ei taipa, et surm on lõplik,

istungijärgul.

tulevikusuhted”.

Seminari avas ENPA ase

president Tunne Kelam.

seisukohti.

Seminar korraldatigi selleks, et

Ettekanded seminaril käsitlesid

jõuda antud küsimuses ühisele

Euroopa Nõukogu laiendamise

seisukohale.

poliitilisi tagajärgi, Venemaa
võimalikku arengut julgeoleku
ga riigikaitse vallas ja Vene-Eesti
suhteid.

Riigikogu parempoolsete
fraktsiooni esimees Karin Jaani,

kes on ühtlasi ka Euroopa
Rahvapartei üks aseesimees,

ütles, et Venemaa ja EN
tulevikusuhteid näevad Euroopa

Rahvapartei liikmed üsna

Jaani sõnul toetab osa EPP
liikmeid “väga tugevalt Läti

saamist EN liikmeks enne
Venemaad”.

Grupi juht, Saksa Bundestag!
saadik Leni Fischer ütles, et Läti
võib saada EN liikmeks järgmise

aasta jaanuari lõpus, aga
Venemaa mitte enne maid.

Täna pärast lõunat seminar

jätkus ja homme hommikul

muidu tuleb võidelda kogu elu."

sekohene, lapsed peavad teadma kõiki

Toimetuse selgitus

seepärast tuleks neile konkreetselt rää

Viimasel ajal on “Meie Kodu”
jõudnud tellijaile kätte vähemate

Dyregrov, pidades oluliseks ka seda, et
lapsed saaksid väljendada oma tundeid
kes joonistades, mängides, kirjutades
või muul moel.

või suuremate viivitustega neljapäeva või reede asemel

kida, mida surm tähendab," Ütles

mõnikord alles esmaspäeval või
teisipäeval.

kuude jooksul peaks sec Ux'tuma öö

vatele inimestele.

teine pool on aga seisukohal, et
Venemaa peab täitma kõik need

osaleda ENPA järjekordsel

näiteks kes saab orvuks jäänud lastele

mõeldud raha või juhtumid, kus jurii
dilise.ja tegeliku perekonna koosseis
ci iunge kokku.

psühholoogia Keskuse direktor Atie
Dyregrov ütles kolmapäeval pressi
konverentsil sotsiaalministeeriumis,

teada.

saa ühineda nii kiiresti, sõnas
Jaani, kes toetab teise poole

Mercsc sõnul on tekkinud hulgaliselt
probleeme, mida ci teadnud oodata -

Krustkcskus on plaanis avada järgmi

antakse EPP lõplik seisukoht

liikmeks taotlejatele. Venemaa ei

iminenc tunneb, et teda toetatakse."

se nädala alguses ja vähemalt esimeste

peetava diskussiooni järel

seminar, mis keskendub teemale

nii palju aega ja võimalust, et iga

Kriisis olevad inimesed vaja

Venemaa muutub isoleerituna
ohtlikuks Euroopale tervikuna,

“Euroopa Nõukogu ja Venemaa

"Palju juhtumeid on sellised, mida
seadusandlus ei reguleerija nii peab
abivajaja käima mitmetes eri amet
kondades,8 märkis Meres. "Kuna prae
gu on inimesed osaliselt shoki, osali
selt aga ägeda reaktsiooni seisundis,
on vaja kohta, kus inimest toetaksid
erinevate alade spetsialistid ja kus on

vad pikaajalist abi
Tallinn, 5. oktoober. Norra Kriisi-

erinevalt: üks pool leiab, et

nõuded, mis esitatakse EN

23,400 krooni aastas.

taastub peatselt

Tallinn, 1. oktoober. Reedel

mõjukama poliitilise grupi Euroopa Rahvapartei (EPP)

miselt 10,500 ja kehakultuurile

Tallinn, 5. oktoober. Laevaühendus
Tallinna ja Stockholmi vahel taastub
peatselt, kinnitas ETA-lc "Estline'!"

algas Sakala keskuses Euroopa

Assamblee (ENPA) ühe

jandus ja kehakultuur riigi
toetuseta. Sõjaeelses Eesti

Eesti kultuurikapitali sihtkapi
talidest ajakirjandusele kesk

Dyrcgrovt sõnu! on vajalik moodusta

Nõukogu Parlamentaarse

Uue kultuurikapitali seaduse
ga, mis võeti vastu 1. juunil ja
jõustus 1. juulil, jäävad ajakir

kapital. Aastatel 1925 - 39 kulus

da süsteem, kus inimestele ja peredele

Euroopa Rahvapartei seminar Sakala keskuses

Kangro jt.

kuid ligikaudu 70 kandidaadi

lähedale Naantalisse. Seal tehakse talle

pilt sellest, kes eestlastest iile elasid.

Kaalep. Ufo Tuulik, Raimo

kohta. Kõige rohkem esitati

Täna väljus Saksamaalt Rostockist
reisilaev "Viroma" ef suunduda Turu

Kermet, Ülo Kikas, Eero Kippa, Anneli
Kondrad, Aarne Koppel, Jurgen Korjas,
Krista Kööp, Einar Kukk, Andres Kulla

Kandideerivad tuntud kultuu

ritegelased, nende seas Ain

Vabariigis eksisteeris ka neile
valdkondadele mõeldud siht

sihtkapitali nõukokku. Audio
visuaalse kunsti sihtkapitali

dak, Neeme Kalk; Maiko Käivet, Margus

teha,” ütles ta.

ministeeriumile laekus ettepane

kandidaate heli- ja näitekunsti

Kokku elas katastroofi üle umbes 140
inimesi - siiamaani ei klapi veel kõik nime
kirjad. Hakkab aga kujunema üsna täiuslik

kandideerib ainult seitse inimest,

haridusminister Peeter Olesk

1) kirjandusteadus, 2) helikunst,

President Lennart meri asetas 29. septembril Tallinnas Paksu Margarets jalamile pärja mälestamaks
reisilaeval “Estonia" hukkunuile.

nöukogu seitsmele kohale

Alte Dyregrov korraldab kriisis oleva

professori Eri Klasi ja Sibcliuse Aka
deemia professori Igor Bezrodnõi.

Eestlased World
Masters mängudel
Brisbane’is
Lisaks eelmises “Meie Kodus”
toodud andmetele on selgunud,

et Enno ÄKKEL (55 - 59.a
vanusegrupp) võitis esikoha kuldmedali - vasaraheites ja
kettaheites.

Henn Kants ja Kalle Kukk
võitsid kuldmedali rannavolles
(beach volley-ball).

Brisbane’i kiijasaatja teatab
veel, et mängudel osalesid 27
eestlast. Osa neist olid majutatud
sealsete eestlaste kodudes.

Mängud olid suurepärased ja
väga õnnestunud. Õhkkond oli
sõbralik ja paistis, et igaühel oli
lõbus ja hea tunne.

Toimetusel on väga kahju, aga

te inimeste abistajatele ka work

Avamise tseremoonia ANZ

kinnitame veel kord, et juba Üle

shop'!- Teisipäevase seminari teemaks

Staadiumil neljapäeva õhtul oli
ikiiduväärt ja sai ajakiijanduses

kahe aasta on “Meie Kodu”.'

oli lein laste puhul, kolmapäevase

viidud posti ilma erandita igal
kolmapäeva keskpäeval. Kõik
ebakorrapärasused on tingitud

loengu teema “Lein peredes ja töö
täiskasvanutegi*-

Austraalia postitalituse asja

ajamisest. Toimetus on
postitalitusele selle üle kaevanud
varem ja kavatseme seda uuesti

korrata.

i suure kiidu osaliseks. Olid ju
jkõik osavõtjad, nii nooremad kui

Loomise! on pidevslt Ulutav
kriisikeskus

;ka vanemad - mõned juba üle
100 a. vanad - asjaarmastajad ja

Tallinn, 5. oktoober. Tallinna linna

tegid oma sporti just spordi

valitsus on otsustanud luua pidevalt
töötava kriisikeskuse, mis hakkab te

- pärast, oma kulu ja kirjadega.
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jUUMirviaau üviiivr kipuga
staadioni auloozhis ja vääris

da juuli “Meie Kodus” ilmus
suhteliselt lühikene “Spordi
lehest” võetud reportaazh

tasime võitjaid auahindadega.

25. juulil koos Ruudi

vestlusest Arnold Viidinguga.

Toomsaluga külastasime

Pärast Viidingute kojujõud-

Olümpia Komitee presidenti

nüst tekkis huvi teada saada, mis

Arnold Grecn’i, kes meid austas

ja kuidas kõik seal toimus.

Piirita! komitee ilusates

Selgus, et Arnoldil ja Maimul oli
ka enestel hea meel kodumaa

ruumides.

31. juulil vastavail Eesli

reisist täpsemalt kõnelda.

Looduskaitse direktori kutsele,

Nii siis juhtus, et viibisime
hiljuti koos abikaasaga nende
kaunis ja külalislahkes kodus,

oli au osa võtta kadunud Kristjan
Palusalu mälestusaktusest tema

talus Pülapalus, kus Heino Lipp,

kus kohalike puude, põõsaste ja

lillede vahel paistsid silma

Saabumisel Tallinna 25.7.94, keskel Arnold Viiding abikaasa ja poja perega. Vasaku! i
Heino Lipp. Parema! äärel kuulitõukaja Sild.

ii kuulus kuulitõukaja ja kümnevõistleja

tavad soured kased.

Selgus, et. Viidingute pere

konda ' võeti Eestis vastu

südamlik vastuvõtt, millist ei

Pagari tän. 1 asutuse ruumidesse

meeldivat lõunasööki oli pikem

oleks kunagi suutnud loota.

kogunenud politsei kõrgemate
ametisikute koosviibimisel, kus
esinesin pikema kõnega oma

vestlemine minevikust ja
praeguse aja politseiteenistuse

suurejooneliselt ja avatud kätega.

Mulle ei pühendatud tähele
panu mitte ainult kui omaaeg

Arnold Viiding kirjeldas oma

sele tuntud sportlasele, vaid anti

politseiteenistuse kohta ja

Endise tuntud sportlasena

kodumaal viibimist kokkuvõttes

tunnustust ka minu Eesti Vaba
riigi kui ka Eesti Omavalitsuse

vastasin paljudele küsimustele.

intervjueerisid mind eesti

Mind vääristati mitmesuguste
politsei ametlunnustustega ja

ajakirjanikud ja TV reporterid
Tiit Lääne, Raul Rebane, Ants

medalitega.

Põldoja ja Erlend Teemägi.

järgmiselt:

... Lahkusime Sydneyst 24.

aegse politseiteenistuse kohta.

probleemidest.

juunil ja jõudsime järgmisel

Juba järgmisel päeval, 26,

päeval Tallinna. Lennuväljale oli
saabunud peale meie lähedaste
sugulaste ja tuttavate veel TV,
raadio ja ajalehtede reportereid,
politsei kõrgemaid ametisikuid,

juunil saabus kutse Politseikooli
ülemalt kooli kursuslaste lõppaktusele. Koos kahe Eesti Vaba

15. juulil küsitles mind

Küsillemistel ütlesin, et “minu

Politseilehe vastutav toimetaja
Kaido Liiva. See pikem intervjuu

sporditee algas Valgas
puukuuliga ja lõppes Berliinis

ilmus Politseilehe Nr. 7 ja 8
numbrites, pealkirjaga “Viis
kümmend aastat kodumaast

fiaskoga”. Need põhjalikud

minu spordisõbrad ja kuulsaid
eesti sportlasi. Meid külvati üle

riigi aegse politsei ametnikuga
olime seal aukülalisteks ja meid
tutvustati kui endiseid politsei
veteraane ja austati Politseikooli

eemal”.

lilledega, tehti arvukalt fotosid ja

rinnamärgiga ning võõrastati

mind intervjueeriti TV kui ka

kooli einelauas.

1. augustil sain loitse Riigi
Kaitsepolitsei peadirektorilt Jüri

raadio ja ajalehtede reporterite
poolt, mis ilmusid TV ja raadio
saadetes ning järgmise päeva

ajalehtedes. Oli kirjeldamatu

27. juulil, käesoleval aastal
kohtusin Narva Muinsuskaitse
Seksi esimehe hr. Jun Tõnissoni,
juhaiuscinkmc, ajakirjannku hi.
Ahto Snut ja ainsa eestikeelse

keskkooli juhataja pr LuiscManc Sokolovaga.

Nana Muinsuskaitse Scits
asub Eesti Keskkoolilt laenatud
toas, suurusega umbes 10x10
meetrit- Nende töö praegusel
perioodil on seotud peamiselt

Narva linna tõelise ajaloo
tutvustamisega külastavatele

viilismaalatelc ja ka välis
eestlastele.

Narva jõe läänepoolne
kindlus, Hermanni kindlus koos

oma kõrvalhoonetega on
taastatud ja on koduks Narva ja
Narvamaa ajaloo muuseumile.

Eksponendid on hästi üles

pandud, kuid täielikult
ignoreeriv venelaste (s.o.
Nõukogude sõja-ja lennuväe)

pommitamise ja lõhkumise

tagajärjedest. Siin ongi
muinsuskaitse töö äärmiselt

intervjuud ilmusid, ajalehtedes

Postimees, Meie Kodu, Eesti
Sõnumid ja Spordileht ning
toodi ära ka mitmetes TV ja
raadio saadetes.

Eesli Politsei keskasutuse

Pihl’alt, viibides temaga ja sama

Eesti Kergejõustiku Liidu

abidirektori Jüri Nurme soovil -

ameti IV osakonna direktori

nea sekretär Mart Liisandi kutsel

peadirektor viibis ametpuhkusel
- oh minul au osaleda 29. juural

Toivo Kamemku’ga Piirita tee

viibisin aukülalisena Euroopa

aares ilusas restoranis, kus peale

mitmevõistluste karikavõistluste!

bssfiaste jg eestluse

n

soovitati kiontakli astuda

.aimav km m surn \a\tuva V

tõeliselt lohkus Narva

koolijuhataja pr. Luise-Mane
Sokolovaga. Pr. Sokolova on

arvuteid on toil saanud nn Eesti

momendil välisabi ei vaja.
Sydney Eesli Muinsuskaitse
Seltsi aaslapeakoosolekul
märtsis, 1994 Sydney Eesti

eestlanna, abielus venelasega,

Mida nad aga väga soovisid, on

Majas, lehti soovitus, et

Õpetajaid, sest keegi ci taha

toetaksime eesti kooli, kui eesti

Narva elama minna.

kultuuriaiiikat Narvas ja

seedri puud Kristjani mäles
tuseks talu elumaja ette

Silma hakkasid arvukad
kodumaalt saadud medalid ja

märgid, mille kohta Arnold
seletas järgmiselt -

Politsei poolt annetama:

1. Politseikooli lõpetajate
rinnamärk.

2. Kriminaalpolitsei amettunnistus.
3. Eesti politsei medal.

Mr. Green’ilt, Eesti Olümpia
komitee esimehelt, Olümpia
rinnamärk ja staadionil riputati

rinda võitja medal, kui
võistlejaid vääristasin.

Järgmises “Meie Kodus”
loodame avaldada veel välja
võtteid kodumaa ajakirjanduses

ilmunud kirjutustest Euroopa
meistri Arnold Viidingu kohta.
(1. Jaamale

ro

pubhkuisab seige piit kes
Narva Muinsuskaitse Selts

Ruudi Toomsalu ja mina
esinesime kõnega ja istutasime

põhjamaist kodumaad meenu

nagu enamus õpilaste vanemaid
Narvas. Kõige raskem probleem

on leida eesti koolile eesti
Küsides nende õppematerjali

valitsuselt kui ka välismaalt.

videokaameral VHS-PAL

mr r. e i.i 'g,rakse muju!
maalimas ja ka parandaks
õpilaste eesli keele oskust.

Eestis on mõningaid
keeltekoole ja püüdsin neilt
informatsiooni saada nende

süsteemiga. Kuid kõige suureni
vajadus oleks neil Linguafonc'i
kabineti järgi. Scc võimaldaks

aparatuuride, kohta; kes mtiiib,

neid magnetofoni lindi abil

jäid vastused saamata, sest

õpetada õpilastele võõrkeeli, nii

kui palju maksab jne. Kahjuks
aj koolid olid suvepuhkusel

b) kui ka leidsin kedagi
telefoni vastamas, siis ei olnud

nad volitatud informatsiooni
edasi andma

c) soovitati sügisel end ise
kooli registreerida ja tulla, oma
silmaga vaaiama.

Nii ei ole ma selles asjas
targem kui varem. Tean, et
SEMSeltsi juhatus oleks väga
tänulik, kui mõni "Meie Kodu"

lugeja , kellel on praktilisi
teadmisi Linguafoni kabinettide
kohta, saaks meid nõuga aidata.

Samuti pöördub Sydney Eesti
Muinsuskaitse Selts lugejate
poole palvega seda aktsiooni
majanduslikult toetada. Eesti
keele ja eesli kooli toetamine on
ju ka eesti muinsuse kaitsemine.

tähtis, ct tutvustada ja

Lea Holm

demonstreerida fotode abil

Narva linna hävitustööd
venelaste poolt 1944. aastal.
Väljapanek on väga hea ja arvan,

ct ka mitte cestikeelt valdavale

SEMSeltsi aadress on:

SEMS. P.O. Box 147
Darlinghuist.
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Tähtsam nähtud, keeras buss

õitsvaid lilli ja vahel ka elusaid

põhimõtte pärast on targem

kirevas lipuehtes Common

parte; ning Alan Geier’i

tänaval lõdiseda või teise

“Untitled", mille moodustavad

wealth Parki, kus alates 1988.
aastast pühitsetakse pidulikult

_ T.E.S. “Koit" Naisringi
esinaine Eila Pikkat koos mitte
vähem energiast, pulbitsevate
juhatusliikmetega korraldasid

29. septembril Naisringi
liikmeile ja sõpradele bussiretke

viis keset vett marukõrgctel

söögikohta minna, kui enda
seljast riidetükki või kallist

kevade algust. Varjatud

jalgadel seisvat lennuks hoogu

kaamerat ära anda. Ülejäänud

valjuhääldajaist kajavate mahe
date muusikahelide saate! võis

võtvat (alumiiniumist) lindu.

aga vaidlesid edasi ja ajasid

teeradadel jalutades nautida
disainerite poolt 800 000-nde
õitsva taimega kunstipäraselt
kujundatud värvirikkaid lillevälju, nende vahele asetatud
neljateistkümmet skulptuuri,

bussi ja veereda järgmisesse

Oli aeg ja rõõm ronida sooja

peatuskohta, milleks oli
kasiino. Väljusime bussist.

tähistavale lillepidustusele
Canberra’s Floriade’ile.

Poolsada kaasmaalast, keda

kaudu jõudsimegi uude “Casino

taskuid tühjendama. Ikka

aastal Floriade’i poeks

Canberra’sse”. Meie poolsada

üksteise järele kuus jakki, neile
järgnevalt kuus plastkotti ja ikka

äraootavalt keset toredat,

toolide, jalgrataste, maalimistarvete laenutamiskohli, laste

vastuvõturuumi. Meie keskele
ilmus vaikse häälega daamike

mänguväljakuid.

seletades, mida kasiinol on meile

Kõikide pilkude jälgides hakkas

ta oma jakke luuseldama ja

et: “Ei ole!’ ja “Ei ole!”.
Karjusime üle mootorimüra, et

mida sul ometi ei ole? “Noh,
rahakotti ei ole!” Küsisime siis,
et kelle jakke sa seal tuuseldad,

läikivat-säravat kasiino

Tibas jämedaid vihmapiisku

pakkuda ja jagas kõigile prii

teksaspüksid on tuliuued ja kõige

ja jäine metsikult vastu nägu

“Fun Pack’i”, millega võis saada

paremast materjalist ja mu

linnakesi, oli sõit palju

puhuv tuul ei soodustanud

hinnaalandust kohvikus,

huvitavam. Federal Highway
allee puud olid veel raagus ja

peatumist imeilusate lilleväljade

mängulaudade juures ja kus

ääres. Kauase põua tõttu olid

iganes. Peenemasse restorani,
kuhu viis imposantne trepp, me

kingad on kõige kallimad ja näe,
mu kapuutsi voodri vahel ei ole
mitte kui midagi. Lõpuks andsid

lehmade, lammaste ja eksinud

pdikamparve päralt oli uus
rohuliblede ala. Mida lähemale

pealinnale, seda enam olid
austraalia akaatsiad kollastes
õites, niis meie kodukandis on
õitsemise ammu minetanud.

Siis olimegi Canberras. Kes
pole pealinna kaua külastanud,
see üllatub, nähes paljude uute

moodsate ehituste võimsat

pürgimist kõrgusesse ja

lillede varred madalad

üle istme käetoe tahapoole
vajunud plastkotist.

Vaid põgusad pilgud

pakuti teksaste asemel võõra
mehe pükse jalga, läks kirudes

tulpidele, hüatsintidele, liiliatele,

asusid ka “mängupõrgu” paljude
hasartmängude lauad. Uste ees

välja tänavale.
Võisime siseneda hämarasse

hollandi iiristele, islandi
moonidele, priimulatele,

aga seisid taandumatud

kasiino mängusaali. Minu kõrval

alguseks, mis oli väga tahtis

uksehoidjad, kes ei lasknud

proual oli kaval naemnägu, ta

hukkunud laeva “Estonia” kohta

võõrasemadele, teistele lilleliikidele ning lõpuks kroonitud

kedagi enne sisse, kui nad olid

lipsas oma kapuutsiga tuulejakis

meid üle vaadanud, et kas oleme

“1994. aasta lillele” - kulti

korralikult riides, ei ole

veeritud valge-roosale nartsissile

kapuutsidega tuulejakkides,
pikkades mantlites, teksaspükstes ja ei proovi sisse viia
kaameraid ega vihmavarje.

teiste vahelt sisse. Trügisime
hasartmängijaist mõõda. Kesk
päevasest ajast hoolimata oli
neid seal küllalt, paljud neist
rahakad asiaadid. Kohvik asus
saali helkiva tagaseina ääres.
Vahepeal oli kell tublisti edasi
nihkunud ja kehakinnitusaeg
napiks jäänud. Kelnerid aga
lasksid end kaua oodata ja kui
nad lõpuks ilmusid, siis pidi
kaua toitu ja prii Maasi veini

ülestõstetud krae vahelt

“Oscar Ronals’ile". Selja taha

jäid ka kunstikriitikute poolt
kilshiks nimetatud, aga siia
parki sobivad allakirjutanu

Algas suur vaidlus ja üks
uksehoidja kadus ära. Teine,
kleenuke, küllap mõni kartmatu

karate või jiu-jitsu mees ei

on mustadest ja valgetest

värisenud eestlaste ees ja jäigi
kangekaelseks võitjaks. Pooled

autokummidest iuigetaoliseks
lõigatud, nulle “tiibade” vahel

M.E.U. “Kodu”
kahvlid, ühed lusikad, mis olid
päästetud Tartus põlenud majast.

Majas pühapäeval, 25. sept 1994,

Trükimasin oli võidetud 1942.a.

et tähistada Eestist põgenemise

täpsuslaskmises, samuti ka

kaasatoodud esemetest kujunes

väga edukaks rohkete välja
panekute toel, milledega aitas
tõhusalt kaasa Melbourne’! eesti
rahvas.

karikad ja noad piirivalve spordi

võistlusel, üle saja aasta vana
riidehari, 1938-dal aastal ostetud
fotoaparaat, mis on jäädvustanud

palju mälestusi, EEKS Kindlus
tusseltsi kell, mis ikka käib kui
paned raha sise. Belgia sõjavangi-

laagris nikerdatud puust karbi

Kuna satsial ajal oli ka kiriku
bazaar samas saalis, oli rohkesti

kesed, suitsupitsid ja piip, kunsti-

näituse vaatlejaid.

kui ka Saksamaalt.

käsitööga rahakotte küll Eestist

Neli lauapealist oli täis

Kõik need esemed võiksid

arvukaid dokumente: isiku-,

kirjutada memuaare oma reisidest

sünni- ja koolitunnistused, kuiv

ja nägemistest. Iga ese manab

toidu margid, emadekaart Eestist
sõjaajast. Ajakirjandust: “Maret”,

omanikule silme ette palju
mälestusi

“Taluperenaine”, filmireviiüd,
DP-laagrist ringkirjad, õpperaa

Melbourne’s Etnograafia Ring
pühitses 12. okt 1994 oma 9-dat
aastapäeva. Järgmine aasta saab

matud, ajakiri “Rändlinnud”.

Mitmed kohvrid, sõjaväe
tekid, tikitud laudlinad, käterätid,

kabimütsid, kampsunid, kirjaga
labakindad, rahvusvööd, piintakannud, pott, pann, hõbe noad-

rahakotti otsima sõita? Aga ei,
viimaks ilmus rahakott lagedale

hoiule, ainult üks daam, kellele

kujutades vees liuglevaid luiki

Näitus Eestist ja DP-laagrist

mõned oma raskemad riided

proovisime trügida kohviku
poole, miile hämaras saalis

“Black and White”, mis

50-ndat aastapäeva. •

pöörata ja tagasi kasiinosse

ei hakanud ronima, vaid

tegi lahke bussijuht meiega
ringsõidu ümber kesklinna,

M.E.U. “Kodu" Etnograafia
Ring korraldas näituse Eesti

pooled olevat tema omad. Kas
nüüd buss poolelt teelt ümber

suured ning lopsakad.

iemmikskulptuurid: Tony Steel’i

saatkondade hooneid.

ega sul ei saanud kuut jakki
seljas olla, mille peale otsija
naaber vaikselt kuulutas, et

luhkkuivas mullas, aga õied

laiusesse. Enne lilleaeda viimist

näidates riigi tähtsamate
ametiasutuste ja paljude

ootavasse bussi ruttama. Ilus
blondiinike mu koreal halises, et

Endises kasvuhoones, mis sel

Jalutades märkas teisigi
müügi- ja joogikohti, ratas

kunagisest kaldast, nii et

laudade taga oma õnne proovida

ja pettumus oli suur, kui pidime

kaasreisija keset bussi püsti.

marssisime läbi siseaia, mille

jooksujalatsites turisti seisid

George järve järelejäänud vesi
taandunud 50 meetrit eemale

jooksime neid otsima. Mõnedki
meist olid kavatsenud mängu

eesti keeles asja arutades

talve- ja tuulevammustes,

Vanasti, kui siim-viiruline

lõpp. Tõstsime kõva häält ja

võõra hoone antree ja kõlavas

ja algas 145-minutiline sirg-

maantee läbis väikseid asulaid ja

toiduraha ümber ja kelnerid jälle
ei tulnud, siis oli me kannatusel

pakutavaga soovi kohaselt
karastada või soojendada.

külmanud, poolnäljast, paksudes

nagu ka ellujäänud loomade
joogikohtade tehislompides.

kiskumas pihku valmis pandud

restoranides oli võimalus end

poti- ning lõikelilli jm.

kuristiku jõgedes isegi vett näha,

veerenud ja sõrmed krampi

Rahulik kojusõit võis alata.
Poolel teel hüppas korraga üks

läinud. Läbisime siis julmalt

kesiseid meeneid, kunstiesemeid,

väljade. Berrima lähistel võis

mise aeg kaugelt üle aja

õnnefortuunat proovimata!

hoonest tagasi jooksid, et vale
koht, kasiino on kolinud! Buss

kujundatud, pakuti mitme

maanteel sõit läbi helepruunide

söõdud-joodud, bussile kogune

nüüd ta peab kogu oma raske
rahapauna koju tagasi tassima

astuda, kui esimesed juba uhkest

istusid rõõmsalt mugavasse bussi

ei heidutanud tuli ega torm,

kus alati lasti sisse ja et mu

Vaevalt jõudsid viimased maha

voolavaid looduslikke ja
tehisveekogusid. Kohvik-

Canberra kevade algusi

eestlastele tuntud jonni, ct me
Las Vegases nädal aega elanud,

kannatlikud. Kui aga lõpuks

olema väga tegevusrikas ette

valmistusega Eesti Päevade
näitusele rahvuspõllede- ja
tanude-kogu valmistamisega.

Glory Toom

meist lahkusid, sest juba

ootama. Seekord olime viisakalt

Nüüd oli ometi bussis rahu
ja võis kalkuleerida, et jõuame

koju just TV päevauudiste

värske info saamiseks. Ei
möödunud aga kaua, kui mõned

nõdsid, et buss peab kindlasti

järgmise söögikoha juures
peatuma, muidu nad surevad

nälga. Sai siis seegi pikale
venitatud paus peetud ja kellelgi

polnud põhjust nurisemiseks.
Viimasteks TV päevauudisteks

olime kõik kodus. Lõpp hea,
kõik hea! Oli huvitav päev.
Organisaatorid, millal ja kuhu
me jäle sõidame?

H.K-el
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?aMETSAUUKOOL

msiumms

Sooviavaidusleht koos osavõtumaksuga (tšekk T. Salasoo
nimele) palume saata alltoodud aadressile. Peale osavõtu
maksu kättesaamist saadetakse soovijatele teejuhised

| bnda ning perekonna mind avaldan
[tanu kõigile, kes miim ema Elfrieõe

MUA juhatus

(abistavat katt elatasid, kaastunnet
j avaldas d ning tema maiusest osa

jjTreufeidt’i asiase surma puhul
* võtsid Priime fmuang õpetata Hans II

TOIMUB

[Ludigue tema -ooia ja kaastundliku

jälle

MUA juhatusele.
cl- 75 Abingdon Rd., Roseville 2069
Tel. ja faks: (02) 416 6238

I matusenlitüse eed 1 Tnusutmatuks laab j

Sooviavaldus 24, HJÜ/Vst osavõtuks

i ametnikkonna , ^esn'sas reetor jj r

Serringa's (Sydneyst 75 km loodes)

24. - 29. jaanuarini 1995.

(testi Kma Hostcli am ja hool labs J
.pikkade aastate p eru viimastelji

[T iidnnila Vilega minu tagavam'
jtar.utuiine Tar.ateu olgu < a Lesti J

Teadmiseks neile, kes veel ei tea, et Metsaülikool võib:

* Võimaldada ilusas looduses meeldivat suvepuhkust;
* Anda rahuldust neile, kes soovivad sõbralikus
õhkkonnas mõelda, kuulata ja vestelda Eestisse
puutuvatel teemadel;

• • asi.etel p, dahitei Fõ gilel

1 Ahistamise Komitee, irmline-e Fesli

, celts “Kon" ja etna Hosteh>

Nimi;

;elukai'-lased. ! es meile ktastiinnei i

Aadress;

I avaldasid Igaveseks jaavsd .meelde j.
, e lkhkud sõbmd, ’> >- m. ei turninud |

Telefon: ( )
Soovin ise esitada ettekannet (oleks vaga teretulnud!)

•Arendada iga osavõtja eesti keele oskust;
•Anda võimalust nii vaimseks kui füüsiliseks loovaks
tegevuseks kujutavate, interpreteerivate, kulinaarsete
jt. kunstide alal;
* Olla põnev, naljakas, raske, lõbus ja igavgi - vastavalt
osavõtja enda aktiivsusele.

Osavõtumaks on S15Q (lapsed kuni 12 aastani $75), mis
katab majutamis- ja toidukulud. Voodid ja madratsid koha
peal, Lisatasu eest saab üürida patju, voodipesu ja tekke.

teemal:

,kutd ir ii Iie mestiks lal

j: baudapai emisele utad '

' Fha Trerieidt-Carr 1

Soovin kuulda ettekandeid.teemal:

Õiendus

Vajan/ei vaja teejuhiseid/transporti Berringasse.

Saan anda transporti isikule.

M.K. eelmises numbris on tekkinud

Lisan osavõtumaksu: $

leinakuulutusega, kus avaldatakse
kaastunnet Astale, Annele ja Jaanile

viga ühenduses Herman Proosi

Kuupäev

perekondadega - peab olema Astale,

Allkiri -

Annele ja Jaanile perekonnaga.
Toimetas vabandab eksitust.

AESL

Eesti Meeslaulu Selts Melbourne’is

teadaanne
AESL juhatus
teatab, et on
kavatsus erikor-

jandusel huk
kunud laeva
“Estonia’' heaks,

Austraalias lae
kunud summad
suunata hukku
nud laeva mees

30. aastapaeva

Kontsert ° ^ idu
Eesti Majas 41-43 Melville Rd. Brunswick West
Laupäeval 5. novembril 1994, kell 19.00
s Mitmekesine programm tuntud rahvusvaheliste lauludega

* Kokteilid

konna omakstele.

* Rikkalik einelaud
* Tantsuks hea orkester

Ettepanek ootab

kinnitamist vas

tava komitee
poolt Tallinn as.

Pääsmed - $10.0©
Laudade reserveerimine A. Mikkor tel. t03) 306 8782

KURBUSES LEINAME AMBERG1 LAAGRI TOANAABRIT,

RISTIEMA JA KAUAAEGSET PEREKONNA SÕPRA

MüKPi
AVALDAME KAASTUNNET ABIKAASA ETSIIE ja
POEG REINULE PEREKONNAGA
ELLEN & ERICH
RISTITÜTAR LAINE PEREKONNAGA

HELE-LY PEREKONNAGA
PEETER PEREKONNAGA

KALUST LAAGRIKAASLAST SAKSAMAA PÄEVILT

MAKTfc
KAASTUNNE ETSILE
KURBUSES H. HANSEN

TOAKAASLAST, LAAGRIKAASLAST SAKSAMAA PÄIVILT

MÄKTt
MÄLESTAB HELGI SAKSAMAAL
HELJA. USTEGA AUSTRAALIAS

MÄLESTAME KURBUSES

HERMAN PROOS'i
AVALDAME KAASTUNNET ASTALE PEREKONNAGA

ELLEN ja ERICH PEREKONNAGA

7
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SUIKUS IGAVESEKS TÕELINE ISAMAA TÜTAR, ARMAS

MEIE ARMAST UNUSTAMATA HEAD EMA JA VANAEMA

EILDEOVÕSij' 11EDL

EEEELEJt

mälestavad leinas ning avaldavad
SÜGAVAT KAASTUNNET
HELLALE. HELANILE JA ENNULE PEREGA

SÜND. 24.10. 1912 TARTUS
SURN. 6.10.1994 SYDNEYS

TIIU ja REIN

KRISTJAN

MÄLESTAVAD SÜGAVAS LEINAS
HELLA ja HELANI
ENN. GWEN, INGRID ja EVAN

PUHKA RAHUS ARMAS

Nüüd linnuteed kaudu koju Sa lähed

HILBEGMÜÕ TEEDU
MÄLESTAVAD KURBUSES JA AVALDAVAD
KAASTUNNET PEREKONNALE

MEIE ARMAST

ANJA ja UURI OTTAS
AET JOASOO

TEEDEL

MÄLESTAME KURBUSES OOTAMATULT UHKUNUD ARMAST C

MÄLESTAVAD KURBUSES

HlLDEGi^u 7EEBLA?t

GERDA
HEUO, JOHN ja INGRID
HUGO ja AMANDA

JA AVALDAME KAASTUNNET HELLALE JA HELANILE
3uhka rahus!

KORPOTATSIOON FILIAE PATRIAE AUSTRAALIA KOONDIS

PUHKA RAHUS KALLIS KOOLIÕDE

V";J AMATULT IGAVIKU TEEDELE UHKUNUD ARMASAT

IvILOSGAIÕÕ
MÄLESTAVAD LEINAS
iged mälestused
-eseks saavad
ijale jääb
u jala jälg.

MÄLESTAVAD LAINE ja VILLU

LIA LOOVER PEREKONNAGA
ALEXANDRA LOOBERG

JT HIIUMAA MEEST, KALLIST LANGU JA HEAD SÕPRA

Iii: l 5GAE.Ii rZEOEAJL

KEKÄ-iÄH PIÄOüSY
SÜND. 24.9.1912
SURN. 3.10,1994

LEINAVAD KURBUSES

MÄLESTAVAD KURBUSES ENDISED TARTU
TÜTARLASTE GÜMNAASIUMI KOOLIÕED SYDNEYS

MARJE ja VOLDEMAR LEOL
EPP SANDY PEREKONNAGA
ELLU TIMSON PEREKONNAGA

JA AVALDAVAD KAASTUNNEl TEMA PEREKONNALE
jhka rahus!

MÄLESTAME KURBUSES KAUAAEGSET SÕPRA
MÄLESTAME EESTI SELTSI LIIGET

.z;õ lgõgjaD'- rzisuu

HARRY KIVI
AVALDAME KAASTUNNET PEREKONNALE

IVO

WOLLONGONG! EESTI SELTS

SILVIA ja VIKTOR PEREKONNAGA

■iÄLESTAME-

ELFEIEBE TREUFELDl

t

HARRT KTVI

AVALDAME KAASTUNNET PEREKONNALE

PEREKOND KIVIARU E: MILÄNDER

MÄLESTAVAD
UNDA KUTSAR
MAIMU TAMM

xzaazrol &

UPS
PÕDER
TUKK
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HöEÄRT

THIBLMEBE

SÜNDMUSTE KALENDER

Eestikeelsed raadiosaated toimuvad
Hobarti saatejaama kaudu järgmiste!
kuupäevadel; s.o. iga kuu kolmandal
pühapäeval kell 2 p.l. Lainepikkus FM

Naljapäeval. 2Z^aigJ<!mLBfljiapaMg
30, oid:

Käsitööde näitus Pikkati kodus, 80
Estonian Rd. Thirlmere, Eesti Maja

SYDNEY
is.10.94 - 1.1LM;

vastas. Näitus avatud igal päeval 9.00

Tartu kunstnik Andrus Kasemaa esineb
must-valge joonistustega grupinäitusel

kuni 17.00.
Laupäeval. 1.2- novsiflblik

Armaadale Galeriis, 110 Trafalgar St.

TES “Koit” 45-da aastapäeva

Annandale. Avamine 18.10.94. kel!

6.30-9.00. Avatud teisipäevast -

koosviibimine, algusega kell 5 p.l. T.E.
Majas Laudade ettetellimuine prd. H.

laupäevani 11-5.30 p.l.
Pühapäeval. 23. oktoobril:
Väljasõit Centennial Parki alates kell 10

Kimmel (046) 810 091, M. Kongas
(046)818 569. '

e.l,. Parks Drive, Eesti lipu all Lily tiigi
aates. Kõik teretulnud. Korraldab Sõrve

CAMBEHBA

eesti noorte suvelaagri juhatus.
£abagagyal^.3.P'..p.ktoobi!li

Eesti Võitlejate Ühingu Korraldusel
‘orruo cjVtDsev 7h rltiom seltsimaja

j-es aiousea- kel 11 omn Kavas
Ta la \o-siioe kudsoi mu e Kohapeal
- o k lara'-tovad - kangemad
co ö ^oik Uasmadas-'O ■= etuhud

92. (Kuupäevad*! 6.10.94. 20.11.94 ja
18.12.94}

msm

o = Kt v-l e ,o rrl Kotkutulek

pitv' I a C 1 •> li ui S< uhev

Teadaanne |

[Saabusid TcKu JuuheN«:»Tu^eo(

kellam oulornp

»saadaval nendele, kes neid ene tHhsiu|
ha teistele Lintide himiaks ,>u >18 (X) \

Jumalateenistused igal pühapäeval kell
1.30 p.l. Thirlmere Eesti kirikus.

Pcsa ^aüunifi P^akoasmza^

•videolindid nwmostxga s rdio nn?

Pühani .v -423_jAla.9taL

!Lindid an n.j

Estor r 1U1 i\i m se ohvrite

^asiteanngi ahendusel nr i

kirikus Eeiais.

ulmi kaest TMe c s,rqqc !a<imseft

Teeni u aje Savid Au ndersitz, orelil

Consulate - General
of i he Republic of Estonia

voisuiaat on avauiti S' auev ^sti l

tcis’j äLYiü laneljap^e^f r 00 t~ O''
’-A CüriD&eil Str Ed-, rgnu st

? O 5o i E^riu'gliar't

1 Muugil Meie Kodu antu a mõned«

pr. Astrio Bowler.

LHUESfiv

9296.

kaasa võtta.

Kellamängukontsen kell 14.45 -15.30
Puhap evaLžlufligaahtiL
Kellsmanqukontsert kell 14.45 -15.30
Esineb nr Astrid Bowler Aspen Islandi

tVideuiindm Iolllnna tuuhc[ne Uwneoi
* Longer iu allinna juandumt epiJt' ^
1 nkui tk id vj i usti 'se*' i A^tud ~,

j33C>'“bf
viibimine

Crescent, Melton, 3337. Tel. (03) 743

Eesti reisikirjelduste pärastlõuna kell 3
p.l. "Eesti Tares”.
Laup.lgvaLl2^dM§embril:
Mardipäeva koosviibimine “Eesti Tares”
algusega kell 3 p.l. Palutakse suupisted

na'e„ => i e kei1 ’0 30 St. Peter’si

LMBisaLSuisysmhiit

Pastor Horst Sauer, 58 Campaspe

5. novembril:

19.00 Eesti

Meeskc
Majas,

j ^ v/ :oic
Konsulaadi telefon on (02) 212 1207.
Konsulaadi fax. on (02) 212 1287.

^ >d ^29 00 tukk oius s tt.> ita >

{$4.00. Tellimised koos tsekiea saata “Meiul

-surrv

?Ko

Müügid

Tos!

Sõjaveteranide Ludu 25,

_ c ian sionipe A„u i corcer
i n - - - lynr^umb-nana Pd
. alQuseaa kail 16.00.

maiDE
26. oktoo

Cesknc

Lõr.er, o.StfE-re

e <lu i ' oot
Majas.

■ moohei) Rose Bay umtirusse leloLtoo j
iltertd i ans-Teiiiman .ei (021 17 88 4(7 j

-0 on ibnl
TaoO i enaiio E> alo Mõisa) kell

"OLLONGONG

Kesknao im s notembnl
e KiUOl Koknutulek kell
DensiO

, h<tS£uri Bureili St Wolloncong *
E.rnccEr"C[?cEnt.r j- cer-sr:;

11 00 E

s.nT.''"

Maias.

KEREEüJEXSD TE,*4 'ED

r~*”i7 i

E E L K SYDNEY JAANI KOGUDUS

CHESTER HILLIS 10-12 Gurney St.
jumalateenistus pühapäeval, 23.
oktoobril kell . 2p.l. Peale jumala
teenistust on koosviibimine.

I AHENDUS NR. 762 !

BANKSTOWNIS Ühendavas kirikus
jumalateenistus pühapäeval, 30.

!

!

1. tulevikulootus j
2. Niduma i
a. iva ai

5. Aus ■
9. Ehmatama
12. Aherame
13. Innud
. 17. Siil

P\Rr\KÜ
1. Marguandmuic
8. Voolava vee uunstuse
toimel tekkinud
9. Muistse ranve luge
Itaalias
11. Kombetahiuse
12. Hiljem hangitud
13. Tuntud tõöstusnonn
14. Innukas
15- Keemine
18- Asula Eestis
19. Tagavaraks koguma
20. Tühik, puistus
22. Omasid
24. Rohtiaim
25- Fantastika
26- jalamaid
27. Halastus

28. Sepale vajalik
31- Hangu, hargi, murd.
35- Linn Soomes
37. Asula Tartu lähisel
38. Ilu taim

\LLA:
1. Eine
2. Headmeeit avaldama
3. Tunne noore
sugupõlve vastu

4. Kahe v. rohkema
komponendi kokku
sulatatud segu

5. Kuiv puukasti
6. Tsitaat
7. Müütiline olend
10. Kahvatu hai!
15. Haarama, ära kiskuma
16. Avad
17. Kõikuma panema
19. Lind
21. Hõimiane
23. Veresoone topis
29. Piht

30. PAla
31. Teravaotsaline tulp
32. Muusikaline termin
33. Mõtlematu, kerglane
34. Sugulase
36. Asula Virumaa]

18. Esto

19. Muu
21. i-oikamid
23- Mõdu
24- Tüma
25, Uneks
26. Teele
27. Oder
28, Ilumeel
30. Savi
32- Au
33- Kime
34. Alasi

£KJi3&Bt»B0SBBBBi»B&£CiC.BbGZELa!2Cü£ PDBQIsiSSiQBECBBEEÜSCPEi

Helle-Mall Risti
Tehnilised toimetajad; Herbert Hansen
ja August Kangro.
Toimetuse kolleegium: August Kangro,

Ken Oidermaa, Tiiu Salasoo ja Uile
Slamer.

iastekirik ja peale jumalateenistust on

"Meie Kodu" toimetus on avatud

ei tarvitse ühtuda toimetuse
seisukohtadega. Iga artikli eest

koosviibimine.

esmaspäeval kell 9 homm. - 4 p.l.

KIRIUSAALIA Nth. Strathfieldis

Talitus (tellimised, tasumised,

jumalateenistust on koosviibimine.

raamatute müük, kuulutuste vastuvõtt)
avatud:

kolmapäeval kell 2-7 õhtul

reedel kell 3-7 õhtul

laupäeval kell 10-12 päeval
KIRIKUSAAL asub North Strathfieldis
1 i Waratah Street. Kogudusemaja ja

■"T T m

I. Transformaator
7. Looduskaitse
10. Mi
11. Võhma
14. Oimama
15. Ahvenad
16. Kes

Tegevtoimetajad: Väino Jaaniste ja

vastutab ainuüksi allakirjutanu.

novembril kell 11 hommikul. Peale

õpetaja telefon on (02) 743 2051.

29. Moa
31. Al

PAREMALE:

Vastutav toimetaja : Uino Simmui

Vaated “Meie Kodus” avaldatud artikleis

jumalateenistus pühapäeval 13.

19- Mihkel
20. iaanema
22. Tüüne
25. Ulmik

“Meie Kodu” ja Sydney Eesti
'02) 281 2887 või välismaalt
612 281 2887.

KIRIKUSAALIS Nth. Strathfieldis
jumalateenistus pühapäeval 6.
novembril kell 11 hommikul. Toimub

6 Rima i a
8. loode

Jj aBBiBtaHBMMssBBBflnBDBSBBBBiBBnDBBnFuaBritwBciuanaoHPnrünpnnnrrticn v rrcimif r<v tv

Darlinghurst, NSW. 3010 Australia

oktoobril kell 3p.l. Peale
jumalateenistust on koosviibimine.

3. Orki '

RISTSÕNAD NR

Postiaadress: P.O. Box 147,
i elcfomd: "Meie Kodu" (02) 213 2113
Eesti Selts (02) 212 2373

^JlSZLCNs
■T " fT f^

-USTPAUAh1 ESTCf i[\ A'ETkL
' H 143 Campbell 3t La,1 ngl uicl 20 i °

NSW. Australia

14 C0 t Maja

= “aoae m, 27 novembril
■.■toi J Oo sviicimne Kel' 8 p i Litoen

ft-

rcsti peti-imiiT otsin -onu fomaj

Õpetaja Hans H. Lüdig
B

Pühapäeval, 23. oktoobril
jumalateenistus kell 3 p.l. Koguduse

aastapäeva tähistamine ja
Läänemerel parvlaev “Estonial{“
traagiliselt hukkunute mälestamine.
Esineb A.E. Meeskoor.Lauiulehed.
Pühapäeval, 6. novembril surnutepüha

jumalateenistus kell 3 p.l. Centennial
Parki kalmistul.

Jumalateenistused igal pühapäeval kell

3 p.l. - St. Stepheni kirikus, 152
Wakefield St., Adelaide's

Talitusametnik: Lea Holm

TELLIMISHINNAD:
Austraalias - üheks aastaks $50.00
8kuuks $30.00,3 kuuks $18.00
Üksiknumbri hind: $1.00
Toetustellimine - üheks aastaks $60.00
(nimed avaldatakse ajalehes).
Ülemeremaadesse hariliku postiga:
üheks aastaks $60.00, 6 kuuks $35.00
Ülemeremaadesse õhupostiga:

USA ja Kanada:
üheks aastaks $80.00, 6 kuuks $45.00
Euroopasse:
üheks aastaks $90.00, 6 kuuks $50.00
Uus -Meremaale:
üheks aastaks $60.00, 6 kuuks $35.00
Aadressi muudatused $1.00

KUULUTUSTE HINNAD:
1sm (kõrge) ühel veerul (6sm lai) $3.50
Kuulutuste miinimumhind $7.00

1 sm (kõrge) kahel veerul (12 sm lai)

Pühapäeval. 23. oktoobril kell 2 p.l.

jumalateenistus St. John Anglican
kirikus koos soome kogudusega. Op. H.
Sauer.

$7.00.
Leinakuulutuste miinimumhind $28,00
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