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10 a. Eesti Rahvuskomiteed Ühendriikides
Tegutsemisaja vältel on läbi viidud loendama
tul arvul aktsioone — On loodud käid sidemeid
nii ameerika, kui ka rahvusvahelises diplomaatkonnas
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tähistab oma tegevuse 10. aasta
päeva tagasihoidliku koosviibimisega New Yorgi Eesti Majast laupäeval,
13. oktoobril koos Eesti Rahvusorganisatsioonide Kongressi delegaatidega.
Eeltööd Eesti Rahvuskomitee loomiseks algasid juba 1950. a. Esimese Esin
duskogu valimised toimusid 23., 24. ja 25. mail 1952 ja 4,419 hääletaja
poolt. Esinduskogu tuli esimeseks koosolekuks kokku 19. juulil, kinnitades
põhikirja, Valides Rahvuskomitee juhatuse ja määrates kindlaks tegevuse
sihtjooned ning taktika.

Seni on üldistel ja salajastel valimistel moodustatud 4 Esinduskogu,
nendest kolm esimest 2-aastase ja neljas, kuni eelseivate valimisteni voli
tusi omav Esinduskogu, 3-aastase ametiajaga. Rahvuskomitee esimeesteks

on olnud prof. dr. Juhan Vasar ja August Kärana, praegune esimees on
Julius Kangur, peasekretäriks oli varem Endel Rennit ja praegu on Jaan

Tiivel.
USA eestlaskond on 10 aasta jooksul Rahvuskomitee tööd toetanud ko
gusummas 62,378 dollariga, seega andes rahvusliku välisvõitluse ja äest
use viljelemise kuludeks vabatahtlike toetuste näol aastas keskmiselt
<$6,237-80, mille juures annetuste laekumine viimastel aastatel on suure
nenud ja 1961. aastal esmakordselt ületas 7,000 dollari piiri.
Eesti Rahvuskomitee, mis varem koosnes Esinduskogust ja viimase
poolt valitud juhatusest ja mille struktuuri täiendati Eesti Rahvusorganisatsiooni Kongressi muutmisega Eesti Rahvuskomitee organiks, on olnud
USA eestlaste rahvusparlamendiks, esindajaks valitsuse, Kongressi ja era
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides praegune juhatus. Istuvad vasakult: abiesimees H. Michelson, abiesi
organisatsioonide ees, eestlaste rahvusliku, poliitilise ja kultuurilise tege mees H. Leesment, eämees Julius Kangur, abiesimees P. Saar ja liige A. Kärsna. Seisavad vasakult: sekretär
vuse koordineerijaks. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides algatas ka pa J. Koort, peasekretär J, Tiivel, liikmed E. Vallaste, 1. Pleer ja laekur V. Metsik. Pildilt puuduvad abiesimees
gulaseestlaste ülemaailmse koostöö korraldamist, organiseerides koos eest O. Piirsalu, liikmed J. Vasar ning O. Tamm.
laste teiste asumismaade esindusorganisatsioonidega esialgselt Koostöö• büroo ja selle ümberkorraldamisel ülemaailmse Eesti Kesknõukogu.
telegrammid USA presidendile Har Eesti ja teised Balti riigid vabataht suursaadik oli UN-is Eesti ja teiste
ry Trnmanile ja välisminister Dean likult muutnud N. Liidu provintsi ikestatud rahvaste eest võitleja ja
Miks “komitee” nimetus ja ]il 1952 kogunes New Yprgi Eesti Achesonile,
teatades Eesti Rahvus deks. Mr. Lie oli kärmas vastama; esines ka hiljem korduvalt tuliselt
votm Majja avakoosolekul, kuulus koos, , . . , . , seisu peale 30 valimistel valitud komitee tegevusse astumisest ja juba 20. veebr, saabus Rahvuskomi Eesti kaitseks ja N. Liidu rõhumis■ Hädaaegadel ja erakorraliste olu- esind -a ex oHicio ka 15 end!st Eesri taotledes USA valitsuselt toetust teele kiri, et märgukirjale on kaik poliitika vastu — kuni ta ise kom•des on eestlased eneste õigusi kaitseestlaste esinduse püüdlustele.
munist Castro voimutuleku järele pi
:nud ja oma ühiseid aktsioone korKirjalikult saadeti samasugune tea
di Kuuba suursaadiku kohalt lahku*
;_raldanud tavaliselt ikka komiteede
daanne ka New Yorgi osarügi ku

kaudu. Kui oli tarvis pärast Vene
tsaaririigi kokkuvarisemist rajada

bernerile Thomas Dewey’le, New
Yorgi linnapeale Vincent Impellitterile ja veel reale teistele võimu

iseseisev Eesti Vabariik, loodi selleks

-Eesti Päästekomitee. Aegadest kol
tunud dokumendid tõendavad, et k;
hekümnendatel aastatel, Vene kodu

ku tunnustusena USA riigivõimu
poolt saabus 8, augustil 1952 välis
ministeeriumilt presidendi ja välis
ministri ühise vastusena kiri. Viima
ses võeti teatavaks Eesti Rahvusko
mitee asutamine, avaldati tänu saa
detud heade soovide eest ja headmeelt kinnituse üle, et Eesti Rah-

festlaste poole “Eesti Wabariigi Ko'-danikude Rahwus-Komitee Sewas-topolis”, mis tolleaegses, tükati viga

ses kirjaviisis andis välja isikutun
nistusi:
“Eesti Rahwus-Komitee poolt saab
seega tunnistud, et selle ettenäitaja

.on Eesti Wabarigi Kodanik. , . Ko

peale presidendi ka 44 senaatorile ja

Esindajatekoja liikmele, kes kuulu-,
vad parlamendi mõlema koja välis
asjade komiteedesse või teisiti on.
rahvaesinduses mõjupositsioonidel.
Saabus suur arv vastuseid nii Sena
tist kui ka Esindajatekojast, samuti
arusaadavalt ka Valgest Majast.

vu-komitee toetab USA valitsuse vä
lispoliitikat.

mitee palub Kodanlisi ja sõjawäelisi
asutüisi igas riigis selle tunnistuse
omanikule NN-le tarbekorral kaitse
ja abiga vastu tulla.”
Tunnistuse plank oli trükitud nel

Järgnes välisministeeriumi kinni
tus: “Teie võite olla veendunud, et.
USA valitsus suhtub poolehoiuga N,
Liidu poolt kontrollitud riikide mitte-kommunistlike rahvaste püüdlus
tele ja soovidele, ning nende rahvas

jas keeles: peale eesti keele ka

Julias Kangur,
Rahvuskomitee esimees alates 1959.

antud, mis tähendas seda, et UN-is

vastoopoli Eesti Rahvuskomitee.
-Vene valgete sõjajõudude ülemjuha

Dr. Juhan Vasar,
Rahvuskomitee esimene esimees
(1952-1956).

maadel.”

Esimene aktsioon N. Ludu
vastu UN-is

, PõgenikupÕlves Saksamaal olles
Eesti Rahvuskomitee juhatuse esi
.moodustasid eestlased kohalikke vabariigi riigitegelast: valitsuse liik
rahvuskomiteesid paljudes suurema med, Riigivolikogu liikmed jt., kes mene suurem rahvusvaheline akt
Rahvuskomitee tolleaegse struktuuri sioon oli protestmärgukirja esitami
tes laagrites. Ameerika ühendriiki-,
põhjal ilma valimata kuulusid eest ne UN-i peasekretärile Trygve LieTe
des asutati vanaeestlaste poolt juba
laskonna esindusse. Ex officio liik 17, veebruaril 1953 N. Liidu pea.de'1941. a. eestlaste abistamiseks Eesti

et põgenikuks loeti ainult need isi
tu N. Liidu poolt. Nagu UN-i Inim kud, kes nende päritolumaalt lahku
õiguste Komisjoni juhataja Egon nud enne 8. maid 1945. Suur arv
Ransbofer-Wertheimi vastusest Rah
eestlasi jäeti selle klausli põhjal
vuskomiteele selgus, paljundati ka
USA väravate taha.

see märgukiri UN-i sekretariaadi
Eesti Rahvuskomitee alustas akt
poolt ja tehti kättesaadavaks kõi
siooni senaator Pat McCarrani ja
gile liikmesriiikide delegaatidele,
Esindajatekoja liikme Francis Wal
kaasa arvatud muidugi ka N. Liit, ter! juures, kes olid vastavalt mõle

tulemused Eestile sõprade otsimi

•könna Ülemaaliseks rahvuslikuks uue koosseisu valimisega korralda
esindusorgamsatsiooniks tuleb asu des isegi rahvahääletuse. Tulemus:
stada Eesti Rahvuskomitee, mille alu suur enamus hääletajaist oli ex. of
ficio liikmete vastu põhjendusel:
seks seati deklaratsioon.:

sel ja leidmisel rahvusvahelises diplomaatkönnas.

Kui tolleaegne Kuuba ambassa

kõik olgu võrdsed, ja kes tunneb hu
- ‘‘Meie välisvõitluse sihiks on vi
Rahvuskomitees kaasa töötamise

dor UN-is, dr. Emilio Nunez Portuondo pidas täiskogus kõne rahvusmõrva (genocide) praktiseerimise
vastu N. Liidu valitsuse poolt, saa
tis Rahvuskomitee Kuuba diplomaa
dile 19. mail 1953 tunnustava kirja.
Suursaadik vaatas 1. juunil Rahvus
komiteele pikema kirjaga, milles ta
muuseas ütles: “Ma tänan teid teie
läkituse eest, mis on nii julgustav ja
tähendab mulle nii palju, tulles sel
le eesti rahva esindajailt, kelle mee
lekindlust ma nii sügavalt hindan ja
siiralt imetlen.”
Järgnevad sündmused näitasid, et

eemaldada võõras võim Eesti pin
vastu, kandideerigu valimistel. Esin
nalt ja taastada eesti rahva vaba duskogu valitavate liikmete arv tõs

teti 30-lt 35-le, et kompenseerida ex

. “Meie võitlus on rajatud Iga rah,va loomulikule õigusele määrata officio liikmete ärajäämist, ja Esin
volitusteaega pikendati en
ige oma saatus ja elada oma elu, duskogu
diselt 2 aastalt 3 aastale, et ei tuleks
(rahvusvahelisele õigusele, mU kee
tööd ja kulu nõudvaid valimisi kor
lab ühe rahva vägivaldset allutamist
raldada liig lühikeste vaheaegade
teisele,, ning üldisele kommnnismi.vastasele võitlusele koos läänerah- järele. Eesti Rahvuskomitee struk
tuuri täiendati Eesti Rahvusorganisatsioonide Kongressi muutmisega

vostega.”

Too ja tegevus õpetab ka Rah komitee organiks, et luua tihedamat
vuskomiteed
'1 Kui esimene Erinduskogli 19. iuu-

Noore, alles esimest tööaastat te

valitseva korra järgi sekretariaat gutseva Eesti Rahvuskomitee või-

Samas küsimuses 1 teatas oma toetu
sest Eesti Rahvuskomitee aktsiooni
‘Abistamiskomitee. Kui siis 1951. aas mete kuulumine Esinduskokku aga legaadi Andrei Võshinski poolt- UN-i le kk USA peadelegaat UN-is Henry
ei andnud loodetud tulemusi ja põ täiskogus peetud kõne vastu, milles
taks oli dipülaagreist USA-sse jõud
Cabot Lodge.
unud üle 10,000 eesti põgeniku, oli hikirja muutmisega nende instituut Võshinski püüdis maailma riikide
Hakkasid ilmnema ka esimesed
kaotati, selleks seoses Esinduskogu esindajaile selgeks teha, nõgu oleks
endastmõistetav, et siinse eestlas-

ndus ning riiklik iseseisvus.

Sammud eestlaste sisserännulubade saamiseks

paljundab kirja jk saadab selle laiali med ja mõju panid raskele proovile
takistused, mis esile kerkisid eest
te paguluses asuvate juhtide ja sõp-: kõigi riikide delegatsioonidele.
laste USA-sse pääsemisel vastavates
Teine suurem aktsioon UN-is toi
rade taotlustele vabaduse ning Õig
se seadustesse võetud tingimusest,
luse taastamiseks nende päritolu mus peatselt orjatöö kasutamise vas

prantsuse, inglise ja vene keeles—Se

tusi.

tati president Eisenhowerile selgitu
seks N. Liidu poolt kogu maailmas
alustatud “rahuofensilvi” võltsi ise
loomu kohta. See märgukiri saadeti

See oli Eesti Rahvuskomitee esi
mene ametlik akt ja esimese ametli

sõja ajal. loodi Krimmis asuvate

taja Krimmis, Denikin, kelle staabi
Juures oli ka “välisasjade valitsus”,
tunnustas Eesti Rahvuskomiteed ja
tema poolt väljaantud isikutunnis

Pooleldi võis välispoliitiliseks akt
siooniks lugeda ka Rahvuskomitee
märgukirja, mis 14. mail 1953 esi

positsioonidel olevatele isikutele.

sidet USA»s tegutsevate eesti selt
side, koguduste ja ühingutega.

Esinduskogu avapäeval saadeti

August Kärsna,
Rahvuskomitee esimees 1956-1959.

ma koja immigratsioonikomiteeda
esimehed, McCarran pealegi tema
nime kandva sisserännuseaduse au
tor. Samuti pöörati toetuse saami
seks New Yorgi osariigi senaatori
Herbert Lehmani poole, kes oli aktüvne immigrantide abistaja. Võit
lus Kongressis, kus paljudel rahva»
esindajatel oli mulje, et immigran
tide sisselaskmisega on juba veidi

liiale mindud, oli äge ja seaduse
muutmine läks läbi “üle-noa-tera”,
nagu öeldakse.

Washingtonis hilisööni kestnud
koosolekul saavutatud võitu luges

rahvasaadik Francis Walter nii
tähtsaks, et ta veel samal, 31. juuli
ööl 1963 saatis Eesti Rahvuskomi
teele telegrammi:
“Seaduseelnõu muudetud." õnnes
tus läbi vila sõnastus, mis lahendab

teid hüvitavate isikute küsimuse.”
Kohe järgnes ka telegramm se
naator Pat McCarranilt: “õnnestus .

dr. Portuondo kiri oli rohkem kui muuta seadust. Kaotati 8. mai 1945
(Järg 6. Ik.)

ainult “diplomaatlik viisakus”, sest
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noortde
Nüüd on saabunud oluline silma
Sageli on vaieluse all küsimus,
kumb on tähtsam, kas välisvõitlus pilk ja võimalus kõigile vanemaile
või eestluse viljelemine. Tõeliselt on ja noortesõpradele ulatada toetav
need lahutamatud tegurid, mõlemail
on võrdselt eluline kaal. Välisvõitlus
on eestluse missiooni peaülesanne.
See ei saaks jatkuda tulemusrikkalt,
kui ei kasvaks küllaldaselt teadlikke
eestlasi, kes seda kannaksid.
See teadmine toob meid tänase ja

homse kõige olulisema, — noorte

kasi noortele enne kui see on hilja.
Noorte Aastal ja SRKÜ 10. aasta
päeval pöördutaks õieti esmakord
selt aastakorjandsxse raamides ühis
konna poole, — avagem omad süda

med ja . toetagem iisaannetusega
noorsootööd.

Ülesandeid on palju. Esmajoones

rahvusliku kasvatuse probleemi noorsookirjanduse edendamine,
juurde. Eesti keel, kui rahvusliku noorte organisatsioonide toetamine

kasvatuse alus ei ole süvendatav,
kui noorte kasutuses ei seisaks kül
laldaselt omakeelset noorsookirjan
dust, käsiraamatuid j& õpikuid. Õi
gusega Ütles äsja üks nimekas kooli
mees: "Noorsookirjanduseta ei saa
eesti keelt süvendada.’'

Meil on veel palju noori, keda
ühel või teisel põhjusel pole suude
tud kaasa tõmmata noorte eluavaLdusisse. Viimast kannavad skautlus,
gaidlus, täienduskool, noorte ringid,
rahvuslike huvialade koondised kir
janduse, kunsti, helikunsti, teatri,
spordi, rahvatantsu ja teistel aladel.
Mis aga noorte avaramat tegevust
pidurdab, on võimaluste puudus.

jne. seisavad töökavades eluliste te
gureina.

Kõik kaasmaalased, ulatagem sel

korral oma toetav käsi ja andkem
noorsootööle oma jõudu mööda rao
ni lisa dollar. Üheskoos sammudes
suudetakse mõnigi oluline tegur lii
kuma panna.
Noored, nende juhtkond ja õpeta
jad on toile alati tänulikud teades,
et nende elulisi ülesandeid ja auto
list ioöd tagab mhvusühiskonna toe
tav käsi,
Herbert Michelson,
ERKU Noorsootöötoimkonna
juhataja

VMM! EESTLASTE KÜOSTŠM)
Käesoleva artikli alglauseks ja dtet tegevust —'inimlikult on mõis
lõppsõnaks on väide, et vabade eest tetav, ot mitte kõik ei sobi igapäe
laste poliitiliseks koostööks ci esine vases tegevuses sama katuse alla.
tõsiseid raskusi. Lähtutud on vaate
Võib küsida, et milline keskus on
punktist, et eestlaste põhilised po teinud tõhusaimat tööd rahvuslikul

liitilised veendumused on suhteliselt alal, kuid vastus niisugusele üldisele
samased olgu see Rootsis, Kanadas küsimusele jäägu pigem andmata.

või Austraalias. Kommunistid, või Kõigüe jätkub küllalt teha ja igal
teist laadi äärmuslased peaaegu asukohamaal on möjuvöimalusi, mi

täiesti puuduvad organiseeritud vor
mis (iga üksiku erandliku isiku vaa
teid pole mõtet sõeluda). Tänapäe.va kriitiline konflikt kogu maailma
ulatuses seisab vaba ühiskonna ja
orjasüsteemi vabel, mitte poliitilisis
varjundeis ausa demokraatliku prak
tika raames, seda peaksid just eest
lased ja teised orjastatud rahvaste
'liikmed eriti hästi tundma. Süski on.
'korduvalt väljendatud meie seas ka
hetsust ja pettumust, et vastastiku
ses mõistmises on Jünke ja et kohati

isegi asjalik arutlus ei näi olevat
võimalik. See on tõesti nii olnud ja
tõenaoliselt jääb nii osa inimestega,
kuid oleks eksitus sellistele vaidlus
tele omistada kaaluvat tähtsust tule
viku sündmuste seisukohalt.

Tõsieluline fakt on, et eestlased
pole kunagi ainult ühte poliitilisse
gruppi kuulunud või end sarnaselt
väljendanud. Eesti vabadus võideldi
.kätte rahva valdava enamuse nõul
sellepärast, et omariikluse idee oli
kõrgemal isiklikest või parteilistest
vastoludest. Eesti lipp oli värvides
tiks, kuld lippe ise oli igas suuruses
ja kandjad erinesid oma sammus.
Mis lõpuks tähendas oli see, et lipp
vabalt lehvis.

da eemalviibijad ei saa asendada.
Ameerika eestlased ei saa nõutada
Rootsi valitsuselt toetust eeatikeelseile koolidele ja Rootsi eestlased ei saa j

algatada kirjadekainpaaniat USA I
kongressile Balti probleemide elus-j
tamiseks. Rida olukordi nõuavad aga 1

Nr. 41, neljapäev,

Mart Saare juubel
Aktus ja naitus Estonias - Heliloojast tahetakse teha kolhoosnikut - Artur Kapp suri
rahvuslasena - Major Hindpeve sun 1946 - Ad. Schwalbe korraldas H. Tre.al, haua
STOKHOLMIS, 6. okt (VES
Staerkho“1ridX“õtsaSSG.nErnekksa meeskooriga. Juubiferi elust ja loo-! haual Honkaiusims, kelle surmast
miugust kõneles helilooja Villem Kapp. M. Saarele, kes vubis õhtul koos ; as3a moodusi®i a. Sooiw* paevaje
abikaasaga, oli tulnud rohkesti tervitusi ja king.tus. ka vabast naadilt j hedJ kirjutanud eest, tur.st.dest
- Ameerikast ja mujalt. Vanameistrile annetati loorbenparg. V. Kap, kõ- sonag,
west kuuldus, et 6 aastat tagasi oli heliloojat tabanud raske haigus. Siia
SOOMES traagilistel asjaoludel
ulatus varem teateid, et Mart Saar oli saanud veresooneJohkenuse taga
järjel peas halvatuse, millest nüüd olevat toibunud, kuid mitte taielikolt. surnud kapten Herman Treiali elust
M. Saar oi tööta enam Tallinna konservatooriumi professorina, ta on pen- ja põgenemisest ikestatud kodust

• , . , . , . .. m i it:-nocmtarpl ViliöiidiifiAsl muul i kirjutas soome kirj&mk Tuuli Reyi

sioncentud ja elab suveti oma sünnikodus Hupassaarei, yujanaimaai mum | j romaani "Kes nn sii«

ajal aga Tallinnas, Fotodel, mis juubeli puhu! lehtedes avaldati, uaib heh- nen-Uibopmi romaani Kes on suu.
di”, mis ihnus nüüd eesti keeles ja
looja väliselt kõbusana.
millele on lisatud Rein Riitsalu poolt
KEEGI M OJA ÜTLEB, et M. Saar koostatud broshüür, milles tuuakse
"Estonia” kontsertsaali fuajees
oli korraldatud M. Saarele pühenda olevat ‘'kirjutanud laule kuulsatest lähemaid andmeid H. Treiali elust ja
tud naitus, millel oli esitatud peami kangrutest ja tÕöeesrmdlastest, va surmast. Broshüüris seisab muuseas:
selt fotosid Hüpassoardt, olid väljas bast merest, kahurväelastest ja kol “Treiali kalmule püstitati hauakivi
ka M. Saare esimesed kompositsioo hoosnikutest”. Ta ei too ära ühegi ja korrashoitud haual on aastad ML
nid. Tema populaarsemaks koorilau sellise laulu nime.. Näib, et talle ta jem kasvamas Üle hauakivi ulatuv
luks on saanud "Põhjavaim”, mis hetakse vägisi mingit kolhoosüauli- roosipõõsake, mille Helsingi vanaloodud 1910. G. Brnesaksa poolt M. ku sära külge pookida. Nii tehti ka eestlased sinna on istutanud.” Vähe
Saarele pühendatud artiklist kuul- kadunud Artur Kapiga, kui tema vii sed teavad, et kunagise Eesti kon
dub, et M. Saar olevat pärast oma mast sümfooniat kommenteeriti ja suli Eduard Schwalbe abikaasa Adi
rasket haigust loonud ligi 100 koori- sellest välja loeti kiitust habemike Schwalbe oli ainuke eestlane Soo
le kui ka rahupropagandal enarali- mes, kes julges pidevalt külastada
ja soololaulu.

Kommentaar

Ohtliku aja kongress

ses stiilis. Kui A. Kapp viimaks Herman Treialit enne tema surma.
Suure-Jaani metsadesse vanusepuh- Adi Schwalbe mattis H. Treiali, kor
kusele läks. lasknud ta seal Ühel raldas talle peied ja tasus matuse

päeval oma maja lipuvardasse sini- kulud. Ka ostis ta kalmistule matumust-valge üles tõmmata. Skandaal sepaiga ja tasus ette haua korrassummutati, sest vanameistri poeg on tusrahad 25 aastaks. Samuti laskis

Eestit organisatsioonide, teiste sõ
kõva parteifunktsionäär, kelle sõna
nadega organiseeritud eestlaste esin
ka NKVD-s ja miilitsas midagi mak
dajad kogunevad New Yorki kong
ressile erakorralises olukorras. Kui sab. See lipulugu aga näitas, missu
guste mõtetega Artur Kapp Suuregi väliselt valitseb rahu, julgeolek
Jaani kalmistule magama läks.
nagu ei olekski ohustatud ja eestla

ta hauale püstitada nägusa mäles
tusmärgi, millel leidub tsitaat LydkÄh*

Koidula luuletusest “Issand, surrl^^

jätan maha Sinu hoolde isamaa.” Pr.
Adi Schwalbe pühitses neil päevil
Helsingis oma 86. sünnipäeva. Kõr
STOKHOLMIS ILMUV "MEIE gele eale vaatamata on ta vitaalne,
mudega edasi jõudnud, ei saa ometi POST” kirjutab oma viimases numb erk ning tervislikult heas olukorras.
kinnisilmi optimismis jätta tähele ris: “Meie lehe osindajal oli jutu Tema tähtpäeval meenutasid teda
ajamine inimesega, kes paäsnud eriti paljud sõdurid II maailmasõ
panemata torroimärke.
okupeeritud Eestist vabasse maail jast, keda saatus Soome paiskas,
Rahvusvaheline kommunism, toe ma. Temalt sai ta uusi andmeid :
kus nad Sehwalhede kodus alati
tatuna Moskva koloniaalimpeeriumi ne eesti sõjamehe saatusest, kes
vastuvõttu, abi ja head nõu leidsid.
kiiresti kasvavast sõjalisest võimsu võitlesid Emajõe rindel 17. sept.
sest, on laial rindel ofensiivis. Kui 1944, a. punaväe ülevõimu vastu.
KUULDUB, et Stokholmis Villagaseni oh vaba maailma enda julgusta "Viibisin Tallinna Keskvanglas 1946.
miseks ja “kommunismi vaoshoid a.”, ütles jutustaja, "kus kohtasin tanil, leus asub N. Liidu suursaat
mise” passiivse poliitika õigustami üht 1. Eesti piirikaitse rügemendi kond, on eestlaste osas oodata muu
seks ette tuua, et kommunism ei ol meest. Ta jutustas, et oli oma talus datusi: saatkonna kojukutsumisnud. aastate jooksul territooriumi Varjanud sama rügemendi 3. patal agent ja uuristustöötegija siinses
juurde võitnud, siis nüüd ei saa se joni ülemat . major. R. Hindperet ja eesti ühiskonnas Naidenkov minevat
da enam öelda. Rida maid Kagu- peitnud ta, talu sauna kahekordse N, Liitu tagasi. Naidenkov on pärit
Aasias (Laos, Vietnam), Okeaanias lae vahele. 1946. a, korraldanud Peipsi äärest, õppis Tallinnas vene
(Indoneesia), Aafrikas mitmeid uusi NKVD seal külas, laialdase haarangu. gümnaasiumis ja valdab eesti keelt,
riike ja Ameerika kontinendil Kuu Ka saun otsiti läbi, aga ei leitud kuid vene aktsendiga. Ta on parteL
ba on juba läinud kommunismi mõ varjatavat: Vähe hiljem läinud kee liige ja enne Stokhoimi tulekut oli
ta saanud hea väljaõppe nõukogude
jupiirkonda.
gi NKVD' nuhk sauna. tagasi ja näi
UN-te on lääneriikide seisukohti nud, et laest tilgub verd alla pesu- salapolitseis. Naidenkovil on StolM|to>
toetavate riikide arv iga aastaga vä~ palisse. Lähemal uurimisel leitud holmis ka perekond kaasas. Arv^Ht
henend ja regulaarselt hääletab major Hindpero laip kahe lae va takse, et tema tegevus oma erialal
kcmmumsrm-leeriga koos kümneid hel: ta oli endale haarangu ajal pin on teiste eelmiste agentidega võrrel
maid, millede delegaatidele on pük guli närvide tõttu revolvrist kuuli des kõige energiliseni olnud. Tema
rid jalga ostetud USA maksumaks pähe tulistanud, — Rügemendiüle abiliseks on Toompuu-nimeline
mees. Kuuldavasti on saatkonna
jate rahaga.
mast major Jaan Tammest ei tead
Maruline kommunistlik propagan nud jutustaja midagi. Tõenäoselt juurde juba uued ametijatkajad tul
nud, keda lahkuvad agendid oma
da, sp-onaazh, provokatsioonid jp langes ta Emajõe lahingus.”
kommunismi vastas te aktivistide
rikkalike kogemuste põhjal luure-

sed on majanduslikult ning üldse
oma elu korraldamisel suurte sam

ühist tähelepanu ja vajadus võima- j mõrvamine Moskva riiklike luure- N EESTI T.liHED teatavad, et
Ukult tihedaks koostööks on enesest asutuste agentide poolt peavad teki- Saaremaflli Atla ^ tebas jaM.
mõistetav. Seda praktiseeritakse loo tumu segadust, nõrgendama vaba tUne M Ader haraldBse ^
mulikul viisil sõjameeste, skautide, maailma kaitsevõimet ja tasandama
flamingo. Kauge lõunamaa lind
teed kommunismi uutele võitudele.
üliõpilasorganisatsioonide j.t., vahet
USA eestlaskonnasid on hakanud oli ära lennanud ilmselt pika tee
Poliitilisel alal läbikäimine takerdub
aga sageli isiklikele vastoludele, mil
lised võisid olla algselt tekkinud pin
geliste. mineviku olukordades või on
lihtsalt juurdunud vastavate isikute
temperamentsete erinevuste. Kõrval
seisjate retoorilised üleskutsed koos
tööks üllamate ideede nimel anna
vad praktiliselt vähe tagajärgi, sest
need vahed on väga reaalsed ja ini
mesed ei saa ennast muuta. Õnneks
siiski sellised probleemid haaravad
ainult teatavat vähemust ja aeg on
seda näilist ummikut kiirest» lahen
damas, Ei ole vajalik, et kõik kellel
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trirkuloerima “musta maski” kirju,
mis laiali kannavad laimu eesti or
ganisatsioonide ja üksikisikute koh
ta. Nende mustamislnrjade algalli
kas on mõne! juhtumil teada, teiste

konna, sest flamingod pesitsevad
peamiselt ekvaatori piirkonna maa
des. Eesti territooriumil on varem

ja muuks tööks sisse töõtavad-

USA-s oodata ohtlikku
influentsalainet
Riiklik tervishoiuvalitsus hoiatab,
et eeloleval talvel on USA-s oodata

nähtud flamingol neljal korral: 1855.
a. augustis Saaremaal Põduste jõel, taudilist mfluentsa-lainet, mis käib
osas salapärane, kuid nad jooksevad 193.4. a. oktoobris Loksal, 1922. a.. perioodiliselt ja nõuab suurt arvu
kõik kukku ühte tulipunkti —* mil juunis Viinistul ja 1941. a. juunis; surmaohvreid. Taud on esmajoones
leks on eestlaste ühtluse lõhkumine. Matsalu lahel.
ohtlik vanematele inimestele ja binNii ei ole olukord eelmise ja. see
N. EESTIST on sõitnud Argentii gamxsorganite haiguste all kannatakordse Eesti Rahvusorganisatsiooni-f
nasse tagasi Henriette Ploompuu, jälle.
de Kongressi vahelistel aastatel sta
kes viibinud kodumaal 5 kuud ja
Influentsa vastu on mõjuvaks
biliseerunud, normaalse elu ja rahu
olnud Tartus oma tütre ja selle pe abinõuks kaitsesüstimine seerumiga,
liku ülesehitamise suunas arenenud, rekonna külaliseks. Veel teatasid-

vaid koguni vastupidiselt — elamu
on olnud eri seisukohti üksteisega nüüd raskemas ja ohtlikumas aja
lepiks, või et keegi peaks loobuma järgus kui aastaid tagasi. Karm te
jõudu mööda kaasa aitamast avara! gelikkus tõendab, et õigus oli nen
rahvusliku võitluse tandrel; ei ole del, kes aastast-aastasse on hoiata
oluline, et peetaks isiklikku sõprust nud, et meil kui maailmasündmuste
vai isegi sallivast eelduseks ühiseiks merebädaUstel on liig vara hõisata,
ettevõtteilu», rais on väljaspool isik nagu oleksid meil “jalad põhjas”.
Sellises olukorras on organiseeri
likku sfääri, Ringed ja konfliktid on.
loomupärane, osa iga elujõulise Ühis tud eestlaskonna esindajail ülesan

Ennastsalgav koostöö on mõne
võrra kergem ajastul, mil sündmu
sed järgnevad kiirelt üksteisele (na
gu Vabadussõja ajal), kuid Ilmselt
raskem sellises venivas ja ebamää
rases Õhustikus, nagu seda on aja konna eneseavaldusist, ning neist ei deks Kongressil teadlikult otsida
teid ja abinõusid meie rahvusgrupi;
järk pärast II maailmasõda. Oluline paase kunagi.
vabe seisneb muidugi ka poliitilises
Koostöö praktilised probleemid la sisemise ühtluse tugevdamiseks,
tegevuses omal maal ja laialipillatu henevad aga isikute vahendusel, kel eerti organisatsioonide too tõhusa
na üle maailma. Viimane olukord lel on parem enesevalitsemine, täius maks muutmiseks ja võimalikult
loob rea puht tehnilisi raskusi isik- likum informatsioon ja tõsisem huvi kõigi rahvuskaaslaste koondamiseks^
. like kontaktide pidamisele ning allu rahvuslike püüdluste viljelemisel et meie cx oleks “koda, mis on ise
tab kaasmaalaste tegevuse asukoha laiemas ulatuses. Neid inimesi esineb keskis riius” ja selle tõttu “ei või
maa seaduslikele tingimusile. Teisest tõenäoliselt kõikides organisatsiooni püsima jääda” kui torm tuleb, nagu
küljest kaugused, vähendavad aga te des ja nende mõju on möödapääs öeldakse Piiblis.

ravusi, mis tekivad otsesest võistlu matu, eriti kui nad on tihedas kon

sse st valdava võimupositsiooni põrast. taktis laiema eestlaskonna vaadete võib julgesti väita, et vabade eest
Jfuigi esineb paralleelorganisatsioone ga, sest tavalise keskpärase eestlase laste poliitiliseks koostööks tänapäe

«imal maal (Rootsi), see^on jdiski ferv^ poliitiltees vaistas pole olnud val ei esine tõsiseid raskusi.
talutav seni kui ei ole fiŠfrvitetüpi- laräfirgNi^geid Tcähtlusi. SeUepdfa&t
: ' H. VALDSAAR

.mis on välja arendatud ja mis se
nõuk. lehed; “Tallinnas käis järje niste kogemuste põhjal on ohtliku

kordne grupp, turiste Rootsist. See “ Aasia-inf luentsa* ‘ surmajuhtumita
kordsesse gruppi kuulusid väliseest protsendi on viinud miinimumini.
lane Aino Setters, Marsel Bek, Jika
Riikliku tervishoiuvalitsuse hoia
Väisänen, Maria von Sabsay jt. tuse põhjal tekkis arstide juures nii
Rootsi turistid viibisid Tallinnas viis suur tung süstimisel, et vahepeal

päeva. Eesti Ev. Luteriusu kiriku
konsistooriumil oli külas Tallinnas
Hollandi - kirikutegelaste delegat
sioon. eesotsas prof. Raskeriga.”
Nõuk. lehe teates mainitud isikud
on varem Eestis elanud, üks neist
on rahvuselt, juut, üks gruusialane
ja Sabsay on ka juudivereline.

tuli seerumist puudus. Nüüd on va
jalik kogus seerumit varutud mas
siliseks. süstimiseks, mida; toimeta
vad. ka eestlastest arstid.

Tingimata tarvilikuks ettevaatus
abinõuks on influentsa vastane süs

timine kõigile isikutele alates 45

aasta vanusest, eriti aga nendele,
kellel on kopsu- või hingaifiisteeda
SOOMEST jõudis Tallinna tagasi haigused, samuti ka südamerikked
grupp turiste. Grupi liikmed kirja või üldse kroonilised haigused.
nik Paul Rummo ja ühingu “Nõuk.
Tõhusat kaitset annab kahekord
Liit-Soome” Eesti osakonna sekre ne süstimine kahekuulise vaheajaga.
tär J. Seilental olevat esinenud ühin
Kuna tervishoiuvalitsuse juhataja
gu “Soome-N. Liit” poolt korralda dr. Luther _L. Terry arvestuste; järgi
tud kohtumisõhtutel ettekannetega influentsa taudilist puhkemist on
tänapäeva N. Eesti kirjandusest ja oodata detsembrikuu keskel, on.^dikultuurielust. . N. Liidu rahvakunst
nik Ants Lauter, kirjanik itarl Rum- mane aeg lasta teha esimene süs-

tiimne. _
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VABA EESTI SÕNA

Rahvuskomitee esin
daja Pulaskipidus-

6. novembril valigem

tustel
New Yorgis toimusid mööd. pü
hapäeval poolakate traditsioonilised
Pulaski-pidustused, mille keskpunk
tiks oli paraad 5. avenüül. Poolakad

kandsid paraadil loosungeid, nagu
**Arge laske Puna-Hiina mõrvareid

NELSON A. ROCKEFELLER

ÜN-i”, ‘Toetage Poola-Ameerika
Abistamiskomiteed”, ‘‘Ärka üles,

uuesti New Yorgi osariigi

Ameerika, peata kommunism nüüd”
jne.

Aukülalistena viibisid 42 tan,

juurde ehitatud tribüünil mitmed

kuberneriks!

kohapealsed juhtivad poliitikud, na
gu kuberner N. Rockefeller, demo

kraatide küberneri-kandidaat R,
Morgen than, ulemlinnapea Wagner,

senaator J, Javits jt. Paraadi oli jäl

NELSON A. ROCKEFELLER

gimas u. 25Ö.Ö00 inimest. Poolakaid,
on New Yorgis Üldse 100,000 Ümber.

' Pulaski-komitee president. Frances
J. Wazeterj kutsel võttis pidustus

oh korduvalt näidanud väljapaistvaid omadusi
valitsusaparaadi korraldamisel ja avaliku elu
juhtimisel — omadusi, mis on nii olulised heale
ja võimelisele riigimehele —

test eestlaste poolt osa Rahvuskomi

tee abiesimees Paul Saar, kes viibis
pidulikul vastuvõtul Biltmore hotel
lis ning hiljem koos teiste aukülaKstega võttis vastu poolakate suurparaadi linnaraamatukogu juurde
püstitatud tribüünil

® ANDUMUST OMA TÖÖLE
® AUSUST
• TEOVÕIMSUST
• JULGUST
• KOGEMUSI
ETTENÄGELIKKUST —

Rahvuskomitee valimismaterjal saadetak
se välja
E. Rahvuskomitee une koosseisu
Valimiste Peakomitee alustab valimismaterjali väljasaatmisega kõigile
teadaolevaile ameerika eestlasile 20.

mis sellise harukordse kombinatsioonina Nel

oktoobril. Uue korra kohaselt on lo
batud kirjalikult hääletajaile vali-

son A. Rockefelleri isikus on rakendunud ■
kõigi oma kaaskodanike teenimisele.

«^^ruislehtede tagasisaatmisega alustada

koheselt, kasutades selleks ligilisatud ümbrikku. Lisaks sellele organi
seeritakse suuremates eestlaste kes
kustes valimisjaoskonnad, kus kaas
maalased saavad isiklikult oma hää

Kuberner NELSON A. ROCKEFELLER on alati mõistvalt suh
tunud põgenik-rahvusgruppidesse ja nende probleemidesse.
Eesti ja teiste Balti riikide iseseisvuspäevad on tema järjekind
lalt kuulutanud vastavate riikide päevadeks New Yorgi osariigis,
andes sellega tunnustuse Eesti, Lati ja Leedu rahvaste väära
matule enesemääramise õigusele ja iseseisvuse taastamise taot

letussedeli ära anda. Need valimis
jaoskonnad on avatud 9., 10. ja 11.
novembril, kella ajal, nagu seo va
rem teatavaks tehakse.

Et Rahvuskomitee uue koosseisu
valimistest osa võtaks võimalikult
rohkem kaasmaalasi, omab olulise
tähtsuse, mispärast see on iga eest
lase kohuseks. Kuna kandidaatide
nimekirjas esineb isikuid igast piir
konnast ja igast vanusegrupist,.- oiligal võimalik leida valimiseks tema
le sobivaid kandidaate. Maksimaal
selt saab iga kaasmaalane hääleta-1
da 35 kandidaadi poolt. Enama ar
vu allakriipsutamise korral loetakse

hääletussedel kehtetuks. Küll on
võimalik hääletada vähemale arvule.

Uus Läti peapiiskop
Õnnistati ametisse
Washingtonis õnnistati ametisse

mis Läti Ev. Luteriusu peapiiskop
prof. dr. K. Knndzins, kes määrati
Läti luterliku kiriku uueks peaks ka
dunud peapiiskop Teodor Grinbergsi
poolt tema testamendiga aasta enne
viimase surma. Ametisse-õnnistamise jumalateenistusest võttis osa ligi
50 läti Õpetajat USA-st, Austraaliast,

Inglismaalt, Rootsist, Kanadast jm.
Eesti kiriku poolt võttis õnnisiamis-

talitusest osa õp. Rudolf Troost

Washingtonist. Kirjaliku tervituse
naabermaa peapiiskopile oli saatnud
Eesti Ev. Luteriusu peapiiskop Johan
Kõpp Stokholmist. õnnistam is talitu

lustele.

6. novembril volides tagasi
NELSON A. ROCKEFELLERI kuberneriks, valigem samuti tagasi
JAKOB K. JAVITS — U.S. senaatoriks ja New Yorgi osariigis tagasi

MALCOLM WILSON — ase-kuberneriks,
LOUIS J. LEFKOWITZ — kohtuministriks ning uuena

JOHN P. LOMENZO— kontrolöriks.

KÕIGI HÄÄLED KÕIGILE KANDIDAATIDELE REAS "A"l
NEW YORK STATE REPUBLICAN PARTY
ALL AMERICAN COMMITTEE
ESTONIAN DIVISION

RAHVUSORGANISATSIOONIDE

KONGRESS ALGAB LAUPÄEVAL

ümber
nisteerium "avaliku korra kaltse

Uus Läti Vabariigi
esindaja Pariisis
Läti Vabariigi saadik Londonis K

ministeeriumiks”. Tõenäoliselt teos Zarins, kes omab volitused viimaselt
tatakse vastavad muudatused ka Läti presidendilt K. Ulmaniselt, mää
Eesti ftahvusorganisatsioonide tuleviku töö sihtjoontest. Neile järg teistes liiduvabariikides.
ras uueks Läti Vabariigi esindajaks
Kongress astub kokku eelseisval lau nevad läbirääkimised.
Siseministeeriumi (NKVB-MVB)

EOLL koostööst idarannikuga ja
sel esines kõnega Luterliku Maail päeval ja pühapäeval Eesti Majas,
maliidu ja Kirikute Maailmaliidu kujunedes eesti suuremaks organi Eesti Päevadest Läänerannikul re
president dr. F. C. Fry New Yorgist. satsioonide esindajate kokkutule fereerib dr. A. Massakas, kes on
EÜLL esimeheks. Pärast läbirääki
Prof. dr. K. Kunndzms oli juba kuks USA-s.
1940. a. valitud peapiiskop T. Grin
Kongress algab laupae vai kell 10 misi lõpeb laupäevane kongressibergsi asetäitjaks. Emigreerunud h, piduliku avatalitusega, millele paev. Kell 8 õ. järgneb ühine koos

USA-sse töötas ta siin senini kolled- järgneb töökoosoleku osa kongressi viibimine.
zhi professorina Washingtoni osarii rakendamise ja päevakorras olevate
Koosolek jätkub pühapäeval kell
gis.
küsimuste arutamisega. Ülevaatega 10.30 h. ettekannetega kontaktide
Prof. dr. K, Kutidzins oli juba maailmapoliitilisest olukorrast esi tähtsusest ameerika poliitikategelas
nad usuteaduskonna Tartu Ülikoolis neb E. V, esindaja J. Käiv, millele tega. B. Nurmsen Los Angeleseat kõ
ja täiendanud end hiljem Berliinis. järgnevad läbirääkimised ja siis lõu neleb kontaktidest maakonna, osa
1916, a. töötas te Tartu Ülikooli usu navaheaeg. Töö jätkub kell 2 p. H. riigi ja üleriigilises ulatuses, V. Nii^.
teaduskonnas dotsendina. Läti ise Leesmenti referaadiga — Üldjooni Ins — rahvuslike poliitiliste klubide
seisvumise järele siirdunud Riiga, Eesti Rahvuskomitee tegevusest vä ja nende keskorganisatsiooni raames
oli Läti ülikoolis usuteaduse profes- lispoliitilise võitluse ja eestluse vil ja Americans for Congressional Ac
söriks 1921-1940, olles vahepeal ka jelemise osas, siis J. Koorti referaa tion to Free Baltie States raames
usuteaduskonna dekaaniks. Doktori diga Rahvuskomitee majanduslikust kõneleb A. Kalm.
väitekirja kaitses ta 1925. a.
kandepinnast ja J. Rausi referaadiga

N. Y. EESTI VABADUSSÕJALASTE ÜHING
korraldab oma 31. aastapäeva tähistamiseks

laupäeval, 20. novembril kell 8 õ. Eesti

EESTI-AMEERIKA-SOOME SÕJA
MEESTE SÕPRUSÕHTU
ESINEVAD; Naiskvartett, bariton KALLE RUUSUNEN, sõjameeste neldakorfne kvartett, näitleja VIKTOR KURIKS. Klaveril HELEN TOBIAS.

KOHVILAUD * TANTS

NKVD korraldati
Vene NSV-s muudeti äsja sisemi

Pääsmed $2—

Rahvusorganisatsioonide osast
Rahvuskomitee Esinduskogu vali
mistel refereerib E. Vallaste, Eesti

kodu mõjust eestluse viljelemisel Ii
Pleer, Eesti nooruse osatähtsusest
eestluse viljelemisel K. Laan tee ja
täienduskoolidest E. Kärner. Kõiki*
dele referaatidele järgnevad, läbirää
kimised. Kongress lõpeb pühapäeval
resolutsioonide vastuvõtmisega ja
koha 1 algatatud küsimuste arutami
sega.

Ärge unustage uuendada i
4<Vabn Eesti Sõna” teHauat

Pariisi surma läbi lahkunud saadik
alt viiakse nüüd ära tuletõrje, pere
O. Grosvaldsi asemele Karlis Bekonnaseisu kirjad, liikluskorraldus
jne. ning selle kompetentsi jääb ai rendsi, kes töötas kuni sõjani Läti
nult kuritegevuse vastu võitlemine. Pariisi saatkonnas sekretärina, K.

Nähtavsti on kuritegevus nii suureks Berends külastas juba Prantsuse vä-

paisunud, et tarvis oli reformi. lismmisteeriumi ja esitas end polii
'‘Ühiskondliku korra" kaitseks sei

savad ministeeriumi käsutuses mu tilise osakonna direktorile. Viimane
iste, sisekaitse sõjaväed, rahvamale märkis omas kõnes, et Prantsusmaa
vad, mitmed eriosakondade jõud pole kunagi tunnustanud Läti inkor
jne. Kogu see aparaat eesotsas mi- poreerimist N. Liitu ja jatkab seda
nisteerhimiga allub riiklikule julge
poliitikat ka tulevikus.
oleku komiteele (KGB). Viimasel on
Prantsuse valitsuä tunnustab Be- !
osakonnad kõikides vabariikides.

Nende ülemaid kutsutakse volini rendsit kui Läti Vabariigi charge
keks ning nende "voli" ulatab üle d'affaires’!! ja garanteerib temale
kõikide vabariiklike organite.

kõik diplomaatlikud eesõigused.

NEW YORGI EESTI MEESKOOR
sügishooaja avamise

kella-5-tee
Pühapäeval, 28. oktoobril kella 5—9 p. 1.
Hotell Stallcr Hilton'i Skytop Ball Room’is, 7. Ave. ja 82. St. nurgal

TANTS • .Pääsmed, koos lauakatte ja teenimisega $5, müügil
Eesti Maja; einelauas ja kooriliikmeilte * Laudade reservatsiooniks:
helistada: Hillar Kaasik, tel.: Hickory 6-1589 (New York)
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Toetasid rahvuslikku
võitlustööd

Üliõpilaspäev New Yorgis
Üliõpilaskond pidas aastakoosolekut — Liikmete arv näitab kasvu — Uueks esimeheks
valiti Viktor Vinkmau
Eesti Üliõpilaskond USA-s alustab oma sügisest tegevusbooaega üliõpi
laspäevadega, mille raames toimub aastakoosolek ja eelseisva aasta tege
vuse sihtjoonte määramine. Seekordne üliõpilaspäev toimus laupäeval, ku
junedes osavõtjate arvult üheks arvukamaks. Käsitamist leidsid mitmed
probleemid, nende seas ka kaasalöömine välisvõitluse aladel. Uueks üli
õpilaskonna esimeheks valiti Viktor Vinkman, kes ka eelmises juhatuses
kaasa töötas ja juba pikemat aega kaasa on löönud üliõpilaskonna tege
vuses.

Seekordsest üliõpilaspäevast osa- vinud edu aasta kokkutulekuks ja
võtjaskonna moodustasid peamiselt noortele nende õpinguis, märkis ta,
idarannikul ja New Yorgi piirkon et USA-s ja teistes vabades maades
nas õppivad üliõpilased, kuna kesk on valitseva majandusliku tõusu
läänest ja läänest päevale saabumist tõttu head õppevõimalused. Kuid
takistab kaugus ja vaba aja puudu selle juures ei tule unustada ka elu
mine, sest koolides on õppetöö juba jälgimist ja tähelepanu osutamist

Üliõpilaskond peab jääma maa soo
laks, peab andma uusi ideid ja loo
sungeid ja peab sekkuma eriti kul
tuurilisse tegevusse. Iga akadeemi
lise kodaniku kohus on viia rahva

sekka uut tuld, uusi mõtteid ja
ideid. Kõneleja puudutas ka võitlusküsimust Eesti eest, märkides seda
ühe ideelise alana, kusjuures vabastamisvõitluseski vajalikud on uued
mõtted.

Kõne voeti vastu kestvate kiiduavaldustega, Aktust kaunistas muu
sikalises osas klaverisoolodega Kaja

Eiso, esitades aktuse alul E. Oja
poliitilistele probleemidele. Eesti “Unelma" ja lõpposas E. Aava
“Fantastilise tantsu".
Päeva aktus algas avapalvusega akadeemiline pere on etendanud
Lõppsõna ütles abiesimees Mall
hiljuti Argentiinast tagasisaabunud tähtsat osa Eestis iseseisvuspäevi!
käimas.

Timusk, tänades nii sõnavõtnuid kui
õpetaja K. Laanteelt, kes üliõpilas ja ma loodan, ei siinne üliõpilaskond
põlves ise olnud üliõpilaskonna esi jatkab sama teed. Elame võitlus- ka esinenut ja kinnitas, et üliõpilas
kond tahab käia nende sihtjoonte
järele, mis aktusel märkimist leid

meheks. Võtnud palvuse aluseks Jee ajastu], leus ei saa olla erapooletust
suse sõnad: Ma olen tulnud selleks — ja sellega peame arvestama, pea
maailma, et ma tõele tunnustust an te arvestama ka teie, Rahvuskomitee poolt tervitas sek
naksin, märkis kõneleja, et Uppsala
ülikoolis seisab kirjutatuna: mõtel retär J. Koort, märkides, et akadee
da vabalt on suur, ent mõtelda õieti miline noorus on kaasa löönud võit
on veel suurem. Need on sügavasi luses kommunismi vastu. Selles või
sulised sõnad. Vabalt mõelda saab vad meil olla erinevad teed, kuid
isegi N. Liidus, kus kõik muud va eesmärk on ühine. Ja selle eesmärgi
badused puuduvad, ent teil kui aka saavutamiseks soovib ERKÜ üliõpi

nud. Aktus lõppes ühise "Mu isa
maa, mu õnn ja rõõm" laulmisega.
Järgnes ühislõuna, mida saateid
rõõmsad üliõpilaslaulud ja seejärele
koguneti

aastakoosolekuks.

Selle avas üliõpilaskonna esimees
V. Keder, esitades pärast päevakor
deemilisel perel tuleb just tegelda laskonnale tahet ja jõudu. Ühtlasi
ra kinnitamist aruande juhatuse te
probleemiga — mõelda õieti. Ainsa andis J. Koort Haridusseltsi esime
gevusest. Rõõmustava nähtena mär
ohuna kaasub sellele, et võidakse hena edasi ka seltsi tervitused. Eesti

kis ta üliõpilaskonna liikmete arvu

mõelda vaid ühes sektoris, et ei Korporatsioonide Liidu poolt tervi kasvu möödunud tegevusaastal, osa

haarata küllalt ulatuslikult problee tas üliõpilaskonda H. Raudsepp ja
me, märkis Õpetaja, lõpetades oma Eesti Üliõpilaste Seltsi tervituse an
kõne palvusega. Seejärele tervitas dis edasi T. Vaga.
kogunenuid üliõpilaskonna esimees
Aktusekõne “Ideede väärtusest ja

võtjate arvu suurenemist kõikidest

üritusist ja sellega koos ka kassa
seisu tugevnemist. Oma ürituste

korraldamise kõrval on üliõpilaskon
Virko Keder, märkides, et siia ol ideede jõust" pidas Olev Mikiver. na
juhatus aktiivselt kaasa löönud

lakse kogunenud arutama oma prob Huvitavas küsitluses märkis kõne
leeme, valima uut juhatust ning leja ideede jõudu nii teaduses, ma
määvama tegevussihtjooni. Ent ole janduselus, poliitikas jne. kui ka
me üliõpilaspäevadega tahtnud loomingulises tegevuses, heade näi
kaasvõitlejaile anda ka võimalusi detega põhjendades esitatud väiteid.
omavaheliste sõprussidemete süven Kõik see nõuab, et üliõpilaskond ei
damiseks ja uute sõlmimiseks. Sõ piirduks vaid klubilise tegevusega,

navõtule järgnes ühislaul Gaudea vaid taotleks ulatusUkumaid ees
mus igitur.
märke. Kõneleja soovitas noortel
Esimesena tõi tervitusi üliõpilas mitte kalduda egoistlike sihtide tee
konnale E. V. esindaja J. Käiv. Soo nimisele, mis teised ideed lämmatab.
STATEMENT required by the Act of Lake-wood, N. J.; Okas, Heinold, 202
August 24, 1912, as amended by the Riverside Dr., New York 25, N.Y,;

Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 Piirsalu, Olev M., 1441 Monmouth
and June 11, I960 (74 Stat. 208) Ave., Lakewood, N. J.; Parlin, Hugo,
showing the ownership, management 201 East 35th St., New York 16, NX;
and circulation of
Reisman, Leopold, Rt. 2, Box 472,
Brownsville, Texas; Runne, Herbert,
VABA EESTI SÕNA
375 Ocean Ave., Lakewood, N.J.; Kuu
FREE ESTONIAN WORD
bas, Arnold, 411 Bergen Ave., Lakepublished weekly at New York, N.Y. wood, N.J.; Saar, Paul, 201 East 35th
for Oct. 1, 1962.
St., New York 16, NX; Salony Au

üldrahvuslikes üritustes, aitas kaa

sa Noorte Nädala ja Noorsootöö
päevade läbiviimisel, ankeetide kor
raldamisele, oli kaastegev rahvusli
ke tähtpäevade tähistamisel, on ol
nud heas koostöös E. Rahvuskomi
teega jne. Sidet on püütud pidada
ka teiste maade eesti üliõpilaskon
dadega, samuti ollakse kontaktis lä
ti ja ungari üliõpilaskondadega.
Kassa-aruandest, mille esitas lae
kur A. Zimmerman, nähtus, et aru
ande aasta lõpeb $850-lise kassasei
suga. A. irrunerman on üliõpilaskon
na “rahaministriks" olnud neli aas

tusfond. milline nüüd omab oma põ

gistreeritud iseseisva organisatsioo

of stock: Anderson, Alfred, 706 of total amount of bonds, mort Kk jälgida viibides Helsingis USA

gages, or other securities are; None, üliõpilasgrupi koosseisus. Kui ta ni
N.Y.; Baltimore Eesti Selts, 427 S.
4. Paragraphs 2 and 3 include, in metas festivali Moskva poolt antud
Lehigh St., Baltimore 24, Md.; Brunnimega “rahu ja sõpruse festival”,

cases where the stockholder or se
berg, Walter, 53 Coolidge St, Mah
curity holder appears upon the võeti see koosolijate poolt vastu
verae, N.Y.* Espenbaum, Richard, books of the company as trustee or naeruga. Kogu festival olnud korral
44 Metropolitan Oval, Bronx 62, in any other fiduciary relation, the datud kommunistide poolt USA hal
NX.; Esperxbaum, Sinaida, 44 Metro
name of the person - or corporation vustamise tähe all
politan Oval, Bronx 62, NX; Esto for whom such trustee is acting;
A. Männiku tabav kirjeldus andis
nian Education Society, 243 East also the statements in the two par lühipilcli sellest N. Liidu poolt orga
34th St., New York 16, N. Y.; Esto agraphs show the affiant’s full niseeritud puhthommunistlikust üri
nian Ev.-Luth, Church, 107 East 88th
knowledge and belief as to the cir tusest. Seejuures puudutas kõneleja
St,, New York 28, NX; Estonian Na~
cumstances and conditions under kk mõningaid punkte meie endi'
i tional Committee, 243 East 34th St.,
which
and security vöitlustöös Eesti eest, markides, et
1 New York 16, N.Y,; Estonian Relief holdersstockholders
who do not appeal* upon the selles on ka meie endi vaimustus,
Committee. Inc.. 243 East 34th St.,
books of the company as trustees, tähtis, mis toob teisi meid kuulama* 1 2

NX.; Krimm, Voldemar, 266V2 Ridge

//Ave., Lakewood, N. J.; Kitrman, Ju1 ta, 68-50 Juno St., Forest Hills 75,
NX.; Karsti a, August, 2Ö06 23rd St.,

Astoria, NL Y,; Lane, Herman, 3
Overkill Rd., Verona, N. J,; Laurens,
; Rudolf, 1623 TomiJson Ave., Bronx

Ira Kõiv

Harald Raudsepp

Gunnar E email

Alide Bell
Arno Bender
Melitta Berze
W, Brunbcrg
Georg Daiber
Maret Distilli

E. Ebrok
Aldo P. Eeisaare
Adeüna Eidok

Dr. E. Lestani

Waiter Eidok

Toomas Leetma

Rosalie Erbe
Elga Esberg

John Leeve
Tiit Lehtmets

Richard Espenbaum

.Aksel Lehtmäe

Jüri Estam
Heino Ets
Hugo Evert
Viktor Floss

Rein Lepson
Albert Lest

R. Goer eke

Heino Liin

Bha Gundlak
Jaan Haamer

V. Liivik

Kalju Hallop

Harold Lonks

Elli Harju

Helmut Lutsep
Ed. Läte
Julius Maandi

Jüri Hinno
August Hinnov

Ago Hint

Willem Hisson
Ain Jaksur
Endel Jaska

Irene Johanson i/ '-t
Jueri Juergen
Aleks. Juhkam
Roman Jüritna

Karl Jõgise ; .

Friedrich Kadai
Roman Kaevando
Vambola Kaid :
E. Kaljumägi

M. Loite

Aksel Mei
Artur Meister
Erna Meister
Peeter Mender
Harald Mets
Herbert Michelson
S. Mihkelson
Karl G. Mikkelsaar
* Michael Muflart
B. Murumets
Ed. Mutso
Olga Mutso
Meeme Mälgi
Ferdinand Mänd

Eino Männik
Valentine Nauts
Ida Nieler

Villi Kangro

August Oinas
Felix Oinas
Karl Ojavee

K. Karrolin
Aarne Kasari

H. Kase
Heino Kase
R. Kaupa
Villy Kaustel
Vjrko Keder

Marta Koeru
Öodu Koem
Juhan Kohjus

Albert Siska
Hilda Sõmer
Karl Soo
August Sulev
Aino Suuberg
Juhan Suurfcivi

Mihkel A. Suurmaa

Vello Täht
Karl Tahti
Alexander Talo
Marta Talv

Olaf A. Talvet
J. Tamm

Otto Tamm
Reeta Tamm
Paul Teder

L. Teene
Astrid Tiits
Rudolf H. Tiitus
Elly Tischler
P. Tobias
Alide Toomel
Aksel Toompuu

E. Tults

T. Piir

Johannes Piigert
Aleksander Piirina

Olev M. Piirsalu

T. Kivimägi
Alex Koepp

Eti Sirg

Jaan Treumuth

WiUem Oser

R. Padrik
Mihail Paju
Wilhelm Palo

Elmar Pillau

Mai! Kionka
Aksel Kirsimägi

R. Seim
M. Scpri
I. Sepp

Edgar Totsas

Ida Kepp
Julius Kett

John A. Kieb
Dr. Arno Kiiss
Antoni Kink

Julie Sarei

Natalie Schmuul

A. Trautvag
Heino Trees

Mai Ollino
Heino Oro

Sulev Kelder

Udo Kesa

Jaan Saatiaaa
Linda Saarmas
Hilda Sa arts
Artur Saks

Lt. A, Sildam
Viktor Simm

Meeme Maasile

'August Maiste
August Manna
Joosep Mehiläinen

Gerda Niider
Marie Näks
NYE Haridusselts

Anna-Marie Kare
Heino Karist
Paul Kärmet

August Ruut
Arnold Rääbis
Julius Raak
Alfred E. Saar
Dr. Ellen Timmer-Saae
Karl Saaret

Meeta Sepp
Voldemar Seppam
Johannes Siilak
Alide Siismets
Erich Siismets

P. P. Luedig

Jüri Kalm

Arne Kalm
Jaan Kangilaski

Endel. Rerniit

Ella M. Ruuge
Leo Ruumel

Sergius Samoa

J. Graf

Alexander Hartnala
Magnus von Harten
K. Heinmann
Aleksander Hiano

Sekna Rehe
Endel Reinpõld
E, Reissaar
Elmar Reinvald
H. Rešnvalla

Robert K. Salong

Karl Leetmaa
Bemhard Lieberg
Elmar Liim

Boris Hariste

Dr. Imbi Raiyea
Uno Raudkivi
J. L. Raudsepp

Virve Raunani

Leena Külaots
Michael Kütt
Bemhard Laar
Helga Lain
Armilde Laisk
Heino Laisk
Lakewood* E. Selts
Oskar E. Lasberg
Anna Lee
Alma Leesik

Selma Beckmatt

Johannes Unt
Voldemar Vaher
Aado Vaigro
H. Valdsaar
Ado Valge
Eduard Vallaste
Andres Vana
Robert Vant

Karl Varrak
V. Veedam

F, V. Pindy
Juhan Pim
Karl Plaks

Gunnar Varmet
Rudolf Vienbecg
Margarete Viks
Harald Villota
Agnes Violino

ümar Pleer
Arthur Pullerits
Hans Pumbo
Aino Puusepp
Oskar Puusepp
Elmar Pahn
Olav Paha
Hugo Parim

Felix Väli

Leo Wirlctnaa

Marta Wodja
Juta Vaska-Zacharski

sidemete loomiseks teiste rahvaste Ühendriikides saadab oma aasta
üliõpilaskondadega, eriti Lääne-Eu- koosoleku puhul kaasvõWejaJikk? .
i-oopa maades.

Kinnisel hääletusel valiti üliõpilas
konna ebiesimeesteks Kadi Karist,
Jüri Tint ja Andres Männik, sus sek
retärideks lahtisel hääletusel Kaja
hold stock and securities in a capac ja meiega arvestama. Epp Ojamaa, Eiso, Helle Kiiss ja Ene Inno ning
ity other than that of a bona fide, kes hiljuti tagasi saabus Soomest, laekuriks Ado Uriko, revisjonikomis
kus ta õppis stipendiaadina, puudu
owner,
tas lühidalt oma kokkupuateid oku joni V. Keder, A. Zimmerman ja M.
Sieberg. Balti Üliõpilaskondade Liitu
5. The average number of copies; peeritud Eestist saabunutega.
valiti esindajaiks J. Raamot ja H.
of each issue of this publication sold
Leesment ja ERKU Noorsootöö toim
Um juhatus
or distributed, through the mails or
otherwise, to paid subscribers dur
Valimistel seati uueks esimehe konna liikmeks Avo Kõiv.
Valimistele Järgnes .tegevuskavaing the 12 months preceding the ! kandidaadiks üles Viktor Vinkman,
date shown above was: 3602.
kes ka valiti rõhuva enamusega ka Uste küsimuste arutamine, mille
■juures uus esimees^ V, Vinkman
• Paul Saar, Business Manager. he hääle vastuseisul ja kahe erapoomärkis, et senist©, juba traditsiooni
The Nordic Press, Inc. letuks jäämisel.

tervitusi üliõpilastele KoduEestia
ja mujal maailmas, ühes soovidega,
et ühine sUrumus teaduslikule mõttevüsiie kannaks meid ühisel teel ka

rahvuslike ja poliitiliste küsimiste1
tunnetamisel.

F. Link juhtis üliõpilaspäevadest ;
osavõtjaskonna tähelepanu eelseis-,/
vatele E. Rahvuskomitee valimistele,;;;
märkides, et seal kandideerib noore

mast generatsioonist rida isikuid,
kutsudes üles kõiki üliõpilasi vali
mistest osa võtma ja toetama, neid.
valimistel.

Eelarve ja tegevuskava üksikas
jalikum koostamine esitatud. seisu-*,

liseks saanud ürituste/ jätkamise kohtade kohaselt tehti ülesandeks
kõrval tahab uus juhatus aktivisee uuele juhatusele.
rida just noorte kaasalöömist välis
^Asjalikult; kulgenud töökoosoleku
võitluse sektoris,1 ,
lõpeta? Virko Keder tänuga osavõt*:
Üksmeelselt võttis koosolek vastu
jaile ja kõigile neile, kee juhatuses .
liitillse
võitlusesektoriase,
kus
ÜÜÕpiUjtUisse
vÕitluaescktorissGj
kus
üliõ
My commission. expires March 30;
nii heatahtlikult aasta jooksul kaasa :
laskonnfü head võimalused teotiie- pilaskonnal head. võimalused teotse- töötanud.
Samuti rõhutas ta vajadust
Eesti Üliõpilaskond . A^ieerlka
Järgnevalt vaadati filme üliõpil as-

V. Vinkman tänas ülesnäidatud
Sworn to and subscribed before usalduse eest ja puudutas siis mõ
61. NX.; Lell, Adolph, 7 Bromley
, Lane, Great Neck, N. Y.; Lembit, me this 1st day of October 1962. , ningaid punkte eelseisva aasta töö
Abraham, Marcus
kavas, eriti allakrüpsutades vaja
- Meeta, 366 Oxford Rd., New Rochel
dust enamaks sekkumiseks väüjpoNotary Public.
le, N.Y.; Madison, Jack, 21 Elm Dr.,

. New Hyde ParkJiJLX; "Maimik, An• ton, 1116 Mast- County Lme RcL,

Manucl Aven

V. Jüritna
H. Kaasik

Riverside Dr., New York 31,

New York 40, N. Y.; Kraav, Fred,
: Pine Terrace Apts., Highland Falls,

Marie Avastu

Varemalt töötas üliõpilaskonna
allorganina ka Üliõpilaskonna Toe
hikirja ja tegutseb seaduslikult re

Mary Koopu
J, Kuldvere
Karl J. Kunsing
Elvi Kunnapas
Rein Kurgvel
Camilla Kuus
Leo Kuus

tat ja tema töö leidis koosolekul

Inc., 243 E. 34 St., New York 16, N.Y,
3. The known bondholders, mort peatus seejärele lühidalt Helsingis
Stockholders owning or holding 1 gagees. and other security holders toimunud rahvusvahelise noorsoofesper cent or more of total amount owning or holding 1 per cent or more tivali juures, mida tal olnud võima- .

47-09 215th St., Bayside, NX.; Kae-

Hain Ainson
A_ C. Aint
Alex. Allikas
Alide Ammef
Alfred J. Anderson
Rudolf Aru

kiitvat märkimist.

nina. Informatsiooni korras esines
selle tegevuse ülevaatega esimees
Helmo Raag. Ta märkis, et laenude
saamiseks sooviavaldusi esitatud
seekord pole, mispärast Toetusfond
243 E. 3a St., New York 16, N. X; lif.; Tiedeberg, John W., 2321 S.W. on andnud välja stipendiume õppi
Editors Erich Emits, 243 E. 34 St., 15th St., Ft. Lauderdale, Fla.; Vahter, miseks Soomes.
Balti Üliõpilaskondade Liidu tege
Now York 16, N.Y.; Harald Raudsepp, Leonhard, 306 Hickory St., Teaneck,
27 Sickles St., N.Y. 40. Managing edi N. J.; Vallaste, Eduard, 243 East 34th vust puudutas lühisõnaliselt selles
tor August Waldman, 243 E. 34 St., St., New York 16, N.Y.; Waldman, Eesti Üliõpilaskonna esindajana töö
August,
243
East
34th
St.,
New
York
tanud Kaare Kolbre.
New York 16, N. Y. Business man
ager Paul Saar, 201 E. 35 St, New 16, N.Y.; World Association of Esto
A. Männik, kes hiljuti saabus ta
nians, 243 East 34th St., New York gasi Euroopast, andis päevadele üle
York 16, N. Y.
2. The owner is: The Nordic Press, 16, N.Y.
Rootsi üliõpilaskonna tervitused ja

pa, Kalju, 37 East 6th St., Clifton,
N. J.; Kaldma, Edward, 1 Arden St.,

kaardid on kätte saanud või veel edaspidi saavad, palutakse need tagastada võiinalilcult peatselt, väga soovitavalt aga vähemalt käesoleva kalendriaasta lõpuks. Iga
eestlase panus Rahvuskomiteele on üheks aukohustuse täitmiseks oma isade maa
vastu. Rahvuskomitee ootab ja loodab iga ülesUeeestlase kui ka iga eesti organisat
siooni koos- ja kaastööd nii nõu kui jõuga.
E. Pülmc
Karl Kolbre
Evald Aasmäe
Bemhard Kolk
Aleksander Abel
Helmo Raag
Paul Raamat
Salme Kolk
Hans Adov

Aleksander Järv 1
Otto Jürgens
Agnes Jürgenson:

1. The names and addresses of the gust, Round Hill Rd., Greenwich,
publisher, editor, managing editor, Conn.; Sichel, William R., 62 Lafayotte Ave., Suffern, NX.; Siitam, Endel,
and business managers are;
Publisher The Nordic Press, Inc., 1430 Chapola St., Santa Barbara, Ca

New York 16, NX.; Hall, Jacob,

Viimatimöödunud-kuuvahetiB märgitses Rahvuskomitee majanduselus ühe pe
rioodi lõppu ja teise algust. Avaldame seeparast alamal isikute nimed, kes veel
äsjalõppenud korjandusaasta raames, s. o. enne 30. septembrit 1962 saatsid Rah
vuskomiteele oma panuse ja kes nime avaldamist ajalehes pole otseselt keelanud.
Muide arvates 1. oktoobrist on käigus Rahvuskomitee uus ja igaaastane re
gulaarne korjandusaktsioon. Kõiki kaaseestlasi, kes 1962. a. helesinised korjandus-
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Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu informatsioon

Selgitusaktsfoon Eesti
kiriku alal
HoHandi eestlaste esindaja Kesknõukogusse
Ülemaailma Eesti Kesknõukogu juhatus, kos oli koos New Yorgi Eesti
Majas, otsustas jatkata ja laiendada selgitusaktsiooni Eesti kiriku alal, mida

alustati juba käesoleva aasta juunikuus. Teatavasti võttis Kirikute Maa1ilmaliidu peakomitee oma hiljutisel kokkutulekul Pariisis liidu liikmeiks
vastu rea kommunistlike maade kirikuid, nende hulgas ka okupeeritud
Eesti ja Läti luterlikud kirikud. Eesti kiriku poolt esitas taotluse liikmeks
võtmiseks Tallinna nõukogudeiik peapiiskop Jaan Kiivit. Kirikute ülemaa
ilmse keskuse täisõiguslikuks liikmeks on Eesti Ev. Luteriu&u Kirik, mille
peapiiskop dr. Johan Kõpp ja kirikuvalitsus asub Rootsis, olnud juba Eesti
iseseisvusaastatest alates.

Lääne-Berliin liidetakse
Lääne-Saksamaaga?
Ajalehed teatavad Washingtonist, et president Kennedy on saanud , listamised Lätoe_ Berliini ]ita(ä

vastntavaist ringkonnist ettepaneku Lääne-Berliini inkorporeerimiseks hooleks. P° * *

Lääne-Saksamaa koosseisu, millega linn muutuks Laäne-Seksa üheks

“maaks” või provintsiks. See võimaldaks Lääne-Saksal saata oma sõjaväge
Lääne-Berliini lisaks sealseile USA, Briti ja Prantsuse üksusile, ning tugev
dada sellega linna kaitset.
Ettepanekuis president Kennedyle Berliinis viibivaid lääneliitlaste ük
märgitavat, et N, Liidule tuleks ta susi. Seepärast tulevatki N. Liitu in
gasihoidlikult, kuid täiesti kindlalt formeerida mitmesuguseist kavanda
seletada, et Kreml ei saa omal tud vastusammudest, mis koheselt
soovil lõpetada nelja riigi depingut astutakse, kui Kreml midagi oma
Berliini osas ja et vaba Lääs sunnib poolselt ette võtab, mis tähendab
Kremli austama ka ennast. Ainus Lääne Õiguste vähendamist Läänevõimalus takistada N. Liitu mine Berliinis. Kuna N. Liit on ebaseadus
mast kaugele oma sammudega ole likult Tda-Berlimi toonud ida-saksa
vat rea jõuliste vastuaktsioonide et sõjaväge, siis tuleb venelastele öel

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu orotestantlikesse usutunnistustesse
ja paguluses asuv kirikuvalitsus -asus kuuluvaid liikmeid, saadab Ülemaa
okupeeritud kodumaal asuva ’kiriku ilmne Eesti Kesknõukogu USA ja
maailmaliidu liikmeks võtmise • suh teiste maade kirikute juhtivatele or
tes eitavale seisukohale sellepärast, ganitele uusi üksikasjalisi andmeid
et see ei aita usklikke ja kirikut võõ okupeeritud Eesti usu ja kiriku vastu
ra võimu okupatsiooni all, küll aga kehtestatud surveabinõude kohta.
tevõtmine.
toob kommunistidele propagandali
Diplomaatlikud luureallikad teata
selt kasu, jättes vabas maailmas eks
Kesknõukogu tegevusala laienda-^ vad, et N. Liit kardab kõige enam
liku mulje, nagu oleks kirikul prae misel ka väiksema eestlaste arvuga
guses Eestis võimalus ise mingeid maadele, -mis seni ei ole kuulunud Lääne-Saksa vägede Berliini toomist,
kardab neid palju enam, kui praegu
otsuseid teha või oma välissuhteid
Kesknõukogusse, on seni kontaktis
luua.
oldud Uus-Meremaaga, Brasiiliaga,
Eesti, Läti ja teiste nõukogude Hollandiga jt. Nüüd saabus Hollandi
võimu all olevate kirikute võtmine Eesti Seltsilt (esinaine pr. Viima Be~
Kirikute Maailmaliidu liikmeiks jõus hfante-Saidlo) vormiline ‘taotlus nen
tub kuue kuu pärast eeldusel, et üks
de organisatsiooni lülitamiseks Üle
kolmandik maailmaliidu liikmeskirimaailmse Eesti Kesknõukogu struk
kuid selle aja jooksul Pariisis pea tuuri. Kesknõukogus on praegu oma
komitee poolt tehtud otsuse vastu ei
delegaatidega esindatud maailma S.
protesteeri.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu
■õhutas oma märgukirjas, mis esi
tati peakomitee juhtivatele isikutele
enne Pariisi kokkutulekut, et Eesti
kirikul nõukogude võimu all puudu

suuremat eestlaste asnmismaad
(USA, Kanada, Rootsi, Saksamaa,
Inglismaa ja Austraalia), kuid põhi

Eesti kiriku tõelise olukorra selgi sutada ka Taani, Belgia, Prantsus
tamiseks vaba maailma maade kiri maa, Venetsueela ja Argentiina eest
kutele, milledel on sadu miljoneid lastel.

j TULIPUNKTIS ^

ii - PMNTSUSMAJL KUS KRIIS '
Prantsusmaa on sattunud uude kriisi. Parlament, olles 4 aastat, s.o.
de Gaulle’i võimuletulekust saadik rohkem varjusurmas, alustas hütid
; “mässu” de Gaulle’i vastu. Põhjuseks oli de Gaulle’i otsus, pidada %&. ok
toobril rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks. Küsimata parlamendi ar
vamist, esitas de Gaulle ettepaneku, valida tulevikus president otseselt
rahva poolt. Parlament sattus raevu Ja kukutas tugeva häälteenamusega
peaminister Georges Pompidou.

_ Mis põhjustas drastilisi samme de -enne magamaheitmist oma abilistele,
^apaulle’i poolt, kellel praktiliselt on et ta polo huvitatud parlamendi ot

^kindlustatud võimu tema elu lõpuni ? sustest enne hommikusööki ega soo
^Vaatlejad Pariisis arvavftd, et de vi, et teda selle pärast äratama ha
[Gaulle tahab kindlustada tulevikus kataks.
tugevat Prantsusmaad. Tema küllalt
"kõrge vanadus (71 a,), «samuti hil
VAATLEJAD KAUG-IDAS on ar
jutine atentaadikatse on sundinud vamisel, et Uus-Ginea varem-hiljera
teda pingsamalt mõtlema, mis saab .langeb Täielikult kommunistide kät
Prantsusmaast siis, kui teda ennast te. Praegune ülevõtmine -UN-i pool
enam ei ole. Tema järglane vaevalt', toimub kõigiti kommunistide plaani
nuiaks seda mõjuvõimu, mis on de kohaselt.. Pealegi on S5-st UN-i
'Gaulle’il tänu tema iseloomuomadus ametnikust 16 indoneeslased, kes
just nõudsid hollandlaste lahkumist^
ele ja pröstiiahile.
Kommunistlik propaganda ja abi
' DE GAULLE’i SIHIKS <m likvidee -valgub praegu täiel määral Uus-Girida prantsuse rohked parteid ja viia ■neasse. Lisaks on Puna-Hiina saat
Jjohrtika USA ning Briti eeskujul nud oma .partisane Uus-Ginea saare

' kahepariei süsteemile. Ta on tõota teistesse osadesse, et kiviaja tasemel
nud, et büi tema ettepanek rahva •olevaid papualasi valgete vastu üles'

hääletusel jääb vähemussse, siis ta kihutada. Seoses sellega on Austraa
'astub tagasi. Mäng käib seega prae- lias päevakorral -aktsioon, liita tema
'gu kogu pangale. Mõned vaatlejad valduses olev Uus-Ginea osa Aust-'
-Pariisis on ‘arvamisel et de Gaulle -raalia föderatsiooniga, Vähemalt po
kaotab lahingu. Kuid need, kes on liitiliselt raskendaks see kommunis
inäirrud de Gaulle’ile korraldatud tide samme Uus-Ginea täielikul üle
^ovatsioone sisemaal, kus ta on vii võtmisel. *
binud ringsõitudel, on veendumusel,
hingu võita.

mudele. Ka kindral Clay olevat ar
vamisel, et selline seisukoht pole

õige ja see on sisendanud venelas- .
tele arvamise, et neil ei ole läänega ■
vaja palju arvestada.

Küsimust Lääne-Berliini liitmiseks
Lääne-Saksamaaga olevat kaalutud

ka välisministeeriumi ekspertide
poolt. Puuduvad andmed, millisel©
seisukorale seal asutud. Samuti pole

andmeid, et mingisugused drastili
da, et Läänc-BeHiim tuleb Lääne- semad sammud astutakse täna-hom- *
Saksa üksusi kohe kui selleks on
me,
nagu pole ka andmeid, kas Läävajadus. Sonini on Lääs sellest le
pingukohaselt hoidunud ja jätnud ne-Saksa sõdur praeguses olukorras
kommunistide häbimüüri-äarsod tu- läheb Berliini.

AMEERIKLANE KUUBA SUUTES
MUUTUMAS RESOLUUTSEMAKS

kiri võimaldab ka väiksema eestlaste-arvuga maade eesti organisatsioo
nidel määrata Kesknõukogu juurde
vad -kõik need vabadused ja -õigused, sõnaõigusega esindaja. Peale eelpool
mis peavad teatava maa kirikul ole märgitud, praegu mitte veel Kesk
ma selleks, et ta iseseisva üksusena nõukoguga kontaktis olevatest, maa
võiks kuuluda Kirikute Maailmaliidu dest on võimalik seda moodust ka
täisõiguslikuks liikmeks. Okupeeritud

iet de Gauüe suudab ka selle la

Lääs on Berliinis olnud olukorras,
milles ainult reageeritud Nõuk. sam

AKTSIOONI KUUBA SUHTES en
nustavad mõned vaatlejad Washing

Ühe TV-ankeedi üllatavad tulemused
New Yorgi televisiooni jaam WABC (kanal 7) korraldas kahel püha- j 47%, erapooletuid 4%.
päeval ankeedi nii sise-, kui ka välispoliitilistes küsimustes. Kui mööd.
Seisukohal, et venelastel pole õi
pühapäeval ankeedi tulemused teatavaks tehti, selgus üllatusena, et rõhuv
gust Kuubal baase rajada, oli 68%
enamus soovis valitsuselt rohkemat resoluutsust ja isegi sõjalist aktsiooni
vastajaist, kuna 27% leidis, et tal
nõukogude baaside likvideerimiseks Kuubal. Ankeediküsimusi esitati tu
selleks on õigus. Välisabi lõpetanust
handele inimesele, kusjuures ühe vastajana oli valitud välja ka prof. dr. pooldas 72%, Lõppeks küsimus, kaB
Juhan Vasar, end. Rahvuskomitee ja Ü. E. Kesknõukogu esimees.
pooldate Kennedy äraootavat potiitU
Ankeedile ehk nn. TV-Pollile nopi
— Kui hiljem ankeedi-korraldaja kat andis tulemuse: pooldajaid 53%;
takse vastajaid mitmesugustelt ala helistas, jatlcab prof. J. Vasar, ütle mittepooldajaid 38%. Õieti oli se©
delt ja seltskonnakihtidest. Nagu sin temale, et küsimused on esitatud küsimus esitatud ka üsna ebamää
kuuleme prof. J. Vasaralt, on nädal veelgi tendentslikumalt, kui ma se raselt ja mõnigi võis välja lugeda, et
varem helistatud ka temale ja palu da arvasin. Näiteks. Kuuba küsimus ära oodata tuleks ehk vaid esialgu.
tud vaadata TV panelit, et siis seal võib Berliini küsimusega seoses olla,
Lisada võiks, et ajalehed üle maa
kergitatud küsimustele anda oma võib aga ka mitte olla. Selliste kü
poolseid vastuseid.
simuste asemel tuleks enne anda fak märgivad järjest kasvavaid meele
—- Kuna selletaolised ankeedid on tid, et inimesed võiksid ise seisukoh olusid, mis nõuavad praeguselt ad-;
tavaliselt tendentslikud, jutustab ta võtta.
rmmstratrioomlt suuremat resoluut
meile prof. J. Vasar, ütlesin algul
Mis puutub baasidesse, süs oli sust.
ära,” kuid lõppeks nõustusin ankeedi
riiin küsimuse" tagapõhja valgusta
korraldaja pealekäimisel siiski pa- mine jällegi puudulik ja ühekülg
nelit jälgima. Ilmnes, et küsimused ne. USA-! on kaitseb&asid, vene
olid esitatud võrdlemisi tendentsli lastel aga agressiooni-baarid, selles 16 nõuk diplomaati —
kud ja pealegi anti probleemide ta on oluline vahe.
spioonid
gapõhi puudulikult. Kuuba problee
Teie küsimus katsub aga vastajaid
Senaator Thomas Dodd (deni.
mi osas oli seletuseandjaks üksainus suunata ebamäärasele fair.play joo
Conn.)
.ütles
omas kõnes Senatis 3.
isik, kuna mõne sisepoliitilise küsi nele, et kui USA-1 on baasid, miks
muse juures oli tavaliselt kaks sele- siis venelased ei või baase omada. oktoobril, et iga N. Liidu esindajat
tuseandjat — üks poolt ja teine Lisasin ka, et selliste ankeetidega UN-is ja iga N. Liidu ametnikku =
vastu.
teie soodustate kommunistide polii UN-i peakorteris New Yorgis tuleb
Kuuba küsimus oli seotud .Ber tikat ja aitate kommunistidel siinses vaadelda kui spiooni või kui või- f
liini küsimusega, mis joba iseendast hemisfääris pinda võita. Ankeedi malikku spiooni. Sen. T. Dodd -hoia- •
on vastaja mõjutamine: Kas teie korraldaja oli üllatunud ja arvas tas N. Liidu UN-i tegelaste eest .pa
pooldate sõjalisi aktsiooni Kuuba lõppeks, et ta loomulikult pole taht rast seda, kui USA julgeolektivõi-: ■;
vastu ka selles olukorras, küLsee nudki kommunismi soodustada ja mud arreteerisid neegrist mereväe-:
_.esile kergitab sõjalise konflikti olevat kahju, kui see nüüd “nõnda lase N. C. Drummondi spionäazhi .7
pärast N, Liidu kasuks saladokumen- ?
Berliinis?
välja kukub”.
Edasi küsiti, kas pooldate Ken
Küsimusele, millised olid tema vas tide üleandmise momendil Ivan Võ- :
nedy äraootamispoliitikat, kas võtta tused; ütleb prof. J. Vasar, et ta on rodovile ja Evgeni Phorovile, kes j
välisabi Tiikidelt, kes Castrot toeta vastanud, nagu . kahtlemata iga eest mõlemad olid UN-i ametnikud. Mõ- vad ja kas N. Liidul ön õigus omada lane vastaks: Aktsiooni Kuuba suh leinad venelased sunniti USA-st latt- ;
Kuubal baase, teades, et USA-] on tes pooldan, baase nõukogudel ei ole kuma 1. oktoobril.
Alates 1953. aastast on spion&azhi ’
'Samuti baasid nõukogude piiridel. õigust Kuubal omada, presidendi ära
Viimane küsimus oli jällegi esitatud ootamispoliitikat ei poolda ja välis pärast USA-st sunnitud lahkuma 16
venelast, kes kuulusid N, Liidu UN-i '
täie tendentslikkusega.
abi lõpetamist pooldan.
— Ankeedi tulemusi asusin jälgi delegatsioonide liikmeskonda või olid ■
riibi piirkonda koondada, mis siis ma skeptiliselt, jatkab kõnetatav, UN-i N, Liidu-poolseiks ametnikeks. '■
pärast valimisi vaikselt jälle tagasi
tõmmatakse. President on deklaree
rinud, et praeguses olukorras ei ole
■soovitavad mingikujulised (sõjali
sed) aktsioonid ja pole väljavaateid,
£t ta seda seisukohta nüüd muudaks.

VOX

kuna küsimused otse suunasid vas
Ka seekordse spionaazhiafääri pu
tajaid nõukogude poliitika kasuks. hul reageeris Kreml vana võttega.
Kuid kõigest hoolimata kujunesid Süüdistades 5. oktoobril spionaazhis
tulemused üllatavaks.
USA mereväe atasheed Moskvas, ,
Sõjalist kallaletungi Kuubale viitse-kommodoor R. Smitbi, nõuti
(Berliini küsimusega sidumisest tema lahkumist Venest, mis ka toi- •
hoolimata!) pooldas 49%, vastu oli
mus. 1

De Gaulle’i kangekaelselt sirge- tonis, märkides, et president Ken-;
joonelisus ja kõva käsi on toonud nedy eelduste kohaselt astub mõy

talle poliitilisel rindel vastaseid isegi : rõngaid samme veel enne novembri-

'omaenda parteist. Kuid de Gaulle, ; kuu valimisi. Demokraatide'leeris on
;pole lasknud end sellest heidutada. nimelt kartusi, et Kuuba küsimust
Iseloomulik joon de GauHe’isfc: Kui võidakse valimiskampaanias ära ka
^parlament varavalgeni istus koos ja sutada. Juba ongi siin ja seal -ara
pärast. .‘'võidukat hääletamist” nii tooma hakatud Kennedy sõnavõtte
kommunistid kui ka parempoolsed oktoobrist 1960, mil ta Eisenhoweri
laulsid “Marsellaise'i”, magas de administratsiooni süüdistas, et pee
Gaulle rahulikult kodus. Ta teatas Kuuba suhtes midagi ette ei võta jalaseb sinna kommunistid ei&se. 1Õ.
konna üritusist, millised filmitud R. okt. I960 ütles, näiteks, Kennedys
Parksi, J. Raudsepa, A. Kallase, V. “Meil tuleb Hrushtshovile öelda, et
meie ei luba kunagi temal siinses
& oderi, W. Salmre j. t. poolt.

Õhtul toimus Waldorf-Astorias hemisfäaris kanda kinnitada.” Need.

akadeemiline ball, millest osa võttis
Sigi 300 inimest. Pääsmed olid müü
dud viimaseni juba paar nädalat en
ne balli ja enam kui poolsada balliSmviHst pidid jääma ukse taha, öhkulges heas meeleolus ja hoog
salt, jättes kõigile head mälestused.
Reportaazhi üliõpilaspäevast andis

hma saates okup. Eestisse: üle ka
Ameerika HääL

kõik on demokraatidele kibedad “va
na asja meddetuletaroised”.
Kahtlemata üheks aktsiooniks oli
äsjane Kuuba vangide väljaostmine.

Võimalik, et presidendil on kavas
veel muid taolisi samme. Ort ka arva
misi, et Kennedy võib just enne vali
misi — Ätvestädss. praeguste rahva,
proV£s£0‘

esithdä sõjajoudeKa-

Kenhedy; “Elastne äraoölapiispbtiföka ■ott-mnusymklameiepraegtt-iehn-srrtm^1 Kd. Vuitrnrm-Vüüöü ;3cm.
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Kümme aastat Rahvus-j

komiteed |

(Algus 1. lk.) | Märgukirju USA valitsusele ja !
kui lõpptähtaeg Eestist lahkumiseks, ! UN-i liikmesriikidele saadetakse t.ar- j

millega Eesti ja teiste Balti riikide j vilikkudel juhtumitel järjekindlalt. J
põgenikud kuuluvad seaduse alla.” 1 Mitte ärevas ootuses kohustele taga- i
Teise sisserännu-probleemina ker- J järgedele, vaid nagu raudkiwi auku J
kis üles nende eesti meremeeste kü- j raiudes: aeglaselt edeneb, aga tule- !
siinus, kelledel ei olnud paberid koi- j musi siiski on näha! Heledateks mo* ;

rastatud ja kes merd sõiies tegeli- J men tidoks on New Yorgi Ee?ti Ma-:
kult olid kodakondsuse mõttes lind- ! jas korraldatud ja hästi korda läinud ;
priid. Nad ei saanud USA-s maale i pressikonverents ameerika ajakirja-:
jääda, kuna puudus alus elamisloa j nikele. Eesti-Läti-Leedu rahvusgrup- j
saamiseks. Jälle läks Rahvuskomitee i pide koo.stoö loomine Balti Ühendakirjade ja ettepanekutega Pat Me- j tud Komitee kaudu ja kõige rohkem
Carrani jn Francis Walteri palvele, j muidugi Viktor Jaanimetsa põgene- j
Senaator McCarran, kes oli vahepeal i misloo ära kasutamine Eesti tutvuspealinnast ära olnud, kirjutas Rah- ! tamisoks kahe suure ülemaalise kõ- ;
vuskomiteele; "Minu tagasijoudmi- , neringreisi korraldamisega, milledest'
sel Washingtoni leidsin eest teie kir- i esimesel oli Viktor Jaanimetsn saat
ja eesti meremeeste elamisloa ja sel- J jnks-tõlgiks ja sõidu korraldajaks ;
lega seoses tekkinud raskuste koh- i Rahvuskomitee ülesandel Jaan Til- ;

-ta.” Ta lubas vaadata, mis teha an- ; veh teisel Paul Saar, ;
päh- Ja peatselt järgnes teine kiri, ! Rahvuskultuuri arengule kaasa ai- .

. milles senaator teatas, et eesti me- j tomisol. eesti noorte aktsiooni toeta- :
remeeste elamisloa küsimus on saa- | misel ja kõigel sellel ulatuslikul töö- !
. dud Eesti Rahvuskomitee kirja alu- 1 alal. mida tunneme eestluse viljele- ■

sel rahuldavalt lahendada. ' misena. on Rahvuskomitee aasta-aas- J

; talt oma ülesannet täitnud nõu ja i
10 aasta tööle tagasi vaadates , jõuga, ka rahaline tgetuse andmisel!
I Esindusbogü oma avakoosolekul 19. juulil 1952 Eesti Majas. Esimeses reas vasakult: L. Juht (+), L.
Eelpool kirjeldatud aktsioonid toi- ulatanud käega kasina kassa põhja j
musid esimese 12 tegevkuu jooksul, nii sügavale kui ulatada on olnud, i Vahter. F. Peterson, N. Maim, J. Sepp (i), E.V. esindaja J, Käiv, H. Anniko (f), J- Tiedeberg, A. Suurkivi,
Kuid sellele Rahvuskomitee asutami- Rahvuskomitee tööd esimese kümne ! A. Vihus.
se aastale on järgnenud kuni kaes- i aasta jooksul on juhtinud ja teinud [
oleva ajani veel 108 kuud visa tööd, need pead. keda rahvas oma esinda

mis osalt küll toonud pettumusi, jatena on sinna saatnud ja nende ai
kuid siiski ka tagajärgi. Algaastail oli
ka Rahvuskomiteel küllalt tegemist
ja ajaviitmist tol ajal päevakorral ol■ nud Eesti eksiilvalitsuse küsimuse
ümber ja võeti osa isegi presidendi
asetäitja valimiste ettevalmistustest.

j Ameerika argielu |

neliste vahenditega, mida eestlas
kond selleks on andnud. Kui rahvas
peremehena ei pea tehtud tööd kül 9 Kongress tõmbas president Ken- i katoliku kiriku kardinal Francis
nedy poolt esitatud eelarvest maha j Spellman pärast seda kui kardinali
laldaseks. siis tuleb tööle panna •
' 1 biljon (miljard) dollarit teistele J vastu korraldati pommi-atentaat,
si. targemaid päid. ja anda Rahv
kcmiteele rohkem majanduslikke ..[riikidele abiandmiseks ette nähtud;® Alaskas käsutati välja rannaPraktiline elu on eksiilvalitsuse kü suisse. Mõlemateks
õimalus ole- [ summast, jättes väljajagamiseks j kaitse ja osariigi kuberner Gruening
simuse, sisemised "erakonnad” rühvalimised uude Esinduskokku i 3,9 bilj. dollarit,
taotles president Kennedylt kahe sõ
made kujul valimistel ja nii mõnegi , seisavad ukse ees. ja eelseisva töö- ; 9 New Yorgis pandi 400 politsei- jalaeva Alaska vetesse saatmist, et
teise omal ajal erutust põhjustava [ aasta korjandus läks käiku. [ nikku valvama kirikuid ja paigutati tagasi tõrjuda suurt N. Liidu kala
asja päevakorrast kustutanud. [ Eduard Vallaste ! vahetpidamatu pohtseikaitse alla laevastiku, mis Alaska all merelt
välja tõrjub ameerika kalalaevad.

SPORT
Laskur E. Tiilen Kai
rosse
TORONTO (M. E.) — Kanada laskurite rahvusmeeskond, kelle rida
desse kuulub ka meie laskur-suurmeister Edgar Tiilen, alustas 5. okt,
sõitu Kairosse, kus toimuvad maa
ilmameistrivõistlused 40 riigi osa
võtul 11.-20. oktoobrini. Möödunud
suve! peetud Kanada valikvõistlustel

tuli E. Tiilen 2. kohale, kindlusta
© USA lennuvägi pani keelu alla des endale koha Kanada rahvus-

kinkepakkides sigarettide saatmise meeskonnas.
sõjaväehaiglais olevatele lennuväeHamiltonis elunev E. Tiilen tegi
lästele, kuna uurimuste põhjal siga

rettide suitsetamine põhjustavat
kopsuvähki.

kaasa esimesed rahvusvahelised
võistlused 1959. a. suvel Chicagos,

9 USA Icullafomi, mis käesoleval kus toimusid Pan-Ameerika män
aastal on vähenenud juba 822 mil gud. Ta on aga võistelnud arvukatel

kordadel vähematel võistlustel, kus
joni dollari võrra selle tõttu, et teired riigid vahetavad neil olevad pa- | on näidanud silmapaistvaid taga■ järgi.
berdollarid kullaks, püsib praegu 15

biljonil (miljardil) 68 miljonil dol ESTONIA JALGPALLIMEESKOND
laril, mis on madalaim seis alates võitis Torontos möödunud nädala ■
1939. a.

liigamängude sarjas Oshava Hungä^
9 Aatomijõul liikuv sõjalaev, fre- riat 4:1, poolaeg 2:0. Väravaid lõid
gatt "Bainbridge’’. suurus 8,000 ton
Liipere 2 ja Brunberg ning O'Neil
ni, mis on suuteline ühekordse kütkumbki ühe. Vihmase ilma tõttu oli
teainevaruga sõitma 20 korda ümber
mängu vaatama ilmunud ainult 15
maakera, lülitati USA sõjalaevastiku
maksulist pealtvaatajat.
aktiivteenistusse.

9 New Yorgi sadamatööliste ja

Rahvuskomitee raames loonud kontakte paljude nimekate poliitikutega. Pildil Rahvuskomitee
esimees Julius Kangur, juhatusliige Eduard Vallaste j®-Ee.ti-Ameerika Kodanike Ühingu esimees Adolph Lell j
uhel vastuvõtul New Yorgi kuberneri Nelson Rockefell*

SURMAOHVR9TEGA
MÄSS N. LIIDUS
Teateid rahutusbt mitmes kokas Lotina-Venes
Nagu nüüd teatavaks ca ah oo N. Liidu?- ?’Tr>v<5l'5herkaskts f Lõuna-Venes)

aset leidnud rahutused toitajnsie hindaAs- uocmi parasL. Saabunud teated

j Kindral Rotberg suri

i orjalaagris

I Iseseisvusaegne sõjaväe intendanj tuuri ülem kindralmajor Tõnis Rot! berg, kes Varese valitsusse pandi

; sõjaministriks ja hiljem viidi koos
| eesti kaitseväega N. Liitu, on saa-

kõnelevad tosinatest, isas surn mest. Nõuk. oma ajalehed ja in- j! bunud andmetel surnud vangistuses

sel. (EPL).

formats! oo mullikad vaikivad, kmd NõtiY ohjsJ.* teadjad on Kremli ajaldr- i Tatsbeti sunnitöölaagris,

j andu? es leidnud tundemärke, vt N ja ^feafees piirkonnas on ; Tõnis Rotberg langes 1941. a. su-

jnhtunud midagi tõsisemat. ' vel punaarmee osaga rindel olles
94.000 elaniku - e rrlis tärnist. Sur-'isaksa fiõiavan*k kust ta lõpuks ko

mistatakse \oYor - ' *- ;,.t - ' -,4r -rihemalt 75 kuid ■ dumaale pääses ja elas tagasitombukaevaudusmaUnald Y YYYY Y YYYYYäYY tõY.-ast ar- ,nult oma telus Viljandi lätedal. Pu-

tehnilisi kool*-- Paku-L^Y ^ inaste teistkordsel sissetulekul ta jäi

leidnud juunis ja' teatY” -Y-'Y .^detl kehal* Hruaht-1Eestisse- kuid m5ne aj*

toonud Helsingisse mõned venelased, ehav: aare,m

-.j:.: r Korir,-- ! Pärast ja viidi Venemaale vangilaag

ri^ Ta olevat surnud Peatselt, lä-

kes viibisid seal komma-rkstukel ’oata.? ka ’

noorsoofestivalil, ,• ■■ >.. •

p^] -ar-Pj funktsio - ^errl £tirtnaaeg pole aga teada,
Saadud andmete kohaselt on jun- näärit
puhastuse”. Uueks koha- . Ka teine punaste ajal karjääri teitii esimestel päevadel, pärast hin- n-e&hr.
peameheks määrati V. ■ sõjaväelane, koi. Luukas, kes.
dade tõusu väljakuulutamist kogun'?- SkrY
kes kohale toodi Zapo- ) Punaarmees ülendati kindralmajoJkrainast. Linnas on kee- ! riks ia sõdis punase eesti Iaskurkor
nud hulgaliselt naisi, töölisi, koolide rozhji
õpilasi j.t. linna keskusse ja nõud- Ustud alla 16 a. noorte liikumine ala- ‘Puse rügemendiülemana
vnmases
.gistatud,
nud võimudelt seletust hinnatõusu tos keha 8 õ. talvel ja kella 9 õ. su- [sõjas, on pärast sõda
kohta, mis tegi Üha 30% ja või 2õ% vel, Peeti miitinguid hinnatõusu õi- kuna teda süüdistati Vabadussõja
kallimaks. Rahva laialiajamiseks tu- : gu^tamrieks ja lastud teistes koh- ajal välikohtute tegevusest osavõtmi
Hstas kohalik miilits õhku, mille juu-| tsdos töölisi seda õigustada. Ka il ses. - Ka tema suri Taisheti orjalaag
re3 kuulid tabasid ka noorukeid, kes
lehtedes uuesti seletusi põhjen ris, kuhu ta oli mõistetud 25 aas
. olid sündiva jälgimiseks roninud dusega,' Novotsherkaski lehed tea taks, viiekümnendate aastate algu
:puude otsa. See sai kiirelt teatavaks tavat. et rahvas saavat ‘’nüüd’- aru. ses. (EPL)*
linnas ja kutsus välja uued rahutu- hinnatõusu vajadusest, ■Sftd, mille mahasurumiseks miDtsale
Rahutusi on aset leidnud kä piir lehed ei “tea>? neist midagi. Novo*
■appi toodi sõjavägi, kes muidu korda konna teistes linnades Voronezhis, .fesherkaski olevat sga küll saadetud
jttiajja ei saanud, kui. Jtoos Krasnodaris ja Groznõis., Kremli aja- CTakoiriingendid toitaineid jne.

G. Sule mälestusvõistlused

puksiiride meeskondade unioonide
Tartus
liikmed keelduvad töötamast N. Lii
Tänavu peeti Tartus juba viiendat
du laeva sadamasse toomisel, kui
korda
meie
omariiklusaegse
oda
Hrushtthov eelduste kohaselt lähe
mal aial sõidab New Yorki ja selleks kuulsuse Gustav Sule mälestuseks
kergejõustiku
võistlused,
kus
pea
kasutab laeva.
9 Riiklik aeronautika ja maailma- rõhk odaviskel. Tänavu võitis selle
asutus teatab, et umbes ühe nädala ala Mart Paama tulemusega 76.24
jooksul lastakse Cape Canaveralist, m ja naiste alal Virve Põldsam 53,86
m. Samuti püstitati Tartus kaks uut
Floridas, välja rakett kuu peale.
9 Kongress võttis lõplikult vastu rekordit — kaugushüppes Enno Äk
postitariifide kergendamise seaduse, kel 7,45 m ja 3x1.000 m teatejook
millega alates T. jaanuarist 1963 liht sus Tallinna ‘‘Kalevi’’ meesk. koos
kiri hakkab maksma 5 centi senise seisus — Peep Jürlau. Peeter Var4 c. asemel ja kodumaine lendposti- rak ja Rein Tölp ajaga 7.29,8 min.
Nagu teada küüditasid kommu
kiri 8 c. senise 7 e. asemel.
9 15. oktoobrist alates asub 20,000 nistid Gustav Sule mobilisatsiooni
USA sõdurit 40 sõjalaevale suure ettekäändel 1941. a. Kotlasse, kus
mateks meremauöövriteks Kariibi ta suri alatoitluse tagajärjel sunni
mere piirkonnas, kus katsetatakse tööl. See kõik ei sega nähtavasti
väeosade maandamist ühele Porto punategelasi nüüd tema nime kasu
tamast spordivõistluste korraldami
Rico lähedal asuvale saarele.

Kuritegu — lehmale
antakse leiba!
Võitluses “individuaal-lehmade”
vastu on nüüd võimud saanud oku
peeritud Eestis jälile, et lehmapida
jad söödavad lehmadele — leiba!
Selline “signaal” (loe: salakaebus)
reemeste elamisloa küsimus on saa
deti kohe mehed asja uurima.
"Kuriteo” kohta selgus järgmist:
Kärkna külas elunev pensionär Aug.
Sild ostab kauplusest kottide viisi
leiba kokku ja söödab loomadele.

Tal on 3 lehma, 2 siga ja 11 lam
mast. Asja kohta tehti ettekanne.
Selliseid “leivaraiskajaid” olevat
mujalgi1.: Nähtavasti on piima- ja
võihinnad vabal turul niivõrd kõr
ged. et tasubr lehmadele leiba sööta.

TRANSPORT

reisijate, pagasi, mööbli ja asjado
kohalikud ja
kougeveod

Garaazhid ja asjade panipaigad
Brooklynis, Quccnsis, Manhattanis ja Bronxis. Asjade kohaletoi
metamine linnas ja kõikidesse 48

osariiki nii sinna kui sealt, hea
del veomasinateL Klaverite ve
du. Madalad hinnad. Helistada
7 h. kuni 10 õht. (ka pühapäev.)
Tel. CYprcss 9-7879.

SHULGIN TRANSPORTATION
BUREAU, 2008 Anthony Ave.»

New Võrk 67, N.Y.

IndividuaaUehnii on kolhoosnikel
lubatud pidada vaid üks perekonna
kohta. Tegelikult on vähe--neid, kes triiased ja muud ametimehed ise
ühe lehmaga dtepivad.' On selgunud, peavad "individuanlloomi'’ kaugelt
et ka kolhooside funktsionäärid, par- üle seaduses ettenähtud maära.

Nr. 41, neljapäev, 11. oktoober 1962

Eestlane võitis 4

VABA EbSTI SÕNA

Kas, kuipalju ja millist elukindlustust on
kellelgi vaja?
Küsige:

Höövlitega pidas maha Patersonis,
N. J. maadluse, sai neilt tulistada ja
tuli lõpuks välja võitjana sportlane,
võrk- ja korvpaliimees Heino Vaher,
Röövlid pääsesid põgenema, ei suutnud aga oma kava teostada. Välja

PAUL SAAR
L.strikti esindaja
ÜDI East 35 Street, Apt.
Mew Võrk 18, N. k.
MUrray Hill ft-728.3

kutsutud politseiauto hilines auto
õnnetuse tõttu.
Lugu juhtus pühapäeva ööl vastu

Lähenevate valimiste tõttu on kuberner N. A. Rockefeller, töökoormus
otse mitmekordistunud. Osariigi vfilitsemistäö kõrval tuleb tal viibida putjudel koosolekutel ja vastuvõttudel ning esineda päevas mitmete kõnedega.
ustaskandidaat R. Morgen- , suurendada ahi koolidele ia viia setemtüde parteist on asu- j da 1 miljardi dollarini. Sellele lisaks
ntavate stipendiualb semis- I mite

röövlit olid kallale tunginud Broadwayl ameeriklasele MeDermottiJe,
Ohver hüüdis appi, tekkis tüli ja üks
i-öövleist tulistas teda revolvrist.

a ajal tos

is A. Har

Keegi pealtnägija helistas politseisse qq
i. sünnipäeva endine Tartu Üli (30,5 t. havi), 3. E. Sumberg (27,5 t.)
ja Punasesse Risti ning McDermott kooli eesti ajaloo professor Evald
Göteborgis tähistas 8. okt. oma
viidi ravile haiglasse.
Blumfeldt.
70 a. sünnipäeva end. Tallinna Lin
Sündmuskoha läheduses Sfcansi
Stokholmis viibis lühiajalisel kü na Tütarlaste Kommertsgümnaasiu

dpalk $1.5

saga, kes laevaga saabusid Naapo-

li, kust autoga sooritasid pikema
matka läbi Kesk-Euroopa.

Johannesburgis, L. Aafrikas, abi
ellus Tuulike Linari-Linholm ins. Ti

"Hoia Jumal Eestit”.
Rootsis, Alvsjös, tähistas GO-dat
sünnipäeva end. kohtulcoja abipro
H. Vaher sportlasena oli röövlist kurör Felix Allik, pärit Tartumaalt,
tugevam, murdis mehe käest ära re- Arnlast. Ta kuulub Eesti Üliõpilaste
jj^volvri ning suunas selle omakorda Seltsi liikmeskonda.
röövlite poole, kes panid jooksu ja
Malungis Rootsis, tähistas 60-dat
kadusid ööpimedusse. Vahepeal juh sünnipäeva dr. August Moks, pärit
tus McDermotti röövimise pärast Võisiku v. Viljandimaalt. Ta töötas
kohalekutsutud politseiautol õnne Eestis raudteede Peavalitsuses pea
tus. Kiiresti sõitev masin oli peale arstina. Praegu on ta jaoskonnaars

aga tulistaja käe kõrvale lüüa ja

sõitnud ühele autole ja mõlemad po tiks Mälun gi põhja jaoskonnas.

litseinikud said vigastusi ning toi
Toronto Eesti Jahimeeste Selts
metati haiglasse. Sealt helistasid korraldas Simcoe järvel havipüüdnad küll kohe välja teise politsei mise võistluse, kus esikoha võitis K.
auto, kuid kui see kohale jõudis, Laanemets, olles püüdnud S3,5 tol-

auks ja röövlile käest päästmise
eest klaase tõstsid. Kohalikud lehed
avaldasid sündmuse kohta pikid kir
jutusi.

Eesti kunstnike maalid, laualipud

■ctlcda ruumipuudu-

mis kõneleb kuberkasuks ja soodusmsivalimist oletuste kogalusel ja kaastegevusel on osariik J haselt suu
hääiteenamusega. OIkujunenud aa^omtööstuse alal üheks , les poliitik !t liberaalne vabariiklajuhtivaks kogu maal. I ne, toob t
dale hääletama palju
Tunnusta.de: haridusküsimue olu- , demokraate ning eriti
Esimese eestlasena saavutas Briti
ed, kes
Kolumbia ülikoolis, Vancouveris, Ka list tähtsust. )n tema ajal saadud 1 kuulu parteidesse.

T. Kasvand elektroo
nika doktoriks

mothy Show’ga. Nende laulatustali- nadas, di’, phil. teadusliku kraadi
tusel laulis inglise kirikukoor seks elektroonika insener Tõnis Kasvand

puhuks õpitud eestikeelse laulu

kuul jooksis uksesse,

olid H. Vaheriga maadelnud röövlid
kadunud. Politsei leidis eest rõõmsa
rahva öölokaalis, kes julge eestlase

arngis
; jne.

hisnk-; mürgitvnle on ta läbi vii
ks olemis^ ajal oli
mõttes tühi, on olukor- rud rea suuremaid teedeehitamise
dr-takse täita kõik ko- kavu. mis kuludesumma sellel alal
tõstnud 1 miljardi dollarile, milline
raha läheb töötajate kätte.
mnjandusmebena on

öölokaalis viibis eestlane Heino Va laskäigul Parisis elunev Helmi Me- mi ja Kaubanduskooli õpetaja Ella ta ■
sskan
On
anud eelarve, aidanud
her, kes oli parajasti koju minemas, risseau. Ta külastas ka Soomet ja Meyer-Õunapuu. Tema abikaasa oli
suurendad?
tõttu kõik.
kui röövlid neljakesi restorani uk Taanit. Sydneyst, Austraaliast, vii skautluse rajaja Anton Õunapuu, j 450.000 in umigi töömahtu nii, et
■ Rookt-feU
urt on praegu enam
sele ilmusid ja üks neist revolvrit bib Stokholmis Olav Pihlak abikaa kes langes Vabadussõjas.
töötamas kui oli varemalt. Tema ai- ' tab ti
hoides hüüdis "hold up”. Kohkunud
peremees ja külalised tõstsid käed
üles. Ukse poole sammuv H. Vaher,
kes oli möödumas röövlist, tegi ka
nagu tõstaks ta käed üles, kasutas
aga juhust ja haaras välkkiirelt rel
va hoidva röövli käest, et revolvrit
ära võtta. Tekkinud rüselemises tu
listas röövel H. Vaherit, viimane sai

ltud 17.000-Ie ja

nood rünna-| oõtirngi ülikoolide poolt vastuvõeta;lt tagositõr- j vale õpilaste koguarv viidud pea ka- Rockefeller •; hckorckelr:. Tema kuberneriks ole-

1. oktoobrit Patersonis, N. J. Neli
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SAKSA OPTIKER
Asjatundlik silmade järelevaatus.
Moodsad prilliraamid! Mõõdukad
hinnad.

M. A. HARRIS
Avat. k. 10-6. Teisip^ja neljap. Ic»

10-7, laup. 10-5. Puhkuste tõttu
suletud 21. juulist 4. augustini.

nähkkäsitööd, hõbeesemed jne. on

3267 Lexington Ave., 85./8Ö. St. v.

müügil Vaba Eesti Sõna talituses

Kuni Labor Day’ni laup. suletud.
QimiDiiiiiBmmiiiiBuuiaiiiiiiaiiiiiBiiiiiaMHiniiiiiHi

Dr. T. Kasvand sündis Tallinnas
1930. a. Seal sai ta alghariduse, jät
kas siis õpinguid keskkoolis Rootsis.

kMeie nimeka sopran: Maret Panki ; häälingus ja pikema aja kestol Tar, tu ‘'Vanemuise” ooperi j õuna, võites
I suure populaarsuse. Viimast korda
j ta esines “Vanemuises” 15. augustil

Jönköpingis ja Göteborgis ning siir kontsert toimub laupäeval, 20. okt.
dunud Kanadasse alustas 1952 õpin West-Hartfordis. 119 Park Rd. Root
guid Toronto ülikooli inseneriteadus si Seltsi sanlis "Freja Hallis”, kus
konnas elektri alal, lõpetades õpin kord varem toimus New Yorgi Eesti
gud B.A.Sc. kraadiga. 1955 saavutas Meeskoori kontsert. Algus kell 7,30
ta samas ülikoolis magistrikraadi. õhtul. Kontserdi kava on huvipak
Töötanud seejärele aasta Ottawas, kuv. See koosneb eesti kui ka rah
postivalitsuses, uurimisinsenerina, vusvahelistest helinditest. Ooperite
siirdus tn täiendavaiks õpinguiks aariad esitab kunstnik eesti keeles.
MIT-sse Bostonis. 1958. a. laks ta Klaveril saadab klaverikunstnik pr.
Kanada Rahvusliku Uurimisnõukogu Taimi Lepasaar.
Maret Pank seletas kord ajaleheteenistusse ja saanud stipendiumi
jatkas töötamist teaduslikul alal Briti mebele. et teda huvitasid kaks ala:
Kolumbia ülikoolis, Vancouveris, kus õigusteadus ja muusika ja neist ka
kirjutas doktoritöö teemal “Applica hest ta lõpuks valis laulu. Eesti
tion of Eigenvalue techniques in the omariikluse ajal lõpetas ta Tallinna

| 1941. siis kui Tartu lähistel juba
! kõmisesid kahurid. Maret Pank, kel-

jle mees ia vend küüditati, pääses
j lastega Saksamaale, kus esines Ber-

I liinis eesti kunstnikelt antud kontj sertidel- Pärast vaherahu ta asus

j elama Oldenburgi ning andis SaksaI man pagulaspäevil hulk Õnnestunud
j kontserte.

Praegu on Maret Pank Minneapo

lis Mac Phail'i muusikakolledzhis

õppejõuks ja tunnustatud vokaalsoanalysis and ‘synthesis of linear mul konservatooriumi. Esines Eesti Ring listiks kohapeal ning kaugemal.

tivariable feedback control systems”,■■

malega tunnistati elektroonika alal
doktorikraadi vääriliseks. Ühes dok
torikraadiga sgi ta yüö stipendiumi,
hdstotlu juba lähemal ajal siirdub

jatkama uurimistöid Inglismaal,
Southamptoni ülikoolis. Akadeemili
selt kuulub värske doktor korporat

sioon Fraternitas Tartuensise liik
meskonda,

DR. E. ARUJA KANADASSE
Novembris asub Inglismaalt, Lon
donist, Kanadasse, arvatavasti To
rontosse üks meie teadusmebi, füü-

sikadoktor Endel Aruja perekonna
ga, Dr, E. Aruja, olles lõpetanud Tar
tu Ülikooli, siirdus teadusliku stipen
diaadina Inglismaale, jatkama õpin
guid Cambridge'i ülikoolis. Pcaletulnud sündmused. Eesti okupeerimine

N. Liidu poolt ja sõda, tegid kodu
maale tagasipöördumise võimatuks ja
nii. sai temast väliseestlane.

Oma teadusliku töö kõrval on ta
energiliselt kaasa löönud Inglismaa

eestlaste elus ja laiemaltki, olles
Rootsi E- Rahvusfondi esindajaks
Londonis jne. Londonis elades on ta
| pidanud ka ühe-mehe-võitlust Eesti
eest sellega, et ta loendamatuil kor
dadel saatis briti ajakirjandusele sel

gitavaid kirju ja artikleid. Tema isi
kuga on seotud enamik Inglismaa,
eriti just Londoni eesti rahvusgrupi
algatusi, ka sealse “Eesti Maja” saa
mine jne. Ta abikaasa, Henny Aruja,
oli ka üks agaraid seltskonnategelase

Londonis, olles õpetajaks Londoni
eesti täienduskoolis, näidendite Õpe
tamisel ja kirjutamisel lastele jne.

Connoisseurs: Send 10t and selj-addressed envelope for handsome
booklet of brandy cocktail recipes by famous European bartenders to:

GERMAN DISTILLERIES LTD., NEW YORK 20, N. Y.

CENTRAL PARCEL SERVICE
220 South State St., Chicago 4, 111,

Tel.; WA 2-9354
Suur valik kinkapakkide kaupa.
Nõudki uut hinnakirja,,

16 aastat saadetud
pakke Eestisse —
alati õigeaegselt 1

Had NiderbreisigiB, Saksamaal, toimus internatsionaalne rahvLiter.leude- ja rahvariiete lindal, millest vöttmosa ka eestlaste trupp Wcsthovcni jn Oldenburgi rahvatantsijatega. Koos Soomest tulnud trupiga saavutaaid
nad .silmapaistvat tähelepanu ja mõned tantsud esitati soomlastega ühiselt, tiloi pildil costi-soome ahi,,trupp.
Keskel pillimees E. Pent Oldcnhurgist.
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Ka Long Islandile
täienduskool
Long Islandi Eesti Selts valis uue
juhatuse

7, okt. toimus Oceanside’s, Long
Islandil, eesti seltsi aasta peakoos

olek, km uude juhatusse valiti I,
Käivet, J. Kert, H. Laidre, E. Hol
ders, A. Ponsa, H. Pääro, R. Poola.
Revisjonikomisjoni valiti V. Müür

sepp, K. Linnas ja A. Abel.
Koosolek arutas läbi möödunud
aasta tegevuse, kinnitas eelarve ja

Lakewoodi Eesti Majas, laupäeval, 27. oktoobril kell 9 öht.

EESTI-LÄTI KONTSERT JA
SÕPRUSÖHTU
Duetid soprani ja flöödiga
ELLEN PARVE (sopran) ja ARNOLD STURMS (flööt).
Klaveril BELA SCILAGIJ.
Kavas klassikuid, romantikuid ja eesti ning läti helitöid.
Pärast kontserti koosviibimine.

aruanded.

Noorte kirjandusvõist Eestlanna surm Mehhi
kos autoõnnetusel
luse lõpptähtaeg
Nagu hilinenult teatavaks saab on
1. november
maikuul Mehhikos külaskäigul viibi
Kui olete 16-20 a. vanune, on teil
des autoõnnetusel surma saanud Ar
võimalus osavötta noorte kirjandus
likust võistlusest ja saavutada I au gentiinas, Buenos Airesis elunenud
hinnana 100 dollarit. Noortele 12-16 kauaaegne väliseestlane Emilia
Wichtendahl, endises abielus Kaät,
a. vanuses on I auhinnaks 50 dol
larit. Kokku on määratud kuus ra pärit Tartust.
halist auhinda.

töö auhindamisele. See on lõplik

Eesti Maja Osaühisus hoogsas vaatamata osatähtede arvule ja osa

ühisust juhib kümne-liikmelme nõu
tegevuses
Minnesota Eesti Maja Osaühisuse kogu, mille koosseisust omakorda
ajutine juhatus on kogu suve olnud moodustatakse juhatus.
aktiivses tegevuses, et osaühisuse
PübÜrmgi 10-nendat aasta
organisatoorset vormi kujundada.

eestlanna. ■

N. Y„ U. S, A.) märgusõna või var jooksta ka mõni metsloom. Surma
junime all, ära tähendades ‘autori saanu maeti Mehhikosse, kus tel
päeva
vanus. Lisagem kinnine ümbrik oma elab sugulasi, kelledel ta külas oli.
Nii on juba koostatud põhikiri.
Seaduslikuks nõuandjaks ja inkor tähistati EELK Minneapolise Kogu nime ja aadressiga.
Emilia Wichtendahl asus elama

proove isiklikes kodudes. Nüüd aga kaat Ralph J. Coursolle. Inkorporee
avanes võimalus üürida maja 1127 rimise kulud on umbe3 $375-400.
Long Beach Rd., South Hempstead’is, Kuna Minnesota seaduste järele on
mis pakub võimalusi kooskäimiseks, inkorporeerimisel vajalik liikmes
ürituste proovideks ja pidudeks. Ka konna kujundamine, siis määrati
võib neid ruume edaspidi kaasmaa ühekordseks sisseastumise maksuks
lastele välja üürida pulmadeks või $5, mis reserveerib isikule hilisema
muudeks tähtpäevadeks. Ruumide osatähtede ostu ja osaühisuse liikme
sise-remondiga loodetakse omal jõul õigused. Kavatsetava maja suhtes
toime tulla.
püstitati järgmised nõuded: saal 200
isikule koos lavaga, riiete ja tualett
BALTIMORE EESTI ORG. ruumid, köök, väikseni harjutuste ja
TÄIENDUSKOOL
proovisaal, kaks väiksemat tuba bü
avas oma uksed 7. okt. Internatio roodeks, raamatukoguks ja koosole
nal Center, 7WCA ruumes ja umbes kuteks, väike korter majahoidjale
kuu aega varem algasid gaidide ja ja 2-3 väljaüüritavat äriruumi. See
skautide koondused. Täienduskooli sugusel kujul oleks mõeldav maja

on õpilasi registreeritud 33. Kool ■iseseisev majandamine.
Organisatsiooni inkorporeerimise
töötab igal pühapäeval kella 9kulud kavatsetakse katta sisseastu
Vana tava kohaselt korraldavad mise maksudest ja loodetavatest
gaidid-skaudid ka sel sügisel pidu toetustest Minnesota 'eesti organi
liku lõkkenaljadega ja kohvilauaga satsioonidelt, milleks nendele esita
koosviibimise. See toimub laupäeval, tud palved. Mõnedelt kinnisvarade
13. okt, algusega kell 7,30 õ. — 16 kontoritelt on juba saabunud pak
S. Patterson Park Ave. International kumisi, nii on pakutud üht endist
Centeris ja noored ootavad peale pangahoonet mitmete väijaüüritaVõ
oma perede ka kõiki teisi kaasmaa te bürooruumide komplektiga ja üht
lasi sinna. Samas võetakse vastu ka kirikuhoonet. „ Inkorporeerimise lõ
uusi noori, kes soovivad Baltimore puleviimist võib loota vast novembri
kuu jooksul, millele järgneb kohe
skautlike üksustega kaasa lüüa.
12.40-ni.

asus tööle Riigi Raudteevalitsuses.
T. Tagel oh Rootsis tuntud skautlu
Stokholmi Kuningliku Tehnika se tegelane ja praegu Skautõö Kes
ülikooli lõpetas tsjvülinsenerma tee- kuse juhataja. Akadeemiliselt kuu
Ja vesiehituste alal Toivo Tagel. Ta lub ta Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Ülikoolide lõpetajaid

PAREMAD UHAD JA VORSTID
TÄHELEPANU J TÄHELEPANI
Külastage uuemat

KARL EHMERT ÄRI
57-50 Myrtle Ave., Ridgewood, Brooklyn
ja 18 teist moodsat äri
■PEAÄRI:

£3~35 Fresh Pond Road* Ridgewood-Brooklyn, N. Y.

HARUÄRID:

62-02 Myrtle Ave., Glendale, N.Y. 370 Main Str., Poughkeepsie, N.Y.
69-39 Myrtle Ave., Glendale, N.Y, 9 Bank Str., Peekskin, N.Y.
#*8-88 Forest Ave., Ridgewood, N.Y. 30 New Str., Huntington, L. 1.
186-35 Roosevelt Ave*, Flushing
00-06 Woodaide Avenue, Wood-

side, N.Y.*
84 Main Street, Hempstead, N.Y. 219-17 Jamaica Avenue, Queens
415 86. Str,, Brooklyn (Bay Ridge)
Village, n;Y.*
185-24 Horace Harding Boulevard,

Fresh Meadows, L. L
176 Rockaway Ave., Valley Stream,
85-04 Broadway, Astoria, L. I.*
N.Y.'*
4380 White Plains Rd., Bronx, N.Y. 19 West Post Rood, White Plains,
230 East 86* Str., New York, N. Y.
NY*

* * agendid

ärakadunud poeg”

<o

Noore New Yorgi näitekirjaniku lavateos Toronto laval
Eesti Rahvusteater Kanadas esitas 29. j vaimupimeduse nimel; kuninganna Kly^

;scpt. Eatoni auditooriumis hooaja ava' | taimestra isikudraama, kes ci taha ega
tükina ameerika noore näitekirjaniku J jaksa jagada Agamexnnoni saatust, kus
Jack ^Richardsoni draama “Ärakadunud ! vahest on vaike-kõht varutud kuningatv
poeg". Scc_ on peenekoeline, moodne j nale --—kuid kindlasti mitte Agamenv
ja ühtlasi ajatu draama, oma ülesehitu*- I nord naisele; ja siis tuleb Orestes, ära
selt samane kreeka isikudraamadele, j kadunud poeg, keda ei huvita ei ÄigisSäärase tüki -lavaletoomine i nõuab eel-. thos ega Agamemnoö, kes ci taha >olla
kõige suurt julgust, oskuslikku lavastust, ] ei Argosc prints ega oma isa poeg ning
i näitlejaid ja teatriarmastusega puh'
ennast sellest kõigest vabaks , ku
1ikut. Rahvusteatril nais seda kõike ole' jutlenud. Richard son aga näitab meile
vat — üllatuslikult ja üle ootuste. Eriti OreStesc legendi puhul väga teravalt, et
vaanb allakriipsutamist meit näitlejate keegi meist pole vaba, igauks fiieist kuu
panus, kes oma suurte ja nõudlike
lub kuskile — olles Agamemfioni poeg
dega koos otsekui kasvanud olid — neid,j ja Argose prints ei ole võimalik
vaitnuStas näitekirjaniku meisterlik juurida omarparitölu ega vabaneda köu
-1 - tekst ja suured karaktcrrollid ning näit husturist,. mis kasvõi juba pelk päritolu
lejad omakorda paiskasid osa oma vai' meile asetab. Ja nii ei jaa Oreste! muud

tDöUMrfa-"Viib , meid ajaliselt umbes

aastasse il485- c. Kr. Trooja aõdade
■ võitja A^amumnon tuleb parast Itürm
m4t aa&at koju ja oma sõmmdhe lihtsa.
TfiGt&k{ffi -loodab höe sealt jatkata, kus
‘ kõ& JcüöLme aastat Ttsgasi pooleli jäi.
. See on Jähtepuükt kõigele sellele, ’mis
i&s lahti tdfttfb — asevalitseja Aih

-Ase Y5iafdtiröÖüS,rtes Agamemüoni
'äsefaele
tahab
huigete printsiipide sf
—

♦KuhikormalK tuüa õnne usuvuruki

teele, Kui Emilia Wichtendahli kaaš-

Ehitage oma võistlustöö Eesti Rah
Teises autos sõitis ka kadunu
vuskomitee Ühendriikides Noorsoo- poeg. Millest Õnnetus oli tingitud,, ei
töötoimkonnale (Estonian House, läinud korda kindlaks teha. Arvati,
243 East 34th Street, New York 16, et autole võis mägeštikuteel ette

Eesti Rahvuskomitee übend- Argentiinasse 1929. a. Leinama jäiH
riikikes Noorsootöö Toimkond teda kaks poega ja üks tütar.

rahvatantsu-harjutusi ning muid poreerimist läbi viima palgati advo duses, kus jutlustas õpetaja Eduard

• mtfStuseSt -ja üliküllusest üle rambi puh-

mehhiklane, kes' pärast õrmetnkt
kohalt põgenes, jättes auto maan

osatähtede levitamise aktsioon. OsaKirjutagem lühijutt, elamuslugu,
tähe hinnaks määrati põhikirja ko kirjeldus, arutelu, muinasjutt, lugu Jased teise autoga järele jõudsid,
haselt $50, igal liikmel on üks hääl, laul, valm või luuletus vabal teemal. leidsid nad teelt auto ja surnuna

liiget. Seltsi juures töötavad järg

. hkti hulka.

Emilia Wichtendahl oli sõitmas

Kut teie poolt saadetava võistlus autoga Mexico Cityst Acapulcosse,
milline tee läheb üle mägede. Auto
töö kirjaümbrik kannab 1. novembri
1962 postitemplit, võetakse ka see juhiks oh üks indiaani päritoluga

tähtaeg.

Eesti Selts, mis on töötanud Long
Islandil üle 10 aasta, omab ligi 140

mised rühmad: Rahvatantsu grupp,
laulukoor, naisselts, gaidide ja hundu.de koondused ning ligemal ajal
astub tegevusse eesti laste täiendus
kool.
Kuna seltsi tegevus on kasvanud
aastast aastasse, siis oli sobiva koos
käimise koha leidmine alati problee
miks. Siiani peeti gaidide koondusi,
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Lind ja pärast jumalateenistust toi
mus koosviibimine kohvilauas. So
listidena kaunistasid jumalateenis
tust mezzo-sopran Liidia Meeks lau

Üleskutse
Palutakse endiseid Riigi Kunst
ludega ja Johannes Tall tsheüol. tööstuskooli, (Tallinna) Riigi Kõr
Klaveril saatis soliste Heino Jaska. gema Kunstikooli õpilasi teatada
Dr. I. O. Kiesel 50-a.
Piibiiringi tööst ja sihtidest kõneles kuni 31. oktoobrini oma nimi ja
koosviibimisel pr. Hilda Rünne ja -aadress kooli 50 ä. juubeli tähista
Portlandis, Oregonis, tähistab IL
sõna võttis seal ka veel õp. Lind. mise eeltööde läbiviimiseks. 'Kirjad okt. oma 50 a. sünnipäeva dr. Ilmar
Piibiiringi asutajate hulka kümme saata: Kunstnik A. Lee 6 Clemson O. Kiesel. Juubilar sündis Tiflisis,

TMTPXEV1 j

aastat tagasi kuulub ka dr. Eha Ig Cresc,, P. O. Box 286, Maple Ont., Kaukaasias koolimehe Ö. L Kieseli
nats, kes praegu viibib kutsealase Canada.
pojana, -Asunud 1918 Eestisse, Õppis
täiendamise eesmargil Saksamaal.
ta Gustav Adolfi gümnaasiumis
seejärele Tartu ülikooli arstiteaduuTj
Miamist
konnas, mille lõpetas 1938. a. Oi*
Leeriõpetus ja rahvuslik kool
Hooaja alguse “eelakord”. Pärast seejärele raudteevalitsuses arstiks,
alustavad tegevust ka sellel aastal
Minneapolises. Leeriõpilastest, kes ligi kaks kuud kestnud suvist vahe hiljem töötas sõjaväehaiglas. Põge
saanud vähemalt 14-15 aastat va aega kogunesid Miami kaasmaalased nikuna Saksamaal töötas Dresdeni
omavahelisele koosviibimisele, mis haiglas, Geislingenis ja hiljem Ludnaks, palutakse vanematel teatada
ei olnud küll see päris avapidu, kuid wigsburgis emigratsiooniametis ars
EELK Minneapolise Koguduse õpe
niiöelda väilt© avalöök selles suu tina. Asudes USA-sse, töötas algul
tajale Ed. Linnule või koguduse nõu
nas”. Koosviibimine oli kavalt sisu Eargos, seejärele Page’is, P.-Dako
kogu esimehele Henn Rebasele. kas. Juta Saame esitas baUetinumbri
tas! kus asutas ka haigla. Siirdus
Eesti Rahvuslik Kool Minneapolises,
mille korraldajaks Minnesota Eesti “Pizzicato-polka”, Evald Evola dek sealt Minneapolis.se veteranide haig
lameeris katke “Miktimärdist”. Muu lasse, kus töötas rontgenoloogina.
Selts, alustab samuti tööd pedagoog
Otto J. Kieceli juhatusel, kelle juu sikalises osas laulis Meeta Sepp Asus äsja Portlandi, kus töötab ve
res vanematel lapsed registreerida. Schuberti “Serenaadi”, Bohmi “Vaik teranide haiglas samal alal.
Kool algab tood oktoobri teisel poo ne kui ÖÖ” ja leedutar Anita Earns
Seltskondlikul alal on olnud te
(alt) Sibeli aaria “Faustist" ning
lel.
valsi “Viin mu unelmate linn”. Mõ gev E, Punases Ristis (Geislingenjs
selle taasasutajaid) ning Minneapo
lemad
solistid
koos
esitasid
kaks
Minnesota Noorte Eestlaste
duetti: barkarooli Offenbachi “Hoff lises oli mõnda aega eesti seltsi esi
Koondise esimeheks

man! lugudest” ja karjase laulu
valiti hiljuti Tiit Raid, kuna senine Tshaikovski
“Padaemandast”.
esimees Jaak Juhansoo lahkus sõja
väeteenistusse. Tiit Raid, kas õpib
RAHVUSTE PIDU WILMinnesota Ülikoolis kunsti alal, on
MINGTONIS

tuntud energilise ja rahvusliku

Eesti organisatsioone
ja kogudnsi

Wilraingten’is, Delaware osariigis
meelsusega noorena, kes eriti silma
paistnud ka oma sportlike saavutus toimus 4. okt. rahvuste pidu linna palutakse teatada oma aadressimunC
keskel asuvas suurimas hotellis. Osa datustest Väliseestlase kalendri toff
võtjad pärinesid Euroopast. Aa inetusele, 127 West 26 St. Room 902,
Sügispidu rnardi-maskeraadiga siast ja Aafrikast, ning õhtu jooksul New York 1, N. Y.

tega. k ' ’

toimub Minnesota Eesti Seltsi kor
raldusel laupäeval, 3. nov. MinneapoIi-VFW klubiruumides, Lake St,
& Lyndal© Ave. Peol toimub muu
hulgas suurem asjade loterii, pare

esitati mitmekülgne kunstiline pro
gramm. Eestlased olid tugevasti

esindatud suurema grupiga nii pealt

vaatajate kui esindajate osas. Wil

Ilmus
mington i rahvatantsu trupp Leo Roomatele maskidele auhinnad, rikkalik metsa juhatusel tantsis kolm rahva
tantsu
ja
sopran
Ellen
Parve
esitas;
einelaud mardihane söömisega, va
Eesti Rahcvuskoraitee erinumber
na ja moodne tantsumuusika seltsi rahvalaule ning aaria E. Aava oope
Sisus:
orkestrilt ja heliplaatidelt. Peol an rist “Vikerlased”.
Eestlaste osavõtt peost oli kõõrdi-, Tulemused ühisest tööst. J. Eaiv
takse ka järjekordset informatsioo

“Meie Tee” nr. 9/10

ni Eesti Maja aktsiooni -arenemise neeritud Werner Yllo ja Laine Yllö Kümme aastat Eesti Rahvuskomi
poolt, kusjuures ilmeka ja nägusa
teed Ühendriikides. J, Kangur
käigust.
•eestiainelise näitelava kujundamist; Mis diviisid marssima paneb. E. Val
uitas arhitekt Valdmar Heitur,

EV Ühing Poughkeepsies

laste

Unelmad tääkide vastu. Luuletus. J.

Kork
Poughkeepsies, N. Y. asutati ko no Laks, sekretär Hans E. Raag ja
halik Eesti Võitlejate Ühing, mille laekur Harry Laidve. Ühing astus Mõtteid ja soove tuleviku taustal.

H. Leesment
juhatus moodustati koosseisus: esi 13-da liikmena Eesti Vabadusvõitle
Eesti Rahvuskomitee too ja selle ma
mees August Vari, aseesimees Ten- jate Liitu.
janduslik. kandepind. J. Koort
näitlejaannet. Kuninganna Klytaimest'
rat mängis Lydia Vohu, andes oma osa
kuninglikult, pingega ja suure draama'
tikaga. Erilist märkimist väärib näitle'
janna puhas diktsioon.

reeriv, nõudlik ja ennast pcalesundiv
■talent haarab sellest kinni ega vannu,

alla ja nii saime Aigisthose kauaks

meeldejääva meisterrolli.
O rest ese sõpra Pyladest esitas Tarvo
_ Elektrat. kuningas Agamemnoni noort Kass — vajaliku kerguse ja mänglevu

tütart, mängis Oudi Kalm. kes esma'
.kordselt kasutas oma täit häält. Tä
-Elektra oli veenev ja kaasakiskuv.

Pcndopct, Elritcra kasvatäjannat,
‘mängis Muhta Sõõdor. Kui kogu nari
•dendist välja tõsta Penelope roll siin
on see hästi ja suure jõulisusega tÕlgcn'

Rahvuslikul valvepostil Kesk-Läänes.

E, Kuik
Andkem väärikat järelkasvu. I. Pleer

Vajame uusi lähtekohti välisvõitlu

ses. A, Kärsna
Eesti Rahvuskomitee ja Ü. Kesknõu
kogu. A. Anderson
sega.
Tugevasti karrikeeritud preestrite koi-, Rahvuskomitee tegevus eestluse vil
jelemises, H. Michelson
miku andsid Siegfried Preenu Osvald'
Riisma ja Jaan Kivisild, mis 0li kõigiti' Lääneranniku organiseeritud eestla
nauditav,
sed. 0. Tamm
Evelyn Koop oli kaluritiitar Praxi- ERKÜ Esinduskogud ja juhatused
theia — vajalikult lihtne ja südamlik.
1952-1962. J. Tüvel

datud. Kahjuks aga peavad iga üksik-;
Draama lavastas Rudolf Lipp- Osava Viktor Jaanimetsa "hüpe vabadus
osaliste tõlgendused kokkosulama arv kaega oli ta oma raske ülesande lahen
se”. P. Saar

aarnbliga ja selles oleks ebk vabeni danud.
jõuline .ja vähem regaalne Penelope
Näidendisse põimitud tantsud olid.

Elektra kõrvale enam sobinud.
hästi valitud ja sulasid tegevustikuga la
^ Orestest esitas Rudolf Lipp, kes eriti hutamatult ühte. Tantsud olid seatud
•oääses mõjule Again etnnoni surmastsee Riina Reiniki^poolt ning esitantsijanna
nis, tõlgendades hästi seda murdumist, Kat Käärid väärib erilist- kiitust,
■mis Orestes es tol momendil sündis —
Artur Mihkelsoo lavapildid olid oma
iile, kui tunnistada, et tema pole või ilma et ta sclkst -teadlik oleks olnud.
lihtsuses mõjuvad ja kujundatud kindlalt
Kfissandtat, Trooja. kuninga, tütart, hea maitsega.
meline leiutama midagi paremat kui ta
isa ja oma nõrkuse tõttu peab ta paljast .prohvetit ja nägijat, mängis Riiua RciKostüümid olid silmale suureks nauelualalhoju instinktist jatkamö oma rSa: riik. -Näitekirjanik oli Suurronidega otse
dinguks, vlrvidc kooskõla ja ebakoosvõitlusi, kuna -antud juhul müüd teed ‘Ci; pillav olnud, ainult Kassandral oli väike:
ja raskesti tõlgitsetav tekst Sellest osast: kõla oli oskuslikult läbi viidud. Kostüü
ole. .
mid olid kavandanud. Tiiha Lipp ning
Need eelpevad read annavad ‘Umb aga dii Riina Reimk osanud nuuroša te-; valmistanud Marta Tiido.
kaudse ülevaate probleemides^ triillega ha* audes 'tn eile ühtlase, meelejääva ja
Lõppkokkuvõttes tuleb Toronto Eesti
tüli tegelda ^Rahvusteatri näiiejtihil ja ää/miteJt disaiplineeritud Kasssndra.
; Asevalitsejat Aigiaivost ;mängis lArvo Rahvusteatrile selle lavastuse eest palju

näitlejail., ttj jjuru rio ^

:'Agamenmohi tpapgjs. Kaarel SõöÕor, Vabamäe/'Väbämäe Aigisthos ÖlLnäi'-

kes selle.-* osaka^ttauaega-vtuatas^-omfri ^ selk^^.kmdas tjäitleja^ kasvab.

suurt, otsekuirtuha alt leekima pääsenud

meheks.

oma "Tefcšt oli mõjukalt 'iašpv

m

_fa- loot^, «t/lcitaksey/i

“Meie Tee” eriosa
Jaan Roosmani mälestades

<rMeie Tee” on vanimaks välis
eestlaste ajakirjaks. Tellimishind $4
aastas, $2 poolaastas. t)Eü liikmeile
tasuta. Tellimised saata “Meie Tee”
talitusse, Estonian House, 248 East
84 St., New York 16, N.Y.

Väljamüügil
August Pihlaku luuletuskogud: “Tor-

midemaa”, “Lõputa ring”, “Tuled
1 Hind koos’saatekuluga* $1*15.

j Saadaval VES talituses
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Yorkville mugav kohtumispaik
Igal õhtul: TANTS ja MEELELAHUTUS
Nick Aversano ja tema orkestiga — Philip Victor,
laulev akordionivirtuoos,

Endel Kõksi juubelinäi
tus õnnestus
Arvukas osavõtjaskond avamisel
E, Kõksi toode näitus tema 50-nda alla eriti kunstnik E. Rüga teeneid
sünnipäeva puhul möödunud nädala näituse korraldamisel. E. Rüga oli

vahetusel Eesti Majas toi avamis tegelikult väljapanekute kohaletoipäeval© kokku kunstihuvilist kaas metaja, tema teostas E. Kõksi üles

maalasi arvul, nagu seda ei võinud andel väljapandud tööde valiku vas
oletada, eriti veel arvestades juhtu tavalt kasutada olnud Eesti Maja
nud halva ilmaga. Ligi 50 väljapan saalile ja asetas ka tööd kobale. Ko

dud tööd andsid hea ülevaate E. gunenud kviteerisid E. Rüga tööd

Koksi loomingulisest arenemisteest kestva aplausiga.
ja huvi väljapanekute vastu võib lu
Kultuurfondi ettepanekul saadeti
geda päris erakordseks. Seda tõen näituse avamiselt tervituskiri E.
dab ka teoste müük. Esimesel nältu- Koksile nende allkirjadega, kes vii

► -f-fSf-W' •««.. JaSMS
EVI UJVAK,

seohtul oli müüdud juba 15 tööd, bisid kohal. K. Jõgise tervitas ka
milledele laupäeval lisandus veel näituse avatalitusel viibivat kunstnik
kolm ostu. Ühe-mehe-naituse kohta B. Valtmani, kes teatavasti oma ka
on see erakordselt hea, liiategi, kui rikatuuri eest sai Pulitzer* auhinna.
näitusel esitatud töödest ligi kol Teade ja tervitamine võeti näitusemandik polnud müüdavad, s.t. olid külaliste poolt vastu kestva aplau

tufrent §j%rince bariton Jay Gayiior. " j

13.—18. oktoobrini esietenduseks Ameerikas

"EIN STUDENT GING VORBEI”
(Luise Ullrich, Eva Bartok). Teiseks värvifilm "TRA17MREVUE” (Waltraut Haas, Susi Nicoletti, Teddy Reno)
Lisaks uuem Sakaa nädaWingvaade.

Uued õppejõud EHS MEESKOOR ALUSTAS HOO
AJAGA
Täienduskoolis
Eesti Majas kõlab jälle igal kolma

NY E. Haridusseltsi Täienduskoolis» päeval meeste laul. Meeskoor on oma

on käesoleval õppeaastal I kl. juha
tajana asunud tööle pr.-Ella Ruuge,
kes varemalt juba töötanud kooli
juures 2 õppeaastat. Päris uue õppe
jõuna kooli juurde on rakendunud
mängude Õpetajana pr. Ella Noor

Juubeliaasta ja Kotkajärve tule
leegid hõõguvad iga viikinglase sü
dameis ja suurima vaimustusega
jätkatakse seda õilsat teekonda noil
mänguväljadel, mis sisendab poisis
vaimustust, abivalmidust, kohuse
tunnet ja armastust oma vanemate
sünnimaa vastu ning annab kindla

nik E. Rüga.
Teisena kõneles kunstiajaloolane
Teise näitusepäeva Õhtuks oli müü
mag. Paul Reets, kes näituse avami dud juba 18 tööd.
Laupäeval toimus samas saalis üli
Toome tema sõnavõtu, mis käsitas E. õpilaspäevade avaaktus, mis toi ko
Kõksi kunstilise loomingu analüüsi, hale rohkesti akadeemilist peret, kes
hiljem eraldi.
kasutasid juhust E. Kõksi loomin
Kultuurfondi, kui näituse ühe kor guga tutvumiseks. Teiste seas oli lau
raldaja nimel avaldas avamisel esi- päeval näitusel ka E. V. esindaja
nenuile tänu K. Jõgise, kriipsutades USA-s J. Käiv.

Mart Saare õhtu Naisklubis

M. Saare juubeli puhul pidid ru meister’-Rirehneri sümpaatses tõl
Siinjuures on heameel märkida, et noviiside suurtaiduril küll kõrvad gitsuses esitati "Pilved sõudvad",
sellest hästiorganiseeritud üksusest pilli lööma uueks sarvelooks .., Nii “Lapse mõtted”, "Oi häbi, hanevaon läbi käinud sadu poisse ja kadu palju. loominguanalüütilist mõtte- ja ras” ja lisapalana "Tuule hõlmas",
olnud võrdlemisi väike. Viikingite elamustenergiat läks sel õhtul üle mis Malle Mägi heas klaverisaates
ridades nad on astunud oma esime- vete teele, sinna, kus juubilar prae osutusid ilmekaks läbilõikeks Saa
mehe sammud ja saanud "ran- gu veel liigub ja loob. Koos sisse re vokaalloomingus.
Loengule järgnesid täiendavad
i valuvitsad” ning nende ridadest juhatusega rahvamuusika lükidest
lahkudes leidnud tee meie rahvus- Naisklubi esinaiselt J. Kurmanilt, kommentaarid helilooja endisilt õpi
organisatsxoonidesse, kus paljud juh aitas ettekanneteõhtu suuresti taas- lasilt ja kaasaegseilt. Soojalt suh
väärtustada ja lahtimõistada eesti tuva täissaali muusikaorganisatsiootivail kohtadel.
prominentsema rahvusmuusikalise ne esindasid: E. Ev. Luth. kiriku se
Kõik see tõendab, et seal ei õpe suurmeistri elutööd.
gakoori juhataja Meta Noorkukk ja
tata poistele mitte üksnes sõlmede
Ettekandest "Mart Saare elu ja esimees Meeme Maigi, NY E. Nais
tegemist, telkide püstitamist või IIpukandmist, vaid seal antakse ka looming" — dipl. helik. Juta Yaska- koori — Stella Salm, NY E. Mees
poistele n, n. esimene seltskondlik Zacharski käsitluses — ilmnes uud koori juhataja Endel Stafenau ja
lihv ja rahvuslik teadmine. Terves selt värskendavaid fakte M. Saare, selle esimees Hans Leeman ja E.
peres terve vaim — ja see põhimõte kui isiku ja tema loomingu omapä Naisttmusikute korp! Fidendiat —on tuntud juba aastast aastasse vii rast, väärtusist ja standardist. Ette pianist Edith Teige. E. Helikunsti

}&\

kande muusikalises osas esitas refe Keskuse nimel tervitas referenti lille
rent esmaettekandes Eesti rahvavii de ja sõnavõtuga EHU abijuhataja
Kõige selle juures ei tohi unusta sidele baseeruvat 6 lühipala Saare pian, Olga Plaks.
da tõika, et nende too edukusele on “Kolmandast klaverisüidist”. Need
Kohal viibis ka palju üksikmuusipalju kaasa aidanud NYESSS, meie on hiljuti kodumaalt saabunud ja
organisatsioonid ja üksikud noorts- nende vahelduvat meisterlikku vor kuid New Yorgist. Connecticutist,
Baltimorest ja Washingtoni osarii
sõbrad. Alati on leidunud kuldsüdami ning lüürilist laadi nauditi suu
meid, kui poisid vajanud telke või re huviga J. V. heas peenetundeli kidest. Kaugemaks külaliseks õhtul
oli Edith Sillandi-Schiele Saksa
muud varustust, mis maksab raha. ses ettekandes.

kingite juures.

Kõike seda heategu on viikingid

tugev, abistav käsi.
Nagu juba eelmistes lehtedes mai

nitud, toimub suur näitemüük ja
kohviõhtu koos gaididega eeloleval
pühapäeval, 14, okt. N. Y. Eesti Ma

jas. Enne teeleasumist palume
vaadake, kas pole midagi üleliigset,
mida võiks kaasa võtta ja ära anda
näitemüügiks. Jällenägemiseni 14.

skp. Eesti Majas, teie skaudipoiss
Enn.

maalt.

Soololauludest sopran Olly Tall-

Avatud keskööni —

N. Y. hundukarja "Parvepoisid"

CONTINENTAL
DELICATESSEN

Järgmine koondus toimub järgmisel
täienduskooli päeval. Karja vanem

Imporditud ja siinsed
delikatessid
Kodu vai ülistatud salatid
Värske suitsukala
165S Second Ave., 86. St. nnrgal

. KÜLASTAGE! |

p. 1. esmaspäevast reedeni. He

LITTLE FINLAND

8-4784.

koondus eeloleval laupäeval, 13.
okt. jääb ruumide puudusel ära.

> BAR & GRILL !
' 247 East 86 Street, N.Y.C. !

Ühingu 31. aastapäeva tähistamine
toimub 20. okt. New Yorgi Eesti Ma
jas. See kujuneb Eesti-Soome relva
vendade manifestatsiooniks, kuna
arvukalt võtab osa kohaliku Soome
rindevõitlejate "Suomelaiset asevel-

l SA 2-9889 ;

Vanem härra otsib sama*
gnst

naisisikut,

lejate ühingute esindused osa.

Pidustuste algus õhtul kelt __ 8.

Pääsme hind $2.

DAAMID, TÄHELEPANUI

Riia köösner pakub teile otse
oma töökojast hulgimüügi hinda
dega uuemate modellide järele
valmistatud närtsi, karakul, nut

ria, Alaska kotiku ja biisami na
bast kasukaid, jakke ja keepisid
Järelmaks võimaldatud.
Soodsad maksutingimused.
Võetakse hoiule karusmantleid
aasta lõpuni $3.— eest.

ALEX DIMANT
150 West 28 St., New York 1, N.Y.
Tuba 408.

Avatud iga päev 8-6 p. 1. Alates
10. sept. avatud laupäeviti kella
8-4 p. 1.

Tel.: CHelsea 2-1079.

ŠAATKE RAHA N. LUTU
Ainult GRAMERCY annab teile
oleme litsenseeritud Dept. of.
Banking and Insurance poolt
ja kindlustatud $20.000.00

• kiirem kättetoimeta
mine umbes 10—14 päevaga

Pääsmed kella-5-teele on müügil lauluvendade käes ja Eesti Majas, kuna
Igudade reservatsiooni saab teha lv.

Hillar Kaasiku juures, tel. Hickory
6-1589.

Ballikleitide
juurdelõikamise ja
õmblemise

õhtune kiirkursus - 5 nädalat

Algus reedel, 19. oktoobril
kell 6.3D p. L
430 East 58. Street, New York

Õppemaks $20.-—
Registreerimine äripäevadel

kella 10—5-ni, tel. MU 8-8527
parast kella 7, tel. ME 5-1808

EESTI KIRIK LEX. AVE.
Lõikustänupüha pühap., 14. okt.
kell 3. Külalisvaimulik praost Karl.
Raudsepp (jutlus) ja praost R. Kivi
ranna. Koosviibimine kiriku saalis.
Leeritund kell 1,30. Lastele püha
päevakool.

Pühap., ÄI. okt. kell 3 jumalatee
nistus — jutlustab Henn Hendriks-

MATI LUIKI MÄLESTAMINE
toimub praost R. Kiviranna poolt
Lexington Ave. kirikus pühap., 14. .
okt. kell 3.

NEW YORGI PAULUSE KIRIK
Pühapäeval, 14L okt. kell 3 p. i
iõlkusetänupiiha jumalateenistus.
Armulaud. Teenivad praost A. Hin- .

kes soovib kaasa teha auto

• TÄIELIK VÄLJAMAKS, Uma

matka värviküllase sügisloodu-

• ALLKIRJAGA VASTUVÕTU-

no ja õp. A. Kärner. Lsululehed, !
Pühapäeval, 21. okt. kell 3 p, L ;
jumalateenistus. Teenib õp. A. Kär

UUSI & VÄHETARVITATUD

KVUTUNG
v Ainult meie varastame vastu-;
võtu allkirjadega kõiki saatjaid.
Tariif: 9 rubla $10.00 eest.
Saatekulu: Kuni $35.00 — $3.50.
ÜLE $35.00 — 10%.

meeste ülikondi, mantleid, jalanõu

Spetsialiseerunud alates 1947. a.

sid, pudukaupu teile enestele ja

GRAMERCY—Dept. B.

se nautimiseks ja ühise kodu
otsimiseks. Kirjad slt. ”62" all.

mahaarvamistefca

ga välja üürida naisele, subway lä
heduses. Näha õhtuti pärast kk 6.
50-21 39ih PL, Sunnyside, N.

kl. 9-3 h., pühap. kl. 6-12 õ.'

LUTA CLOTHING

Suite 906, New York 16, N.Y.

; Pühapäeval kell 4-7 p. I. ;

1056 St, Nicholas Ave., 187-188 St
vahet IRT aRmaaraudteõ peatus

Ävat. kl. 9K- 5.30 p.l. esmaspi

MOtMM aimtii ii««»li

juba kindel rohkearvuline osavõtt.

me tenor Kalle Ruusunen. Peost võ Õppimisega ja uued lauljad saavad
tab osa Eesti Vabariigi esindaja pea kohe aktiivselt koori tegevuses kaa
sa lüüa.
konsul J. Käiv abikaasaga. Samuti
võtavad lähima ümbruskonna võit

;TANTS reedel ja laup. õht'

! smorgasbord ;
'Omanik: Mr. & Mrs. K. KALEKVO

terii. Praeguste andmete kohaselt on

Koori juhatus palub teatada kõi- '
võtnud mehed. Ka peo kava kuju gile lauluhuvilistele meestele, et,
neb eeati-soömeliseks, sest eesti praegu on ülim aeg kooriga liiiurm-'
kunstnike kõrval esineb tuntud soo seks, kuna alatud on uute laulude;

Bhujabutusega ja köögi kasutamise

Apt. 2-F. '■ '

Seltskondliku meelelahtus© osas
kogunevad meeskoor ja tema sõbrad

med neist Eesti Vabadussõjast osa

saatmiseks üle mere, madalate hin
dadega. Tasuta parajaks tegemine
Üüritakse välja smokingeid.

MÖÖBLIGA TUBA,

Eile tähistati Eesti Majas helilooja
Mart Saare 80-a. juubelit, mille juu
res esitati tema heliloomingut, üle
vaatega helilooja tööst esines lv.
Karl Koljo.

li, kus oma külaliste hea tuju eest
kohaste ettekannetega hoolitseb
meeskoor ja kus tantsitakse hea or
Ühingu aastapäev
kestri saatel. Korraldatud on ka lo
New Yorgi Eesti Vabadussõjalaste

• TÄIELIKU GARANTII. Meie

GEORGE KOPPING

Vajatakse New Yorki kl. 10—6

listada pärast kl. 6 oht. TR

TEADAANNE
Käesolevaga teen. teatavaks, et

YUkon 8-8310

New York Z8, N. Y.

LAPSEHOIDJAT

õiges suunas. Ka repertuaar on uud
ne ja töötempo kiire. Koor jatkab te
gevust endises koosseisus, millele on
lisandunud rida uusi lauljaid. Hooaja
avataktiks oli esinemine Eesti Külas
Haridusseltsi peol koos sösarkooriga..

NY Eesti Vabadussõjalaste

jet" organisatsiooni liikmeid, mit

suuna tema tulevikuteedele.

püüdnud tasuda oma silmapaistva
tegevusega. Ja sellepärast, meie,
skaudipoisid, julgeme loota, et ka
edaspidi meie seljataga seisab teie

mas väga tõsiselt ja nagu märgitakse,

Hilton hotelli Skytop mugavasse saa

edaspidiseks loominguliseks tööks,

vuslikuks kasvuhälliks, algas taas

harjutustega alanud. Sel aastal on
paljude laulusõprade huvi koondu
nud meeskoorile. Koor töötab uue
juhi. Endel Staffenau taktikepi all.
Uus koorijuht on oma töösse suhtu

aga kõik jõudu ja püsivust tema juures selles osas neid abistab kunst 20. oktoobril algusega kell 12 päeval. pühap., 28. okt. kella-5-teele Stabler

N. Y. eesti skautlipkond “Vii seks kohale oli sõitnud Bostonist.

jälle talvise sisetegevusega.

Betty’t. |

86. St. Casino Theatre-Tel. RE 4-0237, BU 8-050*

“Viiking” - lew

king”, mis alates 1951. aastast on ol
nud siinelunevaile eesti poistele rah

da AT 9-8230 ja küsida j

210 East 86 Street

mets. Pr. Noormets töötab käesoleval
kes esineb uue hooaja avakontser väljapanekuiks laenatud nende oma siga.
Võib märkida, et E. Kõksi juubeli ajal Queens College juures spordi
diga Lexingtoni Ave. kirikus püha nikelt.
õpetajana tulevaste kehakasvatuse
Lühisõnavõtus
tervitanud
kogunenäituse
avamisel
viibis
peale
märgi
päeval, 28. okt. See jääb ainukeseks
õpetajate ettevalmistamisel. Peale
erikontsei-diks eestlastele, kuna viiu nuid, andis Kultuurfondi abiesimees tute veel rida teisi meie siinseid
selle on ta veel tegev sama kooli
likunstnik on hiljem seotud välis- A. Raag näituse avamiseks sõna kon kunstnikke, nimelt dr. H. Tsirk, K. teatriosakonnas lavastustele tantsu
sul
E.
Jaaksonile.
Rõhutanud
kas
Pehme,
J.
Hennoste,
R.
Lind
ja
Arkontsertidega.
de loojana ja väljaõpetajana.
vavat huvi kunstinäituste vastu, too ville Puström.
Täienduskooli noortepere on õn
nitas kõneleja, et meie oma arvuka
Huvi E. Kõksi näituse vastu oli
osavõtuga anname kunstnikele juur nii surn-, et juba enne avamistalitust nelik, et mängutunnid on jälle tun
de ka julgust ja vaimujõudu edasi oli müüdud mitu tööd. Ostud jätku nikavas, kust need möödunud õppe
seks loominguks. Loodame, et see sid pärast näituse avamist ja praegu aastal tulid välja jätta õpetaja puu
kordne näitus seda suudab teha. on teada veel mitmeid, kes tahavad dumisel.
Järgmine koolipäev on laupäeval,
Juubilarile, Endel Koksile, soovime omandada mõnda E. Kõksi tööd, kus

^Yorgi eesti poiste

Reservatsiooniks helista- j

(Endine Wienecke) • Parim Euroopa köök

207 East 86 Street, 3. Ave, lähedal

19.1 St. Augustis suletud,

» MHW11 i | MMi

744 Broad Street, Suite 925

Newark, New Jersey
Pakkide osakond: 118 E. 28th St.»

N. Y. telefon: MU 9-0598
kuni reedeni, laup. 10-1, pühap,

Sulebid.1 ' /;

ner. Laululehed. Kell 2 p. 1. leeri
tund kiriku ruumides.

HEAD TOITAINETE
PAKID KÕIKIDESSE
MAADESSE.
Täielikult garanteeritud. ,
Nõudke meie hinnakirja.

Gramercy Sblppiog Co.
118 East 2Sih Street

New York 18, N. Y.
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VABA EESTI SÕNA
Austati Victoria

Reporteri

= märkmikust—

Nurkset

KONTSERDILE

toobril kl. 8.30 ö., olgu siinkohal
se SO-a. sünnipäeva tähistamiseks oli
veel tähelepanu juhitud. Koor saa
Rein Lepsou ostis Miamis, 17. ave

p°>'acassi. ! sõnalisi õnnitlusi realt orgamsatsioo-

' . söartegruppi kuulu- ] nj(je esindajailt nende seas Haridus-

vai St, Crom saarel elunevad ins. | se]tsi esimees J. Koort, siis ÜEÜ
Kari Mõrd ja samal saarel arstina Naisklubi juhatusliige Hilda Tamm
töötav dr. Paul Elter abikaasaga
ja minister K. R. Pusta, kes isikli
busid puhkuseks New Yorki. Nende
reis läheb siit edasi üle Rhode Islan kult kohal viibis. Juubilari õpilaste
poolt andis õnnesoovid edasi Udo
di ja Vermonti Torontosse. Sealt siir
Kesa, kes oli V. Nurkse esimeseks
dutakse üle New Yorgi tagasi St. õpilaseks laulu alal New Yorgis. Õn

eljapäev,

oktoober 1962

“POHJOLAN LA ULAJAT”

Seltskonnategelase Victoria Nurk eelseisva nädala neljapäeval, 18. ok

nüül restorani "Bear Barrel”. Ta oli teisipäeval Eesti Majas korraldatud
varem baaripidaja New Yorgi Eesti tema austamisõktu Haridusseltsi
Majas ning pärast lühiajalist tööta Naisosakonna algatusel, kuna juubi
mist Miamis, omandas restorani lar teatavasti on Naisosakonna en
Highlands Fallsis New Yorgi lähedal.
New Yorgis viibis möödunud nä dine esinaine. Sellest võttis osa üle
dalal praegu Caracases töötav Her 70 inimese, juubilari sõpru, selts
man Malvet, kes varemalt elas New konna- ja muusikategelase.
Yorgis, kus agaralt kaasa lõi selts
Aus tara isõhtu avas palvusega ja
kondlikes iiritusis. Siit lendas ta eda
õnnesoovidega juubilarile praost A.
si Euroopasse, kus peatub Rootsis ja
Hinno, mille järele esimesena ter
külastab hiljem ka teisi maid. New
vitused ja õnnesoovi edasi andis
Yorki tagasi jõuab ta kuu lõpposas Naisosakorma esinaine - kunstnik
ja siirdub parast Uthemat peatust j Adete u^,. Temale järgnes sooja-

Nr. 4 1

{COSMOS parcels EXPRESS CORP j

bub Soomest ja on segakooride alal gTeatame käesolevaga kõikidele meie vaipadele ja paljudele®
üks paremaid oma juhataja Ossi Elo: Süütele klientidele, kes kasutavad meie ettevõtet, et pakkide®

kase taktikepi all ja 54-liikmelises
koosseisus.

0 saatmine N. Liitu jätkub. §

Oma osavõtuga soomlaste kontser ® Meie oleme volitatud VNESHPOSÕLTORGT poolt jatkama pakkide saat-©

dist rõhutame tahet kaasa aidata

<S mist ja garanteerime nende kiire kättesaamise. §

9_§

vennasrahva kultuurilistele ürituste ® Kõikides meie osakondades on suur valik kaupasid (tekstiil, nahk jne.) ©
le siin maal ja see on ka heaks ava& väga mõõdukate hindadega.'
taktiks laupäeval, 20. oktoobril järg 9
nevale soome ja eesti sõjameeste sõp- fMeie allpoolloetletud osakonnad pakuvad teile parimat teenindust ja|
rusõhtule.

9 isiklikku tähelepanu.

Pääsmed kontserdile hinnaga $2 |nEW YORK 3, N. Y., 39 S&cond Ave.
on müügil Eesti Majas. Kontsert toi

mub meile tuntud Fashion High
School! saalis, 225 West 24 St. (7. ja

3. Ave. vahel).

Rtiimikarmgi too algab 23. okt
NY EHS Rütmikaiingi tegevuse al

gus viibis Õpetaja Veronika Luiki
haiguse tõttu. Võimlemise ja kunst
tantsu tunnid lastele ja täiskasvanu

TeL AL 4-545B|
|NEW YORK 11, N. Y., 135 West 14 Sh
CH 3-25833
fBROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Aves
Dl 5-88089
I BROOKLYN Xl, N.Y., 370 Union Ave.
EV 4-49521
ffiUFFALO 6, N. Y-, 332 Fillmore Ave.
TL 6-26741
^NEWARK 3, N. J„ 428 SpringCeld Ave.
BI 3-17971
|IRVINGTON 11, N. J., 762 Springfield Ave.
ES 2-46851
gLAKEWOOö, N. J., 126 4th Street.
FO S-8669i
fpATERSON 1, N. J., 99 Main Street.
MU 4-46X91
® PASSAIC, N. 176 Market St.
GR 2-6387?
sVINELAND, N. J., West Landis Ave. (Greek Orthodox Clob Bldg.)
g Vinelacdi kontor avatud ainult reedel, laupäeval ja pühapäeval.

tele algavad teisipäeval, 23. okt. kell
6.30 Õ. Eesti Maja suures saalis. Võe
nesoovide edasiandmise järele laulis takse vastu uusi õpilasi, algajaid ja ^PITTSBURGH 3, Pa,, 1015 East Carson Street,
f PHILADELPHIA 23, Pa., 325 W. Girard Ave.
"Veski Tiiu”. Järgnevalt tõi juu edasijõudnuid.
busid külaskäigule USA-sse Ede ta
bilarile tervitusi ja õnnitlusi lanlj;
| HARTFORD, Cornu, 132 Franklin Ave.
Nõmmik koos ema Leili Williamsiga | tar 0Hy Kukepuu. kes õppinud noore
Bricizhiklubi peakoosolek
•NEW HAVEN, Conn,, 509 Congress Ave,

Ooixi saarele.

Tj ils-Meremaalt. Wellingtonist, saa

]a kasuisaga. Nad pratuvad Asbury tütarlapsena Tallinna konservatoo-

NY EHS Bridzhiklubi aastakoos 4 WATERBURY, Conn., 6 John Street
Parkis, N.J. pr. S. Daviesi juures, j T{um\s samal ajal, kui seal õppis olek toimub Eesti Majas, alumisel 1 WORCESTER, Mass., 174 Mffifeury Street

. Andres Kaul>s* jutlustaja K. Kaup- Victoria Nurkse. Ka tema tervitas korral, reedel, 19, okt. kell 7.3Ö Õ.
poeg, kes teenib aega sõjaväes 1 ■•Tersõtaslautoga simnipäe- Päevakorras on peale koosoleku ra
valapsele”. Magda Leht, kes juubi- kendamise aruanded, eelarve ja te
õpet teenima ühte üksusse, mis asub
lariga tutvus tema Rootsis elamise gevuskava, valimised ja läbirääki
Itaalias. Ta asus Euroopa-teele möö
perioodil,
tõi õnnitlusi sealsete sõp mised. Kui koosolekule määratud
dunud reedel.
rade poolt ja ssejärele õnnitles juu ajaks ei kogune kvoorumiks vajalik
Seattles elunenud ja Washingtoni
alates aprillist, saadeti pärast välja

osariigis ülikooli arstina lõpetanud bilari lauljatar Olly TallmeisterKirchner naismuusikute korporat
Juhan Liikane teenib praegu arsti sioon Fidentia poolt.
na aega sõjaväes kapteni kraadis.
Nii õnnitlejate kui ka juubilari
Teisipäeval siirdus ta Euroopasse,

arv liikmeid, peetakse järgmine

koosolek pool tundi hiljem samas
kohas sama päevakorraga, mis kok
kutulnud liikmete arvule vaatamata

otsusvõimne.
Saksamaale, tehes paaripäevase va austamisõhtule kogunenute poolt oli
kaasa toodud rohkesti kinke, nois
hepeatuse New Yorgis.
ORGANISATSIOONIDE TOETUSI

Sõjaväeteenistusest vabanes ja juubilarile Iile anti koos lilledega.
Austatav tänas önnitlejaid ja sõ
kelle alaline elukoht New Yorgis. navõtjaid südamlike sõnadega ja
A. Lannus vabanes parast 2 a. 2 k. meenutas ka oma kadunud pooga,
teenistust 1. leitnandi kraadis, olles prof. dr. Ragnar Nurkset, mille jä
viimati Koreas kompanii ja ka laag rele ühiselt lauldi "Ema südant”.
ri ülemaks. Ta on kutselt keemik ja
Nägusalt korraldatud kohvilauas
asub tööle oma erialal.
istuti koos tunde, kusjuures oli pal
New Yorgis viibis Montrealis elu ju ühislaulu — nii nagu soe muu
nev ja seal ühes lennuliinis töötav sika- ja seltskonnategelase austamissaabus tagasi Koreast Arvo Lannus,

Endel Uibopuu. Siia tõid teda teenis õhtul kohane.,
tuslikud ülesanded.
Alaskas, Anchorage’is elunev Jüri
Toomepuu viibib praegu külaskäigul
New Yorgis, kus elavad ta vanemad.

J. Toomepuu teenis varemalt sõja
väes, kust lahkus kapteni kraadis,
asudes elama Alaskasse.

Vioolakunstnik Endel Kalam

SÕJAV1GASTATTJTE KODULE
Vigastatud E. Sõjameeste Kodu

teise hoone ehituskuludeks saabus

Eesti Abile toetusi Chicago Eesti
Selt! abistamistoimkonnalt 10Ö dol

larit, KELK New Yorgi Pauluse ko

Vaatuseid küsimustele
Küsimus: Kas roosipõõssud ja eriti
hiina- või jaapaniroosc ja üldise roosi-

konteertringrasile j kõit^soS^mg?

milline saadab "Traviata” eten- | y Eeskätt P«ks‘ selgitama, «

duši. Ta alustas rem New Yorgist. | hiilia. ehk teet005j(J 0Hd eriti populaarkuhu saabus Bostonist, oma alalisest.] sajandi algul. Nad on võrdlemisi
elukohast koos abikaasa ja BE seltsil külmaõrnad ja tuntuma sordina nende

AUGUST PENSA
A. VERI MARGIKOGU “NOJEXI”

guduselt 25 dollarit ja New Haveni,
NÄITUSEL
Bridgepovti ja Milfordi (Conn.) eesti
North Jersey Federated Stamp
daamidelt 36 dollarit. Teise hoone te
Club
korraldas
21./23. sept. Negelikud tööd söjavigastatute kodu
warkis suurema marginäituse "No
ehitusplatsil algasid 1. augustil.
jex 1962,r. Näitusel oli ka Aug. Veri
Eesti puhaste markide 4-blokkide
kogu, rais oli paigutatud ühes näitu
se ruumis esikohale. Näituse juha
toimub plastikkatet osaliselt eemaldades tuse poolt oli üles seatud nõue, .et
olenevalt viimase korralikkusest kas kõik väljapanekud peavad olema esi
paar korda nädalas või paar korda päe tatud standardalbumi lehtedel, et
vas. Kuna aga samas roosilehtedcl võib auhinnakomisjoni otsuseid erapoo
esineda tahmlaiksust või ebajahukastet, letuna hoida. A. Veri kogu on komp
mis riin niiskes keskkonnas eriti levib, lekteeritud spetsiaalselt just Eesti
siis seda pnljundusvüri elukutseliste rootutvustamiseks ja kogul on juures
sikasvatajate poolt ci soovitata. Paljude
roosisortide juurest pistokstest või pisti meie riigivapp, sini-must-valge vär
kutest kasvatatud oraajuursed taimed on vid ja vastavad seletuskirjad. Ta ei
ka nõrgakasvulisemad ja karmimates soovinud oma kogu ümber komplek

sekretäri Ama Larnpiga. ,1 hulgast esines "Marcchal Niel”, millist

piirkondades külmaõrnemad. seeparast
eelistatakse nende paljundamisel viisi,
tawa ülikooli majandusteaduskonna nes tasvuraajas. Seevastu teerooside hüb mil nad on poogitud tugevamakasvubsõppejõud dr, phil. Adolf Scheller, riidid — Hybrid Tea (Rosa indiea hyb tele ja haiguste- ning külmakindlama-

New Yorgis viibis külaskäigul Ot praegugi võib harva näha kasvamas

PEREKORHASEISO TEATED

| FILATEELIA |

| AIAHS8SXRSMISI

USA-s Goldowsky orkestri koossei- j A jsjew York

peatudes A. Vikati perekonnas. Dr.
A. Scheller elas varemalt Montrea
lis, olles seal ka segakoor Estonia ju
hiks. Montrealis kaitseä ta oma väi
tekirja, mille järele peatselt kutsuti
õppejõuks Ottawa ülikooli.

{[CLEVELAND 13, Ohio, 904 Literary Hoad
G YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Ave.
! CHICAGO 22, ID., 2222 W. Chicago Ave.
«CHICAGO 8, HL, 3212 So. Haisted Street
®HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos Campan
«DETROIT, Michn 7300 Michigan Ave.
|GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St., N.W.
|SAN FRANCISCO, Calif., 2076 Satter Street
§ ATHOL, Mass^ 61 Mt. Pleasant St.
#LOS ANGELES 22, Calif., 960 So. Atlantic Blvd.
^BOSTON 18, Mass., 271 Shawmut Ave.

Eesti margikogu sai Norras
auhinna
Norras korraldas TrornsÖ linna fila^
triivide selts oma 35. a. tegevuse jum
beli puhul marginäituse, kuhu saatis,
oma Eesti margikogu ka Rootsis elav

maamõõtja Alfred Hain. Näitusel oli'
välja pandud 85,000 marki ja peale sek

Ic vanu kirju ning muid postitdhiseid.
A, Haini Eesti kogu sai oma hea kor*1
rastuse tõttu hõbe^auhinna.

VAJATAKSE POSTMARKE
Eesti Filatelistide Seltsi liikmete arvu
pideva kasvamise tagajärjel on suure'
nenud nõudmine valikvihkude järele.
Senini on ringsaadete korraldaja saanud
soove ainult osaliselt täita ja seda pea*
misclt markide puudusel.. Filateliste, kesomavad suuremaid margivarusid, palu-,
takse neid valibvihkudesse kleepida, ara,

hinnata ja saata aadressil: J. Vinnal,
424 Van Houten St., Paterson 1, N. J.
Vajalikud on just Euroopa riikide
nemad margid, soovitav taissarjadt. ^..
puhtad ja templitega. Puhtaid valikvib-

teerida ja esines väljaspool võistlust. kc saab tellida eelmainitud aadressil.

Peab aga ütlema, et A. Veri kogu

oma kuldse riigivapiga ja rahvusvär
videga erandina teiste väljapanekurids) kuuluvad parimate kaasaegsete tek pookealustelc. Pistikutega paljun- j te hulgas paistis juba kaugelt silma.
tlarnine
on
aga
möödapääsematu
n.
n.
rooside hulka üldse, jaapani roosid on
Kolme päeva kestel paelus see tu
Üllatuse ja tänuväärse töö on Eesti’
aianduses tundmatud, oletatavasti on kuurooside juures, mis tugevamakasvu-' handete näituse külastajate tähele
Filatelistidele teinud Rootsi filatelist ja
siin tegemist ebamäärase, koduse nime- Üstclc alustele poogitutena muutuksid
ka ise mõnevõrra tugevamakasvulisteks. panu. Tänu A. Verile sai meie fila POsöajaloo uurija George B. Xindbexg,
Paljudel juhtudel scgatak.se ära pis- , Sellesse rühma kuuluvad kõige väikse teelia tema väljapanekuga rohkem kelle poolt pärast pikaajalist uurimisttik pistoksaga, .seepärast lubatagu neid j mad, n. n. kääbus- ehk liltputroosid, mil

siinkohal veel kirjeldada. Pistik — Soft liseid paljundamiseks kasvatatakse kaswood cutting on võrse, millel on lehed vumajades, kus vastava hooldamise juu
küljes ja suvehaljaste taimede puhul toi res annavad juurdunud pistikuid jub3
mub pistikutega paljundamine peami varakevadeks. Mõnedel koduperenaiste]
selt juulis, kuna igihaljaste taimede pal on nendega kogemuri, kus noored võr
sed on istutatud kergemasse mulda, vas

Rootsis ilmus Eesti pos
tiasutuste nimekiri

kui I auhinna. Näitusel oli palju j avaldati 76-lk. saksakeelne raamat Eesti

häid kogusid ja I auhinna sai Bul- < postiasutuste nimekirja ja juurde kuu
gaaria kogu. Näitusel oli välja pan- ' luvate ajalooliste andmetega Eestis ka
sutusel ' olnud postitemplite üle. Raa
dud ka E. F. Seltsi alalise külastaja matu hind on $2.50 ja seda Saab tel-’
leedulase S. Simoni D. P. markide Iida aadressil: G. Lindhcrg, Silte, Swe

ja kirjade kogu. D. P. kirjad on

jundamist pistikutega toimetatakse pea
nüüd väärtuslikud ajaloolised ese
aegu aasta ringi. Pistoks — Hardwood tavasse potti. Viimane hoitakse valgus
30, sept. abiellusid Philadelphias cutting on tuntud 10 tolli pikkuse leh tatud aknal, kus pistik kummuli keera med ja väljapanekus võis näha pal
Iru Hanimagj ja Bruce W, Rose. tedeta pulgana, mis lõigatakse valmis . tud klaari all korraliku nihutamise ja ju kirju Augsburg HochfeJdi laagri
Pruut kuulub akadeemiliselt korp! sügisel või talveL Harva istutatakse kastmise juures juurdub -M nädalaga. Baltia end. liikmete aadressidega.
Arvid Viima
Filiae Patriaesse, Noorpaar asub ela need aeda juba sügisel, enamasti säili
UUDISMARKE
tatakse ületalve hoidlates kihita tutena
ma Mt. Kiscosse, N. Y.

den.

Üheks filateelia kõrvaiharuks on
postiajaloo uurimine, kuhu kuulub ka
täielik postiasutuste nimekiri seal ka.',
antusel olnud postitemplitega. Kes kogu-vad Eesti marke postiasutuste erinevate

templitega, vaiavad selleks p/asutuste

LÕBUSAT
USA järgmine uus 4-c. mark il nimekirja, et otsitavaid marke leida. Sel
St. Croixi saarel abiellusid Tiia niiskesse liiva, turbamulda jne. ja istu
on nüüd G. B. Lindhergi “Die
Kolm daami istnh kohvilauas, üt mub . 23. okt. ja see antakse välja leks
Karell, prof. dr. U. KareHi tütar, ja tatakse aeda varakevadel. Rooside pal
Stempeln der Postaostalts Estlands
end. UN‘i peasekretär Bag Hara- 1940 \ Peale postiasutuste nimekirja
John A. Steward, Viimane töötab jundamine on soodsates olukordades leb üks:
võimalik mõlema! viisil, kuigi ärilistes

“Ja nüüd mu sõbrannad, meie pea
Puerto Rico ülikoolis instruktorina. ettevõtetes need meetodid, kui tülikad
Samal saarel abiellusid Mari Ka- ja ebakindlad on ammugi kõrvale jäe me selle asja hoidma absoluutses sa
J‘eU ja Felix Bello. Viimane töötab tud. Pistokstega rooside paljundamine laduses. Proua B., kes mulle seda
juristina St. Croixi saare prokura annab paremaid tulemusi piirkondades, kõneles, vaimutas, et ma seda kelle
tuuris. Pruut on prof. dr. U. KareHi kus ilmastik on niiske ja muld talvel ei legi edasi ei räägiks, kinnitades, et
noorem tütar.
külmu sügavamalt, kui paar tolli. Siin mina olen üldse esimene isik, kellele
novembris lõigatakse antud aasta küpse ta sellest on hinganud."

Eesti arste ja hamba
arste Ühendriikides,
kes on omandanud litsentsi prakti
seerimiseks, paintakse teatada oma
aadress koos telefoninumbriga Vä
liseestlase kalendri toimetusele, 127
West 26 St, Room 902, New York 1,

N. Y. libise nimekirja koostamiseks.
Ilmus
Ivar Grüttthali luuletuskogu

test kasvudest 10 tolli pikkused pistok
Teine daam ütleb: “Sa tead, et
sad, mis peale lehtede kõrvaldamist is meie ei kõnele kunagi sõnagi kelle
tutatakse aeda, kobedasse mulda. letuta-

^Ttiscl jäetakse ainult 1-2 tolli pikkune
'pistoksa latv mullast välja. Maa hoitak-'
se niiske ja umbrohuvaba ja järgmisel,
sügisel on teatud arv pistokstest korra/
likult juurdunud ja sobivad kasvukohta
istutamiseks. Olenevalt liigist ja sordist,,
võivad tulemused olla rahuldavad.

legi edasi. Niipea, km proua B, mul
le sellest kõneles, ma ütlesin oma
täditütrele, et meie peame selle asja
hoidma absoluutses saladuses."
Kolmas daam: “Aga loomuliknlt.
Kui proua R, molle sellest kõneles,
ma ütlesin oma õmblejannale, et kui

marskjöldl surma aastapäeva tähis-. ■ on toodud andmed postkontorite ava*
taimseks.

ja tegevuse lõpetamise kohta, mi'

UN-i postivalitsus annab välja tu templit oK teatud p/kontoris, kas.
24. okt. uued 4- ja ll-cendiksed need ühe- või kaheringflised ja milliseid

margid. Margid ilmuvad UN-i post tähti kasutati templitel, isegi milline oli’
kontoris ja nendega tähistatakse templi värv, läbimõõt jne. Märgitakse.
ka Eestis kasutatud marintemplid, posri- ‘
UN-i operatsioone Kongos.
vagunite templid ja teatud sündmuste
v. eicheisthali spetsiaal-ka- puhul kasutatud eritewphd.
Eriti vajalik on raamat kirjade- ja:
TALOOGI SAKSAKEELNE OSA
erjkogujailc, sest selle andmetel saab
ILMUS
kindlaks teha, kas lori on. õige või võit'
V. Eichenthali kataloogi saksa ■situd. On teada, et teatud ajajärkudel*

keelne väljaanne on kohale jõudnud on ärilises mõttes võltsitud markide ja

ja saadetakse liikmetele välja. Et ’kirjade templeid vale' ehk käibelt kõf'

kataloog saatmisega rikutud ei

vadlatud templitega. •’

saaks, on soovitav võimalikult selle
Raamatus on märgitud ka, kust ei Rooside paljundamine pistikutega' proua B. tema juurde läheb, et ta le ise järele tulla. Kataloogi saab ole saadud täpseid andmeid. Andmed ’
toimub südasuvel, mil vaksapikkused, sõnagi ei hinga, et ta asjast teab." kätte Eesti Majast vahetuspäeval puuduvad ka ajutiste (palk-templid)võrsete ladvad parast alumiste 2-3 lehe
templite kohta, aga need ei olnud posri'
Kõik kooris: 4<Sds on see saladus 14. okt. kl. 11-16 pl.

kõrvaldamist istutatakse lavasse niiskes
se liiva, perliiti (Perlite) või vastavasse
kergesse mullasegusse 2-3 tolli sügavu
selt, Lava kaetakse tihedalt poluetuleem
Mana kirjastus, 162 lk.' Hind koos
(Plastic) kangaga, mis säilitab seal va
postikuludega $4.25.
jalikku niiskust. .Samas kasutatakse ka
liÜüügil jä tellida VES talitusest, 243 vaxjulinasid voi rinatte, mis tavaliselt
Rasi 34 Si? New York 16, N. Y. asetsevad lavast märksa kõrgemal ja ei

PEETRI KIRIKU KELLAD

. takista ipistikute piserdamist veega, rais

täiesti kindlalt meie endi vahelt”

E. F. Seltsi juhatus

livalitsuse korraldusel kehtestatud, vaid

postiametnikkude poolt venekeelseid t
templeid mitte .kasutada soovides, vab

Hollywoodi abielupaaril on tüli ne enesetapmiskatse, mis muidugi mistatud ega kuulu vist seetõttu avalda- 1
tüll järele ja iga kord teeb filmidii alati Õigeaegselt nurja aetakse, üt misele. Ajutiste templitega markide ko-1

va enegetaprmskatse, kasutades sel leb filmidu va mees gaasiarvet vaa gujaile oleks ka needki templid nime'j
leks gaasi, naga see on enesetapja dates: "Sind ja sinu enese tapmisi! kirjas olnud teretulnud. Raamatu lisas

tel moeks Prantsusmaal. Kord kuu Vaata nüüd, kai suur on jälle selle olevas nimekirjas on märgitud 643"
E.esu postkontorit. Peale nfende -oli Eestis ■
lõpul, koi dÜva oli tešnud jälle mõ Jraa jja^siarvel”

umbes-2,8001 postitalu, millised -ei oma- .•
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NKVD mõrvari prot

VABA EESTI SÕNA

Matkamärkmeid vanalt mandrilt VIII

-SEDA JA TEIST-

sess algas Saksamaal
Lääne-Saksanraal, Karlsruhe kõr
gemas kohtus algas N. Liidu luurer
asutuse agendi Bogdan Stashinsky
protsess, keda süüdistatakse kahe
ukraina vabadusvõitleja, dr. Leo Re

keti ja Stefan Bandera tapmises
Moskva peremeeste käsul.

ASTROLOOGIAT peetakse üldise

Capril ja Rivieral

malt “sharlatanide teaduseks", kuid .

kõigest hoolimata see levib üha enam»
Praegu arvatakse Ameerikas olevat mil
jon astroloogia-fanaatikut ja peale selle
1O.COO.OO0 inimest, kes rohkemal või
Teekond Naapolist lõunasse mõõda pa rahvusvahelisest lõbujanulisest meelitamiseks terve rida lihtsaid vähemal määral otsivad astroloogia abil
mereranda kulgevat autoteed Paler publikust. Nizza ja Cannes on ni mängumasinaid, kuhu meeleheitli nõu tuleviku-pfobleeinidelc.

mo suunas on vist kõige enam rek

med, mis tihti üloreklaamituna või kult taotakse oma peenraha. Kuid
New Yorgi rahraduskesfeuses, Wall
B. Stashinsky põgenes vabasse laamitud teeosasi. Ja toepoolest — vad hoopis ebaõigeid ettekujutusi et edasi saada kõrgematele korrus
StreetJ on ümmarguselt 1000 investee
maailma 1961. a. augustis. Ta avaldas maastikuliselt ei oska enam ilusa luua sellest rannaribast, mis Itaa tele, sinna “päris” mängupõrgusse,
rijat astroloogiliste ajakirjade tellijad.
seletuse oma tegutsemiste kohta ja mat kujutleda. Kõrge magestik las liast alates ulatub kuni Marceille'i peab juba välja andma mõõdud, Londonis elab kreeka päritoluga astro
teatas, et ta surma3 dr. Rebeti Mün kub peagu vertikaalselt Vahemere lähistele. Ja tõepoolest, kui raha ja milles vaid teadlik uhkesse livreesse loog Theodosrius, kelle ülesandeks oo
chenis 1957 ja Stefan Bandera 1959. sinistesse voogudesse ning selle kal- aega külluses, võid ühineda selle ki pandud valvur trepiot&aL
Londoni börsimeestele tähtede seisu
abil rahandusolukorra ennustamine.
a_ sel teel, et oma ohvreid varitsedes julistesse käänudesse on. aastasadade reva hulgaga, kus nimekaid tegelasi
Edasi sõites Cannes’! suunas, võib Theodossius saab vürstlikku tasu. Nehru
maja trepikäigus, ta pritsis vastava vältel sisse raiutud tee. Kui omal ja aega surnuks löövat eksootilisi si
juba näha liivateid randu. Nizza ja kabinetist ncii-vncndfkku valitsusHilejjüstöli abil neile näkku tsüaniidi, ajal rajatud kitsad teed olid küllal niverelisi võib leida rohkem kui kus Cannes! vahel sattusin tohutusse
meid omab isiklikke astrolooge ja need
mürki, mis tekitab kohese surma dased eesli ja harjavankri liikluseks, kilt mujalt. Kohalikud elanikud on
liiklusummikusse, kus monekilo- mehed ei astu ühtki riiklikku gamma
ohvri kopsu paralüseerimise läbi. siis moodsa autoliikluse tihenemisel sellega juba nii harjunud, et mõni
meetrilise tee katmiseks kulus paar ega langeta ühtki otsust eene, kui nad
Mõrvad oli Stashinsky enda seletuse on nende laiendamine tõsiseks prob tänaval jalutav filmikuulsus ei ärata
tundi. Autosid igast Ilmakaarest. on konsulteerinud o+na astroloogi. Sa
järgi toime pannud N. Liidu luure- leemiks. Kuna peatumiseks on vae rohkem tähelepanu kui korstnapüh
Palju poliitilisi põgenikke Põhja- maaegselt Vatikan avaldas teate, milles
asutuse riikliku julgeoleku komitee, valt ruumi ja autojuhtimine suure kija unisel väikelinna tänaval Piki
endise NKVD ülesandel, et kõrval liikluse juures nõuab täielikku tä rannikut kulgev peatänav Avenue
des Anglftise, mis palistatud lõpma
tute lillepuhmastega ja dekoratiiv
sete-palmidega, on tõepoolest esin
duslik. Ühel pool peatänavat hotel

dada kommunismivastase tegevuse helepanu, siis vaevalt saan nautida
juhte. Stefan Bandera oli Ukrainas seda-ilu: Küll peatun. aga -asulates,
tegutsenud kommuaisnuvastaste par kus lõpmatult õitsevad, lilled, puud,
tisanide organiseerija ja juht.
kaktused ja palmid moodustavad ot
se uimastava raamistiku järjest va
Surmaotsus! okupeeritud
helduvale vaatele. Kuulus Sorrento
asub samanimelise poolsaare kesk
Leedus

osas. Juba. vanast ajast alates on
Sorrento olnud ajutiseks koduks ja
puhkekohaks maailma vaimuelu
tippudele, nagu Richard Wagner,
patsiooni ajal 1941-1945, teatab Goethe, A. Dumas, Ibsen, G. Verdi
ja paljud teised. Hilisematest selle
Kremli pressiagentuur Tass.
ümbruse külastajatest nimekam
vast oleks USA president J. P. Ken
Nõuk. kohus karistas surmaotsu
sega kaheksat isikut okup. Leedus,
süüdistades neid "tuhandete inimes
te hukkamises” Leedus Saksa oku

Eesti — kahe maailma
lahingväli

(r Nii on ulatusliku artikli pealkiri,
mille autoriks koi. Jean Chabanier
ja mis ilmus ajakirjas “Rovue Historique de 1’Armee" Nr. I ja II, 1962.

See prantsuskeelne artikkel, rik
kalikult illustreeritud, annab kokku
surutult hea ülevaate Eesti rahvas
tiku päritolust, ühiskondlikust kor
rast ajaloo erifaasides ja riiklikust
arengust. Peatutakse eestlaste vaba

dusvõitluste juures XH saj. alates
kuni heroilise Vabadussõjani, millest
lugeja saab selge ülevaate tolleaeg
sest poliitilisest olukorrast Euroopas.

Samuti on toodud kirjeldus Eesti
Vabariigi sünnist ja arengust polii
tilisel, majanduslikul ning kultuu. rialai Eesti iseseisvuse päevil.

Artikkel lõpeb peatükiga: Teine
maailmasõda (1939-1945), andes
ülevaate natsliku Saksa ja N. Liidu
kombinatsioonidest Eesti anastamiseks. Antakse dokumenteeritud pilt
N, Liidu vägivalla-aktidest Baltiku-

m
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autorit, nende seas ka üks min. K.
R, Pusta artikkel. Materjali muret
semiseks on abiks olnud ka Eesti
Rahvusfond Rootsis.

Artikli lõpus loeme: “Nõnda lan
ges siis Eesti uuesti sama välise ikke

alla. mida tal oli tulnud kanda ca
kaks aastasada. Kuid esimene slaavi

okupatsioon respekteeris siiski tea
tud õigusnorme, mis ei riivanud nii

võrd sügavalt isiklikke vabadusi.
Nüüd aga rakendatakse seal poolorientlikku süsteemi, mis. valitseb
usv. pirn ei, mida hüütakse kommu
nismiks. Kui küsida kas Eesti on need oma
le võtnud, siis on sellele eksimatuks
vastuseks — eestlased peavad prae
gusele okupatsioonile vastu samuti,

nagu nad on vastu pidanud aasta
sadu varematele okupatsioonidele.
Vabade rahvaste poolt oleks eba
õiglane ja äraandlik unustada, et:
eestlased on oma veendumustes;

Aafrikast, kus neil viimasel ajal jal nimetati astroloogiaga tegelemist patuks.
Hollywoodi staaridest suur osa otsib
gealune muutunud kaunis tuliseks.

Millegipärast ei olnud nad sallitavad nõu ja abi astroloogidelt. Pikka aega oli
emamaal, ja miks see nii oli, ei osa erandiks Marlene Dietrich, kes astroloo
giast ei tahtnud midagi teada. Kotd
nud välja mõistatada.
keegi astroloog ennustas, et ta peab
St. Tropez'is, ühes rannaäärses
lid, mida peetakse maailma pari kõrvaltänavas näha karja lärmitse- teataval päeval olema ettevaatlik. Sel
Marlene murdis käeluu. Parast
maiks ja — kallimaiks. Suure pet vaid kaameramehi. Selgub, et kõrge päeval
paranemist palkas ka Marlene endale

tumuse valmistab aga paarikümne
meetri laiune kiviklibune rannikuri- ja bästivgdvatud aia taga suvilas
veedab kuulus prantsuse filmitäht
Bardot oma järjekordseid
võimatuseni täiskiilutud. Võib mär Brigitte
mesinädalaid.
gata siin seda suurt “demokraatiat"
Edasi
läände muutub punakas
rannakommetes, millest oleme kuul

ba Nizzas, mis hooajal tihti otse

kuiv kiltmaa lamedamaks ja vilja
nud niipalju räägitavat, aga mille kandvamaks. Pilk kaardile seletab,
definitsioon vähemalt mulle on jää
nud ebamääraseks. Ameerikast tui- et läbistan Rhone orgu. Montpel-

võimalustega kohapeal tutvuda.

Kohalik rahvusgrupp elab niivõrd ma ehk pikema aja peale. Üür kindlasti

palju toetust väljaspoole oma maa pii-: kaks suurkauplust, post ja pank. Arstidi leks võimalused. Pea bussiliin läbistab
ic, jättes tähelepanemata, kodused vaja ja haiglad 10 minuti kaugusel bussiga.. acula, kus liiklus toimub igas suunas
dused. Ikka on tarvilikuks peetud oma Kui peaks olema vajadus mingeid üri tunnilise- vaheajaga, millega saab tarvi
.vanadekodu asutamist ja juba lähemas tusi vanadele eraldi korraldada, on vas duse korral kõikjale kaugemale sõita,
tulevikus. Arvan, et kui kord selles kii- tavad ruumfeh suuremad ja väiksemad.' New Yorki kolme, Philadelphia : ühe,

rimuees peaks tegelikkuseni jõutama, .«elleks kohapeal olemas.

nud postitempleid.

Rootslane G. B. Lindberg on tuntud
•meie, vanema põlve filatelistidele. Ta
. külastas iseseisvusajal Eestit ja otsis

Eesti margiharuldusi ning uuris and
meid Eesti postrijaloo kohta. Ka Root
se. suhtleb ta eesti filatelistidega ja. op.
.alati oma uurimusest andmeid:kasutada

andnud. A. E* Pensa

ennustama. Ta sai kuulsaks ja teenis
hästi. 1914. a. anti ta ettekuulutamise
pärast kohtu alla» Kohtus tegi pr. Adams

Majutamisel küsimuses ei tobiks koha

“VABA EESTI SÕNA” talitusele
P.Q. Box 123

: New Võrk 16, N. Y,

reid võiks Üürida lepingu alusel lühe

VES nr. 37 on toodud Gaston O. kompaktselt, et kõik rahvuslikud üritu odavam kui kusagil mujal. Selleks jääks

'võiks vastavad isikud asutise asukohana,

Ameerikas Äratas astroloogia-asjtmduse ellu keegi Evangeline Adams, kes
1899. a, hakkas tähtedelt inimsantuei

neid spekulatsioonis.

Randvee kirjutis “Vajame puhkekodu sed, millised kohapeal korraldatakse, on esialgu ära. puhkekodu asutamisel suur
vanadele”. Selle küsimuse ümber on igale grupi liikmele jalgsi kättesaadavad, kulu, vastavate hoonete soetamiseks.
.Seabrookis, kitsamas ringis juba pike-, on oma kirik, oma ilus metsakalmistu Ümbruses, on palju vaba loodust jalu
mat aega mõtteid vahetatud ja leitud,. ja eesti seltskondlikud organisatsioonid.. tamiseks ja kellel tahtmist on oma
-Ot USA eestlaste rahvusgrupp jagab! Samuti on igale jalgsi kattesaadavad peenramaa järele, siis ei puudu ka sel-,

'mõtelda Seabrookile ja olemasolevate

pole astrolooge konsulteerinud.

lier’ist edasi kulgeb tee päris ranni igale kohtunikule horoskoobi ja kuna
nedy abikaasa.
nuile on meeles suured keelu- ja
Vaade Sorrentole on väga ilus ja käsulauad supelrandades, kus pikis kule, kus palju avardust ja liiva ja nendelt mineviku kirjeldamine osutus
harmooniline. Kuulsal laulul “Toraa ridades on kõik ülesloetud, mis kee huvitavalt vähe suvitajaid, ööbin kummaliselt täpseks, lasti pr. Adams
a Surriento" öeldakse rohkem tee latud teha avalikus rannas, nagu piiriäärses linnakeses, Perpignon, vabaks. Kohtunik oma kommünikees
et astroloogia pole mustkunst,
neid olevat turistide ligimeelitami riietevahetamme, pallimäng jne., kavatsusega järgmisel hommikul märkis,
vaid teadus.
ületada Püreneesid.
seks, kui kõigil propagandal. Ja nii, et tihti imestad, mida seal üldse,
Praegu on kuulsamaks astroloogiks
Elmar Epner
kuulus rahvatants Tarantella koha tohib teha.
USA-s Zolar, õige nimega Bruce King,
liku vabaõhu kohviku terrassil, kus
Prantsuse Rivieras võib aga kõiki
kes varem oli Chicagos riidekaupmees.
tagapõhjaks õhtupäikeses punetav lubada. Endastmõistetavalt näed
Ta, teenib nüüd 150.000 dollarit aas
Vahemeri kauguses sinetava Capri daamikesi diskreetselt libisemas su- EESTI ABISTAMISKOMITEE tas. Zolar ütleb, et astroloogia on tea
kaljudega, on unustamata elamu pellinakese nurga varjus imetillu- AUSTRAALIAS PIDAS PEA- dus, kuid tänapäeval et leidu ainustki
astroloogi, kes veel oskaks tähtede abil
seks. Linnakese peatänavat kaunis kesse supeltrikoosse, Seda kõiki võid
KOOSOLEKUT
õigesti ennustada. Ta on veendunud, et
tavad viljakandvad apelsinipuud, ja imetleda distantsilt, kuidas kellegi
Eesti Abistamiskomitee Austraalias tähtedel on mõju inimestele ja loodu
kus tihti tilimoodsa äri kõrval igiva närvid lubavad. Enamuses dominee
sele.
nast poeugerikust müüakse igasugu rib bikini. Selle mÕnesendimeetrili- aastakoosolekul eritatud tegevusaruan
Astroloogid pole siiski suutnud sel
mälestuse esemeid.
sest ulatusest ei ole seaduse silm dest nähtus, et 1961/62 läbikäik oli
1539 naela (533S5), millest Saksamaa gitada, kuidas on võimalik, et kaksiku
Sorrento on muuseas ka lähte huvitatud ja keegi ei kipu neid tolli— le saadeti 1385 naela ($3047). Asja- test, kes ühel ja samal ajal sündinud,
pulgaga
mõõtma.
Selle
dimensioon
punktiks kuulsale Capri saarele, ku
ajamise kulud olid 47 naela. Puhkekodu kumbki käib eri gaatusradasid mõõda.
hu saab umbes tunniajalise mootor nist andis ameeriklane tabava väh fondi .-tulud-kulud' olid 14.376 naela. Teine selgitamata probleem: lennuõn
paadi sõidu järele. Leidsin., et Vahe jenduse: “Next to nothing"... Ku ($31.627). Puhkekodu ehitus algas 4. netusel hukluib 100 inimest, kuid igale
meri on tihti küllaltki rahutu ja lai na aga stiil on ühtlane, siis ranna- juulil 1961._Maja. valmis jõuludeks ja neist ütlesid tähed erineva saatuse.
netav, nii et isegi selle lühikese me- riietusena ei tundu häirivana, välja, esimene elanik asus rinna 1. jaanuaril Mõnd “tähed" hoiatasid ohu eest, kuid.
1962. Raha kodu ehitamiseks saadi lo-' mõnele ütlesid, et see päev on tema
reteekonna kestel paljud daamike- arvatud vast kui mõne keskealise
teriist ja annetustest ja Sotsiaalosakond elust just õnnelik ...
sed meie reisiseltskonnast juba: eevatütra kontuurid kuidagi on Üle- toetas ehitamist 2/3 osaga kuludest.
varsti kalakeste söötmisega ametis kasvanud sobivuse piiridest. Aga kui Ruumide sisustamiseks annetasid organi:'
olid. Kuid paljudele ‘‘kangematele" linna vahel jalutades kohtad daa satsioonid, kogudused ja üksikisikud
oli see ilusaks elamuseks, pealegi me samades tuhmides sisseoste tege suuremaid summasid, eesti kunstnikud USUKULTUSE KOMISSAR:
kui kuskilt Iaevakeselc ilmunud oli mas või satud koguni mõnega kokku annetasid ruumide kaunistamiseks oma OKUP. LEEDUS KIUSAB TA
paar muusikameest, kes oma laulu visavii täiskiilutud bussis või lif töid jne. Komitee varandus Thirlmercs
GA KIRIKUT
ja muusikaga loid vastava meeleolu tis, siis võib ka tasakaalukam kan maa, hoone ja sisustuse naol on üle
14.000 naela ($30.800), kusjuures ma
Katolike vaimulike üle okup. Lee
eelolevale, külastusele. Kaljuaaar ise- gem pool närviliseks muutuda...
ia ümbruse' korrastarid ja kaunistasid dus valvab ja valitseb kultuse ko
on huvitav ja omapärane. Alt sada
Ei saanud edasi soita Nizzast en Thirlmerc eestlasist farmerid,
missar E. Rugienius. Tema poolt tuli
mast viib tostetool üleval platool ne kui pidin tegema lühikese kõrval JÕulukoTjandusest invaliididele, las
asuvasse linnakesse. Sadama lähedu tripi Monakosse. Saab Nizzast ju tele ja vanadele Saksamaal laekus 706 korraldus, et kohalt peab lahkuma
ses asub. kuulus Sinine koobas, kuhu vaevalt tunni sõita mööda käärulist naela ($1553) ja lastele suvilaagrite Ponevezhi piiskop Stepänovitsh. Kui
tasu eest väikestes paadikestes. võib: ning ilusat Vahemere randa mööda, toetamiseks 177 naela ($389). Kohali Vatikan lahkuma sunnitud piiskopi
sissesõita kalju avausest, mis on vast kui jõuad sinna ime tillukesse riigi- kust abistamisfondist anti toetust neljal asemele määras uueks piiskopiks
Sidlauakase, lasi Rugienius viimase
ainult meetri kõrgusel veepinnast. kesse. Ei piiri- ega passikontrolli. korral kokku 30 naela ($66).
deporteerida. Edasi teatas Kugieniusi,
Pilvitust taevast otse pealaele kõr Kuna varem oli ainsaks turistide
et ta ei tunnista katoliku kiriku
vetav päikene sunnib tihti varju ot atraktsiooniks mängukasiino, siis
poolt teostatud preestrite määramist
sima puude ja varjude alla peidetud nüüd on veel teine — loss, kus elab
Jõudis müügile
kogudustele, märkides, et selleks
vabaõhu kohvikutest. Vahemere selle pisiriigi valitseja prints Rainer
õiguse vaid tema. Samuti kee
lainetus on vaikinud, kui juba hori oma filmitähest abikaasaga Grace
“Eesti riik ja rahvas omab
las ta preestritel teiste koguduste
sondile vajuva päikese punakas val Kellyga. Lossiväravas operetlikult
guses asume tagasiteele Sorrento riietatud valvurid ei näi end just Teises maailmasõjas” külastamise. Et takistada, vaimulik
ke osa võtmast kiriku pühad© puhul
suunas.
mugavalt tundvat, kui lännitsev tu
X raamat
korraldatud kogunemisist, ei anfca
ristide hulk lõbusa naeru saatel oma
Prantsuse Riviera on nimi, mis ik kaamerad neile suunavad. Lossrmüü- Kirjastus. EMP, Stokholm. 178 lk. neile kasutamiseks autosid ega ho
buseid. Kui mõned preestrid neil©
ka esile kerkib kui juttu on Buroo- rilt avaneb suurepärane vaade kogu j Hind koos postikuludega $5.20.
kogunemistele saabusid jala, alusta
riigikesele» kus näiliselt elatakse
[ Tellida ja müügil VES talituses, 243
oriendi vastu sõduritena eelpostil de jõukalt. Kasiino ümber tunglemas
sid militsionäärid nende tagakiusa
mokraatliku ja läänemaise kultuuri tohutu turistide hulk. Esimesele I East 34 St. New York 16, N. Y. mist läbiofcsimistega, süüdistades
korrale on sisse seatud turistide
ning elamislaadi kaitseks."

PROBLEEME JA ARUTLUSI
Vanade puhkekodust

astroloogi. Enamus filmistaare ei. kirju
ta alla ühelegi lepingule enne, kui nad

Washingtoni 4 tunniga jne.
Kui edaspidi peaks tarvidus tekkima,

peal raskusi olla. On olemas tihedalt oma ehituste püstitamiseks,: ais on. vas
asetatud, muruväljakute ja puude kes tava krundi saamine läheduses alati või-,
kel suured- ühekordsed blobkehitused malik ja kindlasti odavamini, kui kusa
ja ka üksikelamud värskelt ümberehita gil teisal eestlaste keskuse laheduses:
tud veevärgi ja gaasiküttega varustatud. Momendil võib ka selleks kohapeal so
biva farmi osta. '
Kortereid . võiks saada ühe, kabe või:
Arvan, et eeltoodud mõtteid puhke
kolme toalisi köögi ja vannitoaga või
jälle'võiks üürida ka terve bloki — 3-4' kodu asutamiseks, kasutades ei tolliks see
korterit või üksikelamu. ün-võimalus- meile majanduslikult ülejõu olla ja kava
korraldada üksik- ja ’ üRÄftfastaimst,: oleks 'kõige ,kiiremini teostatav.1 '
Avdy Andresson
Hooneid 3»4 korteriga või üksikkorte-

Palun mulle saata “Vaba Eesti Sõna” ....... . ... alates kuu peale.

TeHimisraha saadan siin juur es/tasun esimesel võimalusel.
Nimi
(Kirjutada loetavalt, võimalikult trükitähtedega)

Postiaadress

, (Allkiri)
“VABA EESTI SÕNA” tellimishinnad:
12 kuud 6 kuud R jsuud

Kiripostiga , . . . 16:—■ 8AO 4.50
õhupostiga- USA-s ...... 19.— 9.50 5.-—

Trükitööna; ............................. 15}.-— 6.50 3.50
Trükitööna välismaale 12Aü 6.50 8.50

Tshekid või money orderid kirjutada. The Nordic Press, Inc. nimele.,

t1"/ Aadressi muutmine 25 centi.
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Lühikese raske haiguse järele lahkus meie hulgast vana,
tuntud Mount Vernoni eestlane

Nr. 41, neljapäev, 11. oktoober 1962

Armast

Maria Korndorfi

ADOLF LAGUTKIN
sünd. Narva-Jöesuus
surn. 1. oktoobri! 1962 Mount Vernonis, N. Y,

mälestab sügavas leinas

Mälestavad leinas
sõbrad ja kaastöölised

Viktor Nigolvits perekonnaga

TÄNUAV ALDUS

f Ootamatu
läbi lahkunud
armastsurma
leeriõpilast

Mati Luik’e
mälestavad kristliku usu ja lootusega
leerikaaslased ja õpetaja

Täname kõiki sõpru ja tuttavaid,
kes meie armsa pojakese

Mati Luik’e
igavikuteele saatmise lematalitusest osa võtsid, teda mälestasid,

Unustamatut armast emakest

Ida Natalie Miehelson’i
(sünd. TANNBERG}
sünd. 6. oktoobril 1862 Viru Jaagupis
surn. 12. septembril 1941 Tartus

tema puhkepaika lillede ja pär
gadega kaunistasid ja meid elu
ahastusrikkamal ajal lohutada
püüdsid. Ühtlasi täname praost R.
Kivirannat soojasõnaliso ja tröös
tiva lewstalituse eest.

Alfred ja Maimu Loik

100. a. sünnipäeva puhul mälestavad

tütar, poeg perekonnaga, Philadelphias

TÄNUAVALDUS

Armast

Mati Luik’e
mälestavad sügavas leinas
Julius Gen tal en perega

Rudolf Oona perega

Avaldame tänu kõigile sõprade
le ja tuttavatele, kes nii rohkear
vuliselt tulid ara saatma viimsele
teekonnale mu armast meest ja

Johan Kopp’u.

Armast

Antonie Heltur’it

Samuti täname paljude ilusate
pärgade ja lillede ning kaastunde
avalduste eest.

mälestavad

Eriti oleme aga tänulikud õp.
Pahnale, kes korraldas matuseta-

Eduard Laurson perekonnaga
Ivar Martin abikaasaga
Arthur Saks perekonnaga
Ernst Tanimäe perekonnaga

lituse, pr. Võhmale ja mag. Här
masele, kes kaunistasid leinatee
nistust muusikalise osaga. Samuti

meie suurim tänu härradele —
Holberg, Võhma, Animägi, Rand

Armast

rüüt ja Suigussaar, kadunule öel

Mati Lufk’e
mälestavad leinas

Juhan Ilves perekonnaga
Anton Saluste perekonnaga

Vladimir Butler abikaasaga |

Praost laudsepp külaSisesia lew Yorgis
Jutlustab piihap., 14. okt. Lexington Ave. kirikus
Külalisena saabub New Yorki ja võ- j suure summana. Sõbralikud vahekorrad
tab siiu osa eesti kirikuõpetajate konve- j ja kuulumine Kanada Luteri Kiriku
rentsist Kanada praost, Montreali ko- i koosseisu tõi kogudusele ahi USA-st —guduse Õpetaja Karl Raudsepp. Ta jut- I United Lutheran Clunch i vastavast
lustab pühap,, 14. okt. kell 3 Lexing- j fondist $23.'JOO suuruses. Kogudusel
ton Ave. kirikus, pidades teenistust koos ! omal oli $4.000, millele Kanada Luteri
praost R. Kivirannaga. Külaline oli Ees- ' Kirik lisas sama summa,
tis Vändra koguduse Õpetaja. Paljudele, j 29. juuni 1954. a. peakoosolek oL
kaasmaalastele ta on tuntud Saksamaa j süstas üksmeelselt teostada kiriku ortmipõgenildaagrite päevist sisuka jutlusta-; se. Koguduse liikmed asusid armastuseCA oma panuse andmisele vastava, kuldjana. Montreali kogudus on vaba
raamatu kaudu.. Ainult üksikud inimesed
ilma üks suuremaid eesti kogudusi.

jäid külmadeks pealtvaatajateks, kui

Leinajad

Harald Virunurm perekonnaga

lesk ja poeg

I Meie
kirik
NEW YORGI EESTI KIRIK
Lexington Ave. ja 88 St.
Koguduse kirjavahetuse ja praost

Rudolf Kiviranna aadress: 166-12
Crocheron Ave., Flushing 58, N. Y.

Telefonid: LE 4-5704 (büroo); FL
3-7861 (õpetaja).

Armast

Antonie Heitur’it
mälestavad leinas

EELK NEW YORGI PAULUSF ;

Lorraine ja Gusten Lutter &

KOGUDUS
1Ä3 West 71st Street, N.Y.C.
õpetaja Aleksander Hinno ja kog.
kantselei aadress: 7-03 147 Street,

Whitestone 57, L. L, N.Y. Inde

pendence 1-2939,

EELK BALTIMORE MARKUSE
KOGUDUS
St. Paul ja 20 St. nurgal
õp.; U. Plank, 3601 Elmota Ave.
Balto 13, Md. Tel.: ORleans 5-4666.

teised ohvrimeelselt pingutasid, et

Piihap.. 14. okt. Lõikustänupüha'
Montreali eestlaskonnal oleks oma ki jumalateenistus kirikus kell 3 p. 1.
REALIS
riklik kodu.
Lauluraamat. Järgneb erakorraline
9. jaanuar 1949. a. helisesid Mont

KOGUDUSE RAJAMINE MONT

Ott Taveri

dud järelhüüete eest.

Sügavat kaastunnet Hugo Heiturile ja poe
gadele ta abikaasa ja nende

emakese Antonia
surma puhul avaldab

Jaan Treumuth perekonnaga

realis kirikukellad esimeseks eesti ju OMA KIRIK ELUSTAS MONTREA* täiskogu koosolek.
malateenistuseks, mille pidas koguduse

praegune hingekarjane praost Karl

LI EESTLASTE ELU

1. nov. 1954 oli päevaks, mil kogu EESTI PETAANIA NELIPÜHI KO
Raudsepp, jumalateenistusest osavõtjate
GUDUS
dus kolis oma kirikusse. Vabatahtlike
enamiku moodustasid eestlannad, kes
150 E. 62. St. N. Y. C.
• olid Kanadasse saabunud põgenikena ja panus tegi lühikese ajaga kirikust ja ki
Pühap., 14. okt. kell 1.30 p. I, ju
tõotasid prantsüskeek kõnelevas Mont rikusaalist eestlastele' hingelähedase oma
realis majaabilistena. Mehed olid veel eesti jumaläkoja. Kiriku pidulik avatee- malateenistus, Vendade tunnistusi
metsatöödel või kaevandustes.

organiseerima eesti kogudust. Viie aasta semiseks pandi kokku SL0ÖÖ.
Esimees S. Mcicli juhtimise] renovee-jooksul kasutati kohaliku saksa luteri usu

koguduse kirikut ja kirikusaali.
Koguduse areng liikus edasi jõudsalt.
-Inimesed tundsid, ct oma eesti kogudu
se] on täita suuri ülesandeid.
Esimeseks esimeheks oli ins. A. Soo

250 E. 61 SL

Juhan Kopp’u

Jumalateenistused igal pühapäeval
kell 3.30

mälestavad leinas

riti ja korraldati kiriku saal, mis ci ole
teeninud ainult koguduse, vaid kogu
PÜhap., 14. okt. külaliskoneleja.
Montreali eestlaskonna huve. Kirikut
Laul, muusika.
ja kirikusaali kasutavad Üsaks kogudu
sele kohalikud eesti organisatsioonid,
EVANGEELSED ÕHTUD
gaidid ja skaudid, laulukoorid, näitlejad,

saar. Teise esimehe Amandus Lattiku orkestrid jne. Montreali Jaani kirik on

juhtimisel saab teoks koguduse ametlik sõna otseses mõttes koht, kus tuksub

põhikiri ja selle ellurakendamine 16. eestlaskonna süda.

sept. 195T. Järgmine esimehe K. Utsali
'ajal 2. jaan 19T2, sai kogudus seadusilkult registreeritud põhikirja. Sama aasta

Armast sõpra

nistus peeti 7. nov, 1954.

Jutlustab õp. Evald Kiil.
järgmine nõukogu R. Hiielo juhtimi
Nii algas eesti kiriklik elu Montrea
sel tegi tõhusat .tööd kiriku sisustamisel
lis. 1949. a. sügiseks kutsuti õp. Karl
EESTI BAPTISTI KOGUDUS
Raudsepp kohaliku eestlaskonna poolt ja võlgade korraldamisel. Oreli muret

Eestikeelsed evangeelsed õhtud'

Church of the Covenant ruumes

Ardo ja Leonore Tarem
Henn ja Eevi Laidroo
Ivar ja Anne Saul

310 East 42 St., N.Y.C., pühapäeviti

kell 6 õhtul. !

Pühapäeval, 14. okt. kõneleb end. BUFFALO PAULUSE KOGUDUSE JUMALATEENISTUS SCHENECTA
NÄITEMUÜK
DY'S
saksa luteri koguduse õpetaja reve
£’urnis, võeti kogudus vastu ka Kanada
Pühapäeval, 21. okt. kell 3 p. 1.
Pühapäeval, 21. okt. kell 3 p. 1.
rend Karl Steffens. :
uteri Kiriku koosseisu.
Laupäeval, 13. okt.‘ kell 7 õ. lõijumalateenistus Buffalos, Internatio toimub Schenectady’s lõikuse- ja
nal Instituudi ruumes, 1260 Dela
PINGUTUSED OMA KIRIKU SAA kusepüha jumalateenistus New Hausupuhastusepüha jumalateenistus
BOGOTAS
ware Ave. Järgneb koguduse näiteMISEKS
venis, Ev. Luth. Siioni kirikus, Ward
Lõikuspüha jumalateenistus on müük .Ühes loosimisega. Naispere ühes pihtkonna organisti Reet Pukki
; Kogu aeg oli koguduse, südamesooviks ja Davenporti tn. Laululehed. ametisse seadmisega. Teenib praost
EELK Matteuse koguduses pühap., poolt korraldatakse kohvilaud,
rOiiia eesti kiriku saamine. Vastav koA. Hinno. Järgneb kiriku saalis koh*
; Pühapäeval, 14. okt, kell 3 p, l. 14. okt. kell 3 p. 1. (Kirik Palisade'
-misjon , töötas aktiivselt arhitekt Utsali
vilaud ja näitemüük-loterii pihtkoa*
PATERSONIS
lõikusepüha
jumalateenistus,
Willija Linwood Ave. nurgal, Bogotas,^
/ühtimisel. Sobiv, lahendus leiti 1954
na naistoimkonna korralduseL
'juvel. Nüüd, asus energiliselt tegutsema manricu Ebenezeri kirikus. ' Laulu- N. J,). Jutlustab kog. Õp. abipraostPühapäeva1- T4, okt. kell 12.30
nõukogu, .kelle • esimeheks majandust,'
Max
E.
Saar,
Lauluraamatud.
Leerikoguduse
12./'aastapäeva
jumalatee
lehed. Järgneb koosviibimine kohvi
Harry ViswarL
ealisi palutakse registreerida leeri nistus. Laululehed. Jutlustab kog.
1 Kirik oli saadaval S+5,000 eest, mis lauas. Kell 2 p, 1. laste-jumalatee- õpetuseks pärast jumalateenistust õp. Elmar Kuusler. Järgneb koosvii Kas teie olete vähemalt Ühe eesti
1954/ a. tundus kogudusele küllaltki |nistus.
organisatsiooni Hige?
bimine-kohvilauas.

LÖIKUSEPÜHA CONNECTICUTIS

õpetaja juures. j;

