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Savisaar jäi

daksamaa
pealinnaks

Venelased muhelesid eestlaste kakluse üle
Mäletatavasti tõi esBKisptsev Eesti poliitilisse ellu kaasa

kriisi: 26 Ülemnõukogu saadikut esitasid avalduse nõud

BONN (AP) — Saksamaa par
lamendis võeti eile, 20. juunil

misega võtta Ülemnõukogu istungjärgu päevakorda

vastu otsus, et Saksamaa pealin

k ust. Teisipäeval

ne.,-s =aab jaW EMiin. Terast
ase testa-al-s—geuis' alga.,
Berliinis suur tänavapidu. Kurfürstendammi peatänav oli üks

arutati seda Ülemnõukogu juhatuses, presiidiumis ja
vanematekogus.
Ilmselt jõuti seal mingite kokkulepeteni, sest kolmapäeval võtsid
26 saadikut oma avalduse selleks korraks tagasi. Nad tegid uue et
tepaneku — võtta valitsuse tagasiastumise nõudmine Ülemnõukogu
päevakorda pärast suvevaheaeg». Juhul kui valitsus vahepeal teeb

tr r:'T *1 Josu-ndit. joom
ravelin s !e:.y>i?ti Sai ,,o
,-pe. Umberl oliinrii do* re'
"ertüni õtab aeqa vaücnaF

nende arvates vääraid samme, võtavad 26 saadikut endale õiguse teha
algatus Ülemnõukogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks.

i litti 12 aastat, arss-ta.ad
vaksa rrptnehsv. Kuid ellel s

Selleks korraks on valitsuse langemise oht Eestis möödas. Lepitava

lit lm istme Lohe et‘>1 rkniäias'
tegema. Ümberkolimine r'gaas

sõnavõtuga esines Ülemnõukogu ees Arnold Rüütel. Samal aja!

aastal 1995.
Mitte kõik sakslased ei ole sel-

(kolmapäeval keskpäevast alates) oli Toompea lossi ette kogunenud

tuhandeid inimesi, kes Rahvarinde poolt korraldatud miitingul
(Savisaar on teatavasti selle liikumise iidol) valitsusele toetust

Vl tra-hei nüs.iisect "aliEttsra-

.ud. Mitmed soovae i*err"rl
saksist,. uEisiajaga. , ha' EJgipäevahooiic’ kerin raiel
Liit asi basietasL- psW, m<

avaldasid. Samas platsil seisid ka ERSP aktivistid nõudmisega Savisaar

ikkagi maha võita. Muheldes vaatasid seda eestlaste vastasseisu
Toompea lossi rõdult pealt Aksinin, Lebedev ja teised Ülemnõukogu
interrindelastest saadikud. Eestlaste omavaheline purelemine on meie
iseseisvumise vaenlastele väga teretulnud. Kui Ülemnõukogu oli valit
suse kukutamise plaanid selleks korraks tagasi lükanud, ilmus Savisaar
ka lossi rõdule, kus ta rahvast tervitas! Ta ütles muuhulgas, et valitsus,
saab püsida ainult senikaua, kui tal on rahva ja Ülemnõukogu usaldus.
Aga kui meid kunagi tõepoolest sunnitakse minema, lisas ta, siis oleme

"öölt Ü37 ja ras i. iM L
'ring ..ui hraraia's rae

Junbe'dviin, süs iio-nWe,. Md
sünged,'. Bonni' linnapea' Hans
Daniels ütles, et see on raskeks

Eitaja dusbhuLs idcgik rao,a
linnale ja kogu linnaümbrusele.

Eesti iseseisvuse rajal nii sügava vao kündnud, et ka meie järglastel on
sealt raske kõrvale pöörata. .

Eesti poliitikavaatlejad on küllalt üksmeelsel arvamusel, et nende 26

la ara

saadiku seas, kes Savisaare vastu astusid, domineerivad kõigepealt
isiklikud ambitsioonid. Eriti paistab selles suhtes silma Jaak Allik, selle
sõnavõttudest Savisaare aadressil õhkub lausa vihkamist. Ilmselt on
tegu ka vanade arvetega. . . Prognoositakse, et ka Savisaar peaks nüüd

muutuma vähem autoritaarseks ja teiste arvamusega arvestab ehk ta

nüüd enam, sest esimene kell on löönud. . . Praegu jätkavad nii

üliü paa I?
Ezzhd. iipuj „ dtqtJo lh.ua lausud — icgs Blip Oh smaade Izõiyu
keigv.a cHtut — C*1 lorn. Lihi cl olid viitjas der.o pi j 1 Toran-

Easj.iui cdle (arkujetera mille

ca s-.-daa:: zas lv. juuni! 1191, kii ’idkmuis^ mä!<,suusiseics.

järgi Rõhja-eittaerlka EirlaL'

roie: d .J. Uaudkivi Demokraatlik Foonini nime sai.

Ülemnõukogu kui valitsus oma tööd. Vaatame, mida toovad kaasa suvi

Teirif ra-ral, iP, jumi oh , c.oi-

ja sügis. . . NEEME BRUS (Tallinn)
z c ec*

JAÜwz irÜ/i-:

tV.

Äsjavalitud Vene Föderatiivse vabariigi president Boris
Jeltsin sai Washingtonis väga populaarseks.
Kongressiliikmed tahtsid tema
ga rääkida, teda kutsuti igale poo

klouniks", keda ei sobinud tsivi

le külla, president Bush võttis teda

liseeritud inimeste hulka lasta.

vastu ja teda intervjueeriti poliiti
lise kommentaatori ja TV-kuulsuse Teo Koppeli poolt. Samuti olid

järge ootamas asepresident
Quayle, kaitseminister Cheney ja
kaubandusminister Robert Mosbacher. 60-aastaseie vene endisele

parteiliidrile on see suureks muu
datuseks — vaid paar kuud tagasi
ei olnud USA välisminister nõus
temaga Washingtonis kohtuma.
Ning kui ta 1989. a. Washingtonis

käis, peeti teda , .purjus
Kuid see oli enne möödunud
nädalast valimisi, mil Jeltsinist sai
esimene demokraatlikult valitud
rahvajuht Venemaal, kel arvatak
se varsti rohkem võimu olevat —

CSCE

itsll 1aLNtäIIü

ti

BERLIN (Sealer) — Lääneic

NnJ,” N. ^üvii-hiiauega

Mitmed Lavemamle mm istud
kaasa arvatud US* välisminister
James Baker, võ. ,d sõ-m, pooldadi s Balti isese.ssusj ja ho'atadcs

Taani . Jii^nn^rer l ffc Hiie

N. Luti vägivalla kasutamist,

na -lender aiLvli« ninnaku^a.
nõüQtfv t iTcTre a taelalu-aaks
BiiIli rii’ kitiga -biicdusiTPsi nen

eest Helgid. Prantsuse, Rootsi is

de iwwc rise N Ladu
Vdhsm r.Mi uuritsa Jun 10'it-

Norra delegaadid uhim id sel
lega.

kud n selgelt ui'-- näidanud et

Gorbatshovile hoop näkku.

Lon\ereruisi ta Taani
mmvtu \s . s Lm katsun

nad seda soovivat!. milleks neil ka

endale uca moodustada'1*

PEAPIISKOPLIK JUlöAL vvv-MÄT J*
7. juulil 1991 keli 4.00 p.i. Vana Andrese PeapüsKopi/v*s -ürikus, jj
Jutlustab piiskop Karl Raudsepp. Teenivad piiskoõid ja EELK vainu. Kuri. I

■ Solist bariton Avo Kittask. ■ i
Oleks soovitav, et kõik Torontos asuvad EELK kogudused oleksid sedel \

jumalateenistusel esindatud. j

ttai'd r-rvr Ci, ’iu io,»ie
ci:u !• v|- cm or; smT 03- -pn c-!ean; — kci siN ' uu CvaJ
Ee?.; ” abc riigi .odialk Looda —

selgitamas prof. Karl Aun ja
prof. Rein Taagepera. Peale et-

fel.r, mid o'; >.m refit'.

,üjlTTTA,“ es--’orgiks

erg; Eesti mmJ.o-ti Jlnpra!
ooE.e. ni selgima' s rc^LN
rat/Liaük rniui proineeLi (inM-

ole teel saanud Lätte oma iseseis
vust |a vab. Just’ Nende rahvasti

70. aasta Juubeli tähistamise I

TERA" oisriLSaLoniõh u oüa-

»E. s’ Peedi me rräi. ’ uliHliii
eitan tr-Eigugc L -f LEtuLl/i,

kiida > Ludu n^eaMU^e Seesa

Esimese Eesti piiskopi, JAKOB KUKK’e ametisse wijnlss«mi®e j

Loos iiÕMlist' rulimL .M-

T< am minister " munas, 11 Bo1-

ma Lchüb lentu ule<aanüd CSCE

sn^wi luhtus et iLaui ei tch. ^eL-

uo rWoo'- aLedeemriiru'.
õhkuva Trinity College’! hubases

ttmaad - Eesti, Lati ja Lemu. ei

kui mitte füüsilist siis vähemalt
moraalset — kui Gorbatshovil.
Briti diplomaadid kritiseerivad
ameeriklasi liiga suure juubelda
mise pärast — see olevat nagu
(Järg lk. 2)

Nn 1 õiau maakeeide -rardoita

taielik õigus t n ,,Mc kutsume N.
Lutu üles, jaima kõik - agivallaahvardused |a oma sõiajöudude
sekkumised Baltmuaue siseasjas
se.“ ütles ta.
Kolme Raitu,laa \alismim.tnd

võtsid osa ava-tseremoomast
kesknadalasel valisimnist-ite kok
kutulekul. Nad olid kohal Skandi -

iiaaviamaade kula,isteta, kuid
neid ei lubatud osa tõtta kinniste
uste taga peiud tookoosolekuist

Fesii WEfcmmister Lennart
Meri ütlec neljapäeval, on .oi

metuid .piiratud koIJ.tipõi!ted“ Baltimaade püüdel kt*
nõukogude „0jr,,: Fared o!! T „>a-

psrLjatel1- mrTelotaMe

Elsa! c ka eheeSr ; ‘ ring ja
võimalik üit"*Tsiei IXaiL uttdimatult vestelda.

.,ra^l'ü ‘i javl ao alllil-ä
ajuni oakot tc nrara >o e
lõppedes.

. li, Läti ja Leedu tolli
punktide tegevust. Juba CSCE
konverentsi esimestel tundidel toi

musid süuväelised kokkupõrged

mnt piiridel'üties Meri, „mis
nai tab N. Liidu võimude närvili
sust. On alati võimalik, et nad
meie maadele vägivaldselt sisse
tungivad ja valitsused üle võta
vad" Sel'e arvamisega ühinesid

(Järg lk. 3)
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Selleg lelles

VABADE EESTLASTE HÄÄLEKANDJA

fMll

Tallinnas kardeti valitsuse

VÄLJAANDJA: Ö/Ü Vaba Eestlane,

kriisi, olukord lahenes — lk. J

120 A Willowdale Ave., Willowdale, Out, M.2N 4Y2

Venemaa presidendi triumf

DSA-s - lk.1

FREE ESTONIAN

Tulipunktis oli Berliin — lk. I

PUBLISHER: Free Estonian Publishers Ltd,
120 A Willowdale Ave., Willowdale, Out, M2N 4Y2

Koop Cup’i suurejooneline
finaal — tk.4

Tegevtoimetaja: Arvi Tinits. Toimetaja: Olaf Kopvillem,

Eesti peredest — sünnist sur
mani — ik.8

Toimetuse kolleegium: Karl Arro, Olev Trass, Hannes Oja.
TELEFONID: toimetas 733-455®, talitus (tellimised, kuulutu
sed, ekspeditsioon) 733-4551 avatud esmaspäevast reedeni 9-3-ni.
Fax (416) 733-4.558.

KGB Eestis on ja jääb — lk.6

Tellimishinnad Kanadas: ajalehe tariifiga aastas $77.—. pool

Yvonne Väär — ik.7

aastas $43.— ja veerandaastas $24.—, kiripostiga lisandub posti
kulu — vastavalt $145. — , $76.—, $40. —.

Kanada sisserändeseadusest

Fotokunsti maailmanimi

- Ik.8

' spool Kanadat: aastas $94. , poolaastas 1

Finnair

$50.— ja veerandaastas $29,—. I klassi posti ja lennuposti hinnad I

vad kõlinad tuuled — lk. 12

vastavalt — USA $142.—, $75.—, $40.—. mujal välismaal 1
-UTE. sm, 549. J

• ,,Moskovskije Novosti" —

| Aadressi muudatus Sl.— — Üksiknumbri hind $1.00. j

Menukas nädalalehes avaldab
arvamust Nobeli rahupreemia

I Kuulutuste hinnad: üks toll ühel veeru): $6.00. esiküljel $7.50. j

j1 Kuulutusi
pluss
1% (GST) Kanadas. j
võetakse vastu nädala esimesse ajalehte kuni reede t

komitee esimees, Nobeli in

( iiomrn. kella 10-ni ja nädala teise ajalehte kuni teisip.. homm. kella I

I UH i Uil ■ PIU I H i U Hi '11 . w i it|| UI , , pinu |! f||i|lttiim,lllllllll III

A I u A. Oil 2UI22U
Asja rahva poolt otsestel vali
mistel suure häälteenamusega
Venemaa presidendiks valitud

stituudi direktor G, Lundestat:
„Me ei kavatsenud arvustada
Mihhail Gorbatshovi tegevust
tema enda maal — see on riigi
siseasi. Me hindasime tema rah

Jeltsini saabumine Washingtoni.

| 10-ni. Väljaspool tööaega: Leida Marley 223-0080. |

Esialgsest '.vaos
hoitusest

vusvahelist tegevust."

ajakirjanikule jäi silma seegi, et

jeletniseks, milleks luuakse vaba-

riäkidevaheline majanduskomis
jon ning keskvõimu võimupiiride

„New York Times" annab uu

jaiikti olevat. Need olid häm-

lühikesel N. Liidu saatkonnas
Jeltsini auks korraldatud vas

Boris Jeltsini Ühendriikidesse

vähendamiseks töötatakse

dise ettevaatlikult neljandal lehe

d sõnad mehelt,

tuvõtul ei oodanud külalisi

küljel, rõhutades, et USA ei

sõidule eelneval päeval kirjutasid

Moskva ja liidurlikide vahelisi
suhteid reguleerida vastavate

soovi solvata Gorbatshovi Jeltsi
nile imeeivastuvõtu korraldami

kelle erruminekut Jeltsin mõni

kalamarja mäed, millega eelmise
Jeltsini visiidi ajal kostitati; nüüd
pakuti ainult sooja viina...

N. Liidu president Gorbatshov
ja seitsme liiduriigi esindajad

majanduslike LcK.uIepetega.

ala kokkuleppele, millega need

Pealiskaudsel vaatlusel jääb

..vabariigid" nõustuvad uutel

mulje, et Mihhail Gorbatshov on
hakanud aru saama liidurtikide-

aluste! liitu edasi jääma. Kokku
leppe kavand saadeti kõigi asja
osaliste riikide, .parlamentidele"
läbivaatamiseks, kaalumiseks,
arutamiseks ja kinnitamiseks.

tähtsusest, kuld lepingu positiiv
set külge tumestavad paljudes

presidendist ka mööda vaadata.
Enne Jeltsini äralendu Moskvast
andis Goi
kaudu teada, et ta on arutanud

punktides üldsõnalisel! ja täp

Jeltsiniga eelseisva visiidi

le antavate suuremate vabaduste

Tegelikult räägiti seni üheksast

sustamata väljendused, mis on

t riigist,
mille piltlikuks väljendusvor

kaugel vajalikust formulat

miks kasutatakse valemit 9+1.

sioonist. Sellise „ lahtise" kokku
leppe tõlgendamisel võib tulevi

Esitatud valemis märgitakse

kus tulla suuri lahkarvamisi

num >e" ut'elmn t?[, ilku

keskvõimu ja üiduriikide vahel.
Uue plaani rakendamisel võib
Gorbatshov paremal juhul võita

vaid riike, kuna number iks
viitab president Gorbatshovile.

Esialgu liitusid uue üidulepinojks. kolm staari eb' iU tranpa

sega; samal ajal ei saa 1000 aasta

jooksul esimest korda demo
kraatlikult valitud Venemaa

; » ja iääne-

atud abistamis-

üksikasju ja leiab visiidi väga va-

nista, siis on nad teiste liidurii-

kide suhtes välisriigid, või

Durassovi mõttel li

gendades — ebasõbralikud rii
gid. Juhendite põhjal võib oleta
da, et iseseisvust taotleva riigi ja

kolm kuud tagasi Moskva täna
vatele Jeltsinit pooldava miitingu

ajal korda kaitsma 50 tuhat
sõdurit.

Veel mõned üksikasjad
Jeltsini visiidist. USA poolset
kõrgetasemelist suhtumist näitab

fold, et JeUsiri UoaitL maandus

Washingtoni läheda! asuvale
õhujõudude lennuväljale, kas

võetakse vastu ainult eriti
tähtsaid külalisi. Nõukogude
saatkond Washingtonis ei näita

Jeltsini vastu üles erilist
poolehoidu. Washingtoni kesk
linnas asuvad vastuvõtutoad, kus

Gorbatshov alati on peatunud,

Õigusega rõhutatakse, et

Jeltsini näol on tegemist
pretsedendiga — ei oie enne tead
veel keegi suutnud ..süsteemist”

julmalt välja tõugatuna uuesti
tippu jõuda. Kui Sahharov oli
prohvetiks, siis Jeltsin on rahva
mees, tipp-kommunist, kes au
salt kahetses, et ta valik ei olnud
õige; Jeltsin on tööline, kes õpib
elult ja vaevalt kordab oma vigu

teistkordselt; tippjuht, kes on
sotsialistliku Venemaa
võimupüramiidi otsas julgenud
tõsta käe jumaluse (rumaluse) —
sotsialismi vastu, nimetades, et
tulevik kuulub kapitalismile, mis
kommunistliku ideoloogia liirgi

N. Liidu vahel tekivad konfliktid
Liidu omandi mõiste määritlemi-

jäid Jeltsinile suletuteks.

on sotsialismile eelnev ühiskonna

sel ja Liidu omandi väljaostmi
sel. Räägitakse ka toorainete
äralõikamisest, kaubavahetuse

Venemaa president peatub Ma

diseni luksushotellis. „NYT“

arengu etapp. N.R.

riiki — Venemaa, Ukraina ja
Valge-Venemaa ning N. Liidu

sununadt

lõuna-osarügid Kasahstan, Aser-

vbmrtawt- ‘'CiKtiiB.e on sösIJ veel

baidzhaan, Turkmeenia ja Kir
giisis. Lölumiseks on kindla lu

otsustamata ja N. Liidu majan
dus on niivõrd katastrofaaises

baduse andnud im '7TcL’häisüin
ja Usbekistan, kuna kuus riiki —

olukorras, et seda ei suuda

krt

päästa isegi Gorbatshovi poolt

Lühidalt: keskvõim hakkab

ram smiti riiki, Moldova, Ar-

planeeritud uus „Marshalli-

n suis ja Gruusia ou keeldunud

plaan". samuti mitte praeguse

iseseisvust taotlevate riikide
vastu rakendama kõiki tema

kokkuleppega kaasa minemisest.

valemi 9 + 1 suurendamine

kasutuses olevaid majanduslikke

Lääne ajakirjanduses ilmunud

15+1-le.

relvi.
Kuid Gorbatshovi survevanendite arsenalis cti vcJ teisigi mõ
juvaid vahendeid kuna kõik lah
kulöömist üritavad riigid alluvad
Moskva sõ;avat,'s..e I ontroüüe
ning rahutuste ja vägivallategu

pumpamiseks. Nende suurte

aeg tagasi nõudis, kes mitte just
sümpaatiast Jeltsini vastu saatis

piiramisest ja sur

— „Küll Balti riigid tulevad
ise tagasid
(Algus lk. 1)

tahavad — mina neid takistama ei

Ted Koppeli intervjuul tema
ABC „Nightline“ programmis

hakka. Nagunii on meil nendega

ütles Jeltsin, et talle ei meeldigi
Gorbatshov ega tema tegevus.

Lätiga — Leedu oma on just sõlmitamas." Ilmselt mõtles ta Vene

Küsimusele, mis eriti Gorbatshovi
tegevusest talle ei meeldi, vastas

Vabariiki ja selle kokkuleppeid

malik üles kihutada venelastest

Jeltsin: „Tema ebajärjekindlus —
tema seisukohavahetused, tema

et ega lahkulöövad vabariigid nii

ja teistest vähemusrahvustest

ebakindlus. Alguses läheb ta vasa

koosnevaid gruppe. Nobeli rahti-

võib oletada, et keskvõim hak
kab rakendama majanduslikke,
poliitilisi ja isegi sõjalisi surve
vahendeid dissidentide põlvili
surumiseks. Et Moskvas sellele

kule, siis paremale". Hiljem lisas

auninnaga vääristatud Gorbat

ta veel: „Kui Gorbatshov oma

elus, kuid veelgi rohkem nendes

probleemile tõsiselt mõeldakse,
kinnitab juba seepi, et N. Liida

kaasa arvatud sõjaväeline surve,

riikides, kes Gorbatshovi õnge

Plaanikomitee aseesimees V.

asunud riikide rahvuslikke alga
tusi ja demonstratsioone maha

10—15 aastat kõige rohkem, siis
tulevad ise tagasi, juba puht-majanduslikel põhjustel. Jeltsin ütles
et tema ei taha tulla, müts näpus,
USA-st raha paluma — selle ase
mel pakub ta haruldasi investeeri
misvõimalusi, mida kõik õigestimõtlevad kapitalistid peaksid taht

siis ma olen ta vastane". Balti

ma ära kasutada.

konksu otsa ei hakanud.

Durassov saatis laiali juhendeid,
kuidas suhtuda nendesse vaba

riikide kohta ütles Jeltsin kui Kop
pel teda pressis, et ta ,,pooldab
nende suveräänsust". Kui Koppel

Senati republikaanide liider Ro
bert Dole kiitis Jeltsinit, öeldes:
,,Me soovime otseselt vabariiki
dega kontakte saada, et nendega
läbi rääkida — oleme keskvalitsu

teated, et Leedu ja Läti on

Kui uue liidulepinguga

unmenua Gorbatshovi plaaniga,
liitunud riigid lähevad koos Gorei vasta tõele. Valejärelduste te- batshoviga vasta tumedale tulevi
gc-mne oP timrtud tõenaoliselt kule, siis veelgi süngem, eba
sellest, et mõlemad mainitud määrasem ja ohtlikum on nende

Balti riigid saatsid uue liidu

kuue riigi olukord, mis Gorbat

moodustamiseks korraldatud

shovi uue plaaniga ei ühinenud.
Praeguste väljavaadete juures ei
ole Moskva valmis nendele niiti
dele iseseisvust andma, pigem

l’5uo:gä. iLtele oma - aatlsjad.

Vaatamata Gorbatshovi
suurtele lubadustele oa 9+1
kokkulepe ja selle tagajärjed
praegu suureks Küsimusmär
giks, mittele keegi ei suud?
vastust anda. Plaani rakendami
ne toob kindlasti kassa muuda

tusi plaaniga ühinenud niitide

Põhiliselt tahab Gorbatshovi
uus liiduleping vältida N. Liidu
täielikku majanduslikku kokku

riikidesse, kes ei taha sõlmida

de lavastamiseks on alati või

shov teab, et läänemaailm 1 pöö

rab alati pilgud celgBVult tõr
vale kui ta saadab oma löögiüksused iseseisvuse taotlemise teele

suruma.

Nii võib ütelda, et uue liidule
pingu i ahendamine v iib ka Balti

reformipoliitikale kindlaks jääb,

siis olen ma tema poolt. Kui ta
jätab reformipoliitika kõrvale,
avaldab vabariikidele survet,

riikide ja teiste N. Liidust lahku
da soovivate riikide küsimuse

edasi päris, öeldes et ta teab juba

teravnemisele. Kas see teravne
mine aalti rahvaste probleemid

mis tähendab hoopis midagi muud

võrdlemisi suuri järeleandmisi.

keskvõimu kontrolli aü.
lühendeis mainitakse, et teised
liiduriigid peavad erimeelsetesse

Nii lubatakse mitmesuguseid

vabariikidesse suhtuma N.

eeliseid liiduvabariikide omava
helise majandusliku koostöö vil-

Liidust väljumise seaduse alusel

seks, millele on raske anda isegi
oletuslikku vastust.

ja kui need riigid seda ei üin-

K.A.

varisemist ning sellest aspektist
lähtudes on tehtud liiduriiiüdele

majanduslikke kokkuleppeid

lahendab, on omaette küsimu

venelaste suveräänsus-mõistet,

kui mujal maailmas — et tema

mõtleb Baltimaade täielikku
iseseisvust N. Liidust — siis

majanduslepingud, Eestiga ja

Baltimaadega. Pärast ütles ta veel,

kuinii kauakas ära ei jää —

sega juba küllalt rääkinud." Jelt
sin vastas: ,.Selleks ma ju siia tu
lingi, et president Bushiga otsest
kontakti luua."

paistis Jeltsin kõhklema löövat.
,,Nu“, ütles ta ,,kui nad tingimata

Star’ist tõlkis ja kärpis A.T.

emalt selle julma mette elu:gust, kes oli Balti riikide ela,konna küüditamise peaorgaaator 1941. aastal ja küüdita-

skäsule allakirjutaja. Eestis

76. aastal välja antud
süklopeedia ei räägi midagi

in Serovist, kuigi ta oli
irekaliibriline ja teenekas
nmunist kõigi nende väikeste
elaste kõrval, keda on peetud
ärilisteks teatmeteose letieldii-

iel avaldada. Siit võib
elciada, et Ivan Serovi sünged

tratsioonid eesti rahva
'itamisei on niivõrd räpased

Kanada välisminister Barbara

N’lD a 1 j J s ttetlmus te s

,, juigeolekumehe ‘ ‘ karjääris
ainult üks väike episood, kana
teda ootasid pärast seda palju

suuremad ülesanded. Ivan
Serov sündis Vologda linas
lähedal talupoja perekonnas

1905. aastal ja oli juba
18-aastaselt oma külanõukogu
esimees. Kodusõja ajal ühises ta
punaarmeega ja tõusis kiiresti

ühe suurtükiväerügemendi
staabiülemaks. Pärast sõda tegi
ta sõjaväes kiiret karjääri, kuid

1 Igati põhp aiieamo.

I Meil 0H tln»¥usel Võidupühal põhjust meenutada uit saavutusi

j kui ka muresid Eesti Vabariigi faktilise iseseisvuse taastamise
j võitluse praeguses kriitilises etapis. Saavutuste hulka lugegem

i ta a t! is I lak ivhi $48 3
iiiiljai üi eest — suur protsent

seilaM lillil uit I uiq 1 ell

olid konverentsilaua taga- nagu

0 iie! s T Lahi S!a / 11 sa ku t

McDougall nõudis, et konve

tegelikult Ivan Serovi pikas

I jakuututamine riiklikuks pühaks - - Võidupühaks — on ajalooliselt

1 oi \ eren si t ssa itsiu
McDougall ütles, et viimase 10

põlastusväärsed, et isegi

iimesi

j kindlustada Eesti Vabariigi ot masölt!. Selle kuupäeva väl-

m *es ii t ist i n 1 ke selles*

laste vaiedevabrik ei ole teda
melirje näitama kiskja loonta
eme

| soodsad strateegilised tingimused i dvõiduks Vabadussõjas ja seega

9 Fo ei i i ii mul t naa cost

vdliaUiixiisiei nenae 34

dis a ida tl! i r|i 1 au mehed

suuremal hulgal relvi müüakse,

rents aud s tou * tt te
avantüristidele teate — relvaturg
on neile suletud'

i isaramisecs:

Barbara M

j — Eesti ajaloo suurima rahvaaigatusliku liikumise poolt mullu

ealt

I ellu kutsutud Eesti Kongress on vaatamata rasketele

iv in te } cDi i ^ H t utsus J tegevustingimustele püsima jäänud ja oma aatelisusega oluliselt
CSCE konverentsist osavõtjaid j mõjutanud nn. üleminekuaega.
üles \ al| n u ma prN kn isi om J — Balti riikide taasiseseisvumise küsimus on muutnnud
mis piirab või otseselt keelustab I rahvusvaheliseks mitte ainult avaliku arvamise, vaid ka valitsuste

rel vademüüki Lahis-Idasse.

Saksamaa välisminister Dietrich

Genscher ühines selle

laiul i \oi\ id riigid ja

üleskutsega, öeldes et Saksamaa

muretseda,•“ ütles ta, ,,kuid kui

on seda taotlenud juba pikemat
aega. (Ei tohi siiski unustada, et
Saksa firmad olid suurel määral

rahvad endile kaitserelvastust

ilmselt t s ru tadalt sellisel
humal id l ki lu 1 uh) h m
seme st tema re siosml a' asid

n utb t s 11 1 aiuuuki n
te md i i v o ousted
..Seeparast v kinnitas
1 kDou_j n il d ruvak lp
mehed rohkem kui pisut suudi
teahis-iöas toimunud sojas ja

Kanada on ainult huvitatud, et see
ettepanek tõeliselt teostust leiaks.

A.T.

h >n * ad r° us ecas ie_> te es p hiilgelt ma’ o , ku t
sissesõiduviisasid Eestisse reguleerib endiselt Moskva; kus kontroll
I Eesti piiril vastu läänt kuulub endiselt KGB-le; kus Tallinna vaiit- |
sus ei suuda käiku lasta oma raha ega maksma panna oma võimu I
isegi Eesti idapiiril.

ad Balti r

lätlaste ja leedulaste

17. kuni 19. juunini toimus
Stockholmis Balti riikide ma

Serovi karjäärile aitas palju
kaasa Nikita Hrustshov ning

jandust käsitlev seminar, -mis

Eesti poolt võtsid sellest semi
narist osa Eesti Valitsuse nõuni
kud lvi Proos ja Aare Purga, Vä-

1944. aasta! näeme seda väikse
kasvulist ja brutaalset jõhkardit
punaarmee kannu! Poolas tegut
semas, kus ta organiseeris kom-

te sh el n 1 Ir n \ Kl auban
dus" im tr spLanp Lolnliliste*

i na < 1 n i e uij. i itsen,

vu os sel Rootsi \ jt jt briti riike

hävitades armutult iga kommu-

is i! ii ihT "«tr-se
aastal avanes tal suur tööpõld

i)u.snm.i:

ku l se ss d n jtuiluslikle

suojekte |a tanab osutada
See on esimest korda, kus

kommunistliku rezhümi ja vene

1 ts i i L ed esinda] d t lid

okupatsioonijõudude toetami

seks tohutu luure- ja ter-

aol ise1 se * i r mille t pL dc

ba tlas e on s cs er i nd-i tun
roriaparaadi. Berliini eeslinnas tuid majandusteadlasi nagu pro
Karlshorstis kuulus Serovile ja fessor Brian Van Arkadie Inglis
tema personalile suur okastraa maalt p ites r Aiei o\l G1 s

diga piiratud linnaosa, mida
valvasid ja julgestasid NKVD

o\ uil oi t r t| ndu teadlane
Rudoh jt 1 s pie

sõdurid oma koertega.

Lo ii l 1 s e to n unud sl
mn«r petes n aniti edispidi

1954. aastal nimetati Serov

KGB ülemaks, millise! posit
siooni! ta näitas oma suuri

ttosl t maiSiiuLsal sl point 1 a

tshekisti-võimeid Ungari

olcksiu is oimdiSLÜ ka majan

ülestõusu mahasurumise ajal
1956. aastai. Serov sõitis isikli
kult Budapesti, kus teda ungar
laste petmisel mõjuvalt toetasid

tolleaegne N. Liidu saadik

Ungaris Juri Andropov ja

saatkonna kolmas sekretär
te *mir te nt b* o» I loiemad
kerkisid hiljem N. Liidus KGB

B Hi ii ete ulitos nn et nad
dusnkült iseseisvad olema.

miseks GRU (N. Liida sõjalise
luure organisatsioon) ülema
koht. Serovile kujunes tema
suur sõprus GSü ohvitseri Oleg
Perknv te < a kes oli teaneriiivi
de agent. Kai Penkovski paljas
tati, siis oli ka Ivan Serovi laul

lauldud. Ta vallandati 1962.

U lav jIi s r n.Ui \r m*h

aastal GRU ülema kohalt ning
tundes end nurka surutuna, ei
leidnud ta tekkinud olukorrast

Ungari kaitseminister Pai
Maleter meelitati läbirääkimiste

püstolit välja tõmmates isikli

innud väljapääsu kui lasi endale
kuuli pähe.
Kaht ootes, ei akoru ei kerge
surm atenele, kelle eluloo ei-*

kult arreteeris.

ainult teiste inimeste mõr-

ettekäändel N. Liidu punaar
mee peakorterisse, kus Serov ta

Kui N. Liit hakkas parast
Stalini surma otsima lähemaid
kontakte lääneriikidega, siis ei

obinud Serov enam dit re
mangu Pcaiegi tindis teua

v ümises, kt t.d taanric /rtei >e

vägivallategude I a ei ik
ju** aeo 1 orralJate uut Nurnb rgi pro*ce s . ku 'an Se-ovi

taol* t urjutegi”* kuriteod

-veoalt komsote* n Ll kk uni e«.

•inimsuse vastu tuleksid paljasta

e-nmene teeta. tetLsajifan.

Phelepn ts lo l i " umeta

misele ja kurjategija hukka
inõi tmirek* Olgu pa tel”

ti Serovi asemele KGB ülemaks,

sen.

kuu eroi iie arti terra t~o rii

rektor Mehis Pilv ja Teaduste
Akadeemia president majandus-

do tor Ar K am
HEIKKI H. TANN

AIV1I.

On vastuvõetamatu, et Tartu rahulepinguga kindlaks

n äiatud L t tetsarugi iei ru am mil e* kireb i
teha kompromisse kirdes ja kagus; et üleminekuaja valitsuse enda j
eestvedamisel liigutakse kogu Kirde-F.esti äraandmise suunas Eesti j

riikliku kontrolli alt Narva vabamajandustsooni näo!. j
On vastuvõetmatu, et Eesti üleminekuaja valitsus ja tema taga j

* e «■j adrule mtuU iU .« pu a* oit u ee i pagerud eea(Ia« ai

jkkuporgee

arvata Eesti Vabariigi kodakondsusest, pakkudes samaaegselt nn. I

ISCE j lulkanana tJ* tee u Tabad gi Ic nrd a<-i soja a e|

J muulastest sisserändajatele. j

Läti ja Leedu esindajad, kes Meri
sõnavõtu juures kohal olid.

Esmaspäeval murdsid Nõuko
gude politseiüksused sisse Läti
tollipunkti Riia raudteejaamas,
lõhkusid mööblit ja sisustust, kon-

fs eeriueN ku”i r a ptk tes
lati amemikKe. :
Läti uudisieage

hta teatas

NAK et

venelased olevat

j Eestlaste Kesknõukogu Kanadas juhatus kutsub eestlasi ja
eestlaskonda üles jätkama võitlust Eesti Vabariigi faktilise |
J iseseisvuse taastamise eest, pidades seejuures meeles, et meie j

t titte IJMlte te*ate' vS C£* a ' ’U* 1 te (ju \J spoil! ’ E Ti'-j
jutamme taasiseseisvumise sihi saavutamisele soodsas suunas ja
Eesti sisepoliitilise eiu mõjutamine Lääne demokraatlike, majan- j
duslike ning üldühiskondiike põhimõtete alusel.
Meie ei tohi loobuda oma kaasarääkimise õigusest Eesti as- j
jades. Paguias-eestlased on praegu ainsad eestlased, kel on poliiti

ditseivõiilakaubali võetud

lisi, töö- ja elukogemusi sellistes ühiskondades, kuhu valdav!
enamus eestlasi Eestis soovib välja jõuda. Seistes eemal Eesti I
olmetingimustest, ei ole meil ka tarvilik teha kompromisse, mida J

Ia kont ke u^■<] salakaup ja üks

hetkesurved ja punasest poolsajandist pärit mõisteline- ja I

mi d p oli d is
vedajate jõugu. K;
läti ametnik

ülema kohtadele. Andropov on

kov täidab seda kohta praegu.

1 sn tj ui n r te p ei

i m poolse m janduslil 1 abi

Ida-Saksamaal kus ta rajas

j Meil on põhjust olla ka mures. I

1 On veider, kui Eesti üleminekuaja valitsusjuhid oma nõunikega
j kuulutavad poliitilise okupatsiooni lõppenuks tingimustes, kas j
j Eesti Vabariiki okupeeriva Nõukogude Liidu sõjajõud ja julgeolek

uudatuste
Id kindlalt

taustal, ja

e enn. 1 oi raiu tU uminils

poliitiliste ringkondade poolt okupeeritud Eestis, tihti koostöös I

i Nouko-

gude Liid

I L1S] 11 ISI L 1 aS d| 1 ir| mkele

nmoamatit. I

Need saavutused peegeldavad pagulaseestlaste aastakümneid

te te lc la ic* dc s9™>s Q *,»■ km n uf c « a utu tc u* ' •

Saksamaa nõustub temaga ja
tahab krediiti endale saadad —

verevalamises. “

lõppes pressikonverentsiga.

— Mitmetes lääneriikides on loodud parlamentaarsed Balti j
komisjonid ja töögrupid, kelle panus taasiseseisvumise protsessi on

! utetud n ngu c.“i n nr i ;'r asi pmputusi mitme e •

sonuiieicl
Stockholmist

küüditamise 1941. aastal.

—- ! itete"o!iKre vsui i “ ai j ljai I etl ed vaiia teurot

hendite eest). Selle peale naeris
McDougall, öeldes: on ju kena et

arvamust
toimuvat*

nimetati riikliku julgeolekukomissari abiks, millises kapatsideedis ta viis ka läbi eestlaste,

s tasandil:

j Balti rahvaste vabaduse ja riikide taasiseseisvumise kaitseks.

vastutavad Iraagi raketijuhenduse
ja tuumajaamade rakendamisva-

viidi 1939. aastal kindrali
aukraadis üle NKVD-sse, kus ta

lonnait

I Võiduga Võnnu au 23. juuni! .919 aitasid eesti relvajõud luua

Iraagile iclvi muunud,

praegugi veel Lähis-Idasse

Baiti rahvaste küüditamine oli

alus

Riigipäevahoones kõne, kus ta
mutsus I t [ eid rrt id mis o! d

eetud Nõukogude

iil valitsus näeb
selles ohtu oma eksistentsile,
sest senini piirdusid rünnakud
prokuratuu

püripostidega.

Be Ii n on n * i mtas u

Me ii tu v te B i mis nd

(Aiand s c c s _ lüsi )i

k oemucicvara n me iele V» ti teia toid pele te cl ,
Meie kogemused ja mõju lääneriikides oa Eesti nüüdisaja |
vabadusvõitluses asendamatuks relvaks, kuid arvestatavaks j

rdv<d.s wo ii lx«ii ir< w* te " t su J"- t ’>£Sa c du* |
poliitilisele sihile ise vakumatult träniks jääme. Ärgem unustagem, 1

mte ree ilu e — E l vabar>*> ainitee jaht ”nrei„Bse|

taastamine ta Tartu rahulepinguga fikseeritud territooriumil, Eesti I

lams k r an « tr nad passi
\ad ta eo riit ^CE I ikmeks

Vabariik demokraatliku riigikorraldusega. j

saamise suunas.

trpreit ii iile t te tõdfe* mne m ie°i * * m Uatai d j,

,,Me oleme selleks siin et maa

Võnnu all teic teaö' Lesti \ abai iig seaut *aga lasti j- j

EKN’i JUHATUS

ilmale meelde tuletada — Euroopa

li ok \u ih m ad i \ d ks
sa nud Eui n m ik \ eel
\ dm uh seis de^^l m 11 uis
hooneks Kuid ~i l eite veendu
puu er ae a striLs-s e o e e am

k u tl isas v r >K surni
laua' onu ± i ? tou uu oopa

iue ei roistu eelneja Peki rateioimga
Tunnust ii*e kodu-eL öaste « 1 umnett joo'»su> tehtut
At aidame I aa tui ee* iie le vali, eestlastele, i ts ei o’" eot
vee! mõistnud.

Põhja-Ameerika Eestlaste Demokraatlik.. Foorum

milk kaousu l II i ^ilmsoia

—„ALTERA“

tõttu, sest me olime enne seda

20.06.91 Torontos

tueo gusi kua Rannatu udu
liikmed. Selleks peame me Mosk

vale milt im lai pc’ till t

tahet nauama."

Tõlkis ja kärpis A.T.

CIlrAü,C rFFŠiAtf-" oa t aL-d
tv sflvatsri ' mln 1 ar «g*Il
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Lühiuudised
a WASHINGTON - Nälg äh

le

vardab rohkem kui 38 miljonit
aafriklast eeloleval aastal, ajal,

JJife

mi läänemaad on ,,abistamisest
tüdinud", ütleb URO. Vähemalt
5,7 miljonit tonni häda-abi toitu

Koop Cup-i maailmakariJs:avdistlused lõpetas Metro Con™
vention Centre’is internatsio naalne „tshtede“ paraad» E.
Koopi ja D, Calderwoodi juhtäiusel esinesid Kalev Estienne
eliitgrupi võimlejad vaheliti v aistilisest osa võtnud eriliikide

on tarvis — 2,3 miljonit tonni

rohkeni kui lubatud. Kõige

silmapaistvate esindajatega.
Esinemise alul ütles teadustaja
A. Raudsepp Kanada kakskeelse

tervituse, märkides et siind1 eua t .ütstutul se p vp n ve

suuremas hädas on praegu kur
uude

did ja Bangla Deshi uputuse

mis on eesoievme

ohvrid.

linale projekteeritud. Mölder
e t s re»*..* «. nd ioi! sudis ' aa
eOva koiteui-afmse numbri

koalitsiooni-valiteus lubab kuni

l Oop S. up nit] bulsdaii-in

80% palgalisa kõigile valitsus

• VIIN (Reuter) Albaania uus

OUOJ

ust. poolatar J.
maiga, samuti

ametnikele, kaasa arvatud julge
olekumehed. See oli uue mitmepartei-valitsuse esimene otsus.

7i< iier:
^euns^n pic aüe n^dam utiad

: rohkem
omaenda sissetulekute pärast

baatilist paindlii

Bodak esines
eliitrühmade
need võimlejat

ishenbi L Oulrnlovd , *apan

esineda, vaid

launa Y. Kawamoto, prantslanna

mares. Vahepeal kaebavad
Itaalia võimud, et põgenike sisse

C ScJiue nrudlaun i ' Tonn
nnguilanna L Pemko r anud.il m
na S. Cushman väga humoorika

Ta

->0.1' UtaLJO Hf'l i vT il nilkergelt läbipaistev ja millele

I onst <\d nave dCeieaKioom

rumeenimnu A. v0mtt

suunati slaididelt, mitmesuguseid

sin eitsianna B Hubai aniuenk
larniaJ Lm ei1 |ugosiaa\hnna tv

CMnemisegv seolim k i 1 e

TLmm ardi^ Lwe i

Radonpe ja hiinlanna Liu 'iu;
morn oh oi id eunenns'-e liitnud

- lo mnt vuih* Loü a rpi<\

ran isepan. •''*0 *nouwe

vool jätkub — paljud noored
mehed tulevad Itaalia sadamaisse purjepaatide ja parvedega.

■
Evelyn Koop Canadian Rhythmic Sportive Gymnastics Federationi presidendilt Helen Connorilt vastuvõetud plakatiga,

Foto: H. Oja
Angels'".

Teisel poolajal tulid kahe- ja

uut abidirektorit, kuna E. Koopile
jääb edaspidiseks valikrühmade ja
võistiusvõimiejatega töötamine.

dünaamika pääses eriti mõjule;

kanada neh %õistlejru ja Kak\

kolme-palliga ,,Depeche Mode",

solistide juures tahtnuks esinejaid

Esnenne tudrukud on praegu
Kanada hvud»ku soistl onna
Iiikmea Fsimmimd 1 iksid su

kurikatega ..West Side Story",

Järgnes mitmeid tervitusi ja

vabaharjutus ,.Japanese Drums",

kinkide üle andmisi. Hiinas abis

tamburiinidega ,,Latin Medley",
lindi ja pallidega „Tonight“; see

võimlemist rajada; Ungari poolt

Urni \abe' orgutr. nah«. Y mka
r d n ouhui oi ekreo'1 v mtad
v ta nitnte tewe punt ! t m hu
oimSe]ad kandsia t ms.u<* d
drt^st mustade ur\<-suntc taust J,

kahanes solisti näoilmelt rõõmu
nägemine ja põhjustas peaitvaa™

oor nunnal Ohu n il*, rahvust
t t Tie ru’nud oi ,?
e- nen’v pagema koot sua o.i

juvali \aatamatu et olles samal
paevj saad mlies maalis pioovi
teha. Kulahsi oh ule 800.
V iie1 Estienne alustas tant
sahse numnnga ,Rhapsody m
Btue*‘ \ Jge.s liemdes võimlejad

lõppes hoogsa finaaliga ,,Hooked

on Classics"; kahes viimases oli

solistiks Marta Bobo. Kalev Es
tienne esinemised olid lavatantsu-

lised, hoogsad, vallatlevad

tasid Koopi tüdrukud rütmilist

tervitas dr. Abat, kes on kir

lahkuma, teistele näidati veel
tegevuse esimestest aastatest.

Ernst Idla ja Evelyn Koopi nimed,

\f-ilme ko aime ubiet uus a^u ui

liikumise pehmuse. Järgnes

laiavalt mõjukas ja seda lubati
0T mus julk k iMiidui Esmrse
Knhsu puh il andis ü

.Granada , lintidega "Saha uitan

lähedal lavatantsule on rütmiline
võimlemine.

.Perdido rdteldumisi rõngas,
hupits ja pall — ..Caribbean

Kruusmägi organiseerimisel kõik

Rh, thm ‘ , Cats ‘ ja ,,You bon t

endised võimlejad lavale, kus

Bring Me Flowers'1 ja holJywoodihse vaimuga ..City of

osale anti 10-, teistele 15-aastase

Bulgaaria konsuli eestseisul
koostatud kolme ikmelme toim

võimlemise märgid. Lavale tuli

kond oh võistlemist valinud

40 endist võimlejat, algusaastast

..Miss Gvirmastn Ti “ --akslatma

Heli Oder ütles, et rõõm on

pühitseda Kalev Estienne
aastapäeva, see on perekondli

kuks organisatsiooniks, kus
emadele järgnevad tütred. Kalev

Estienne on andnud tervislikku
tegevust, ja maailmas rändamise

võimalusi, ulatades sellejuures
kingituse E. Koopile.

E Koor ütles e la, ale
kogunud Lru.stel ’.õ;r,Iejatc)

set, mis meelde jäi. Kell oli
jõudnud keskööle ja osa hakkas
slaide Kalev Estienne pikaajalise

rõõmuväijendused, kuid ka solis

Helgi Ruukhoim ja Heigi Pedel.

oma uuelaadse lavastusega ja
lavaseadega oli midagi erakord

Seal on märgitud ka kahe eestlase.

tide esinemised näitasid kui

Terhi Ukkonen i uUmk soome
/ utohk aihst naiSvkuiu met™

tiennele nii suure spordisündmuse
organiseerimise eest. See on väga
hästi õnnestunud, tähtede paraad

võimlemise arengust Ungaris.

lainetava mere slaidimotiivi

i Ürita1 a ruie ausa > u' -.ocmLpna

FIG president Abruzzini
avaldas veel kord tänu Kalev Es-

jutanud paksu raamatu rütmilise

keskel tuue, eia\alt ' alja meie

Kava lõpul kutsuti Karmen

Mölderiga oli kaasas treenerina
Maire Kamarik,

Evelyn Koop oli väga väsinud

kes andsid tõuke sealsele rüt

aga õnnelik, et kõik õnnestus. Uus

milisele võimlemisele. Kõigi ter

karikavõistlus toimub Torontos
juba tuleval aastal. Sellise asja

vitajate poolt tehti ilusaid
kingitusi. Omait poolt kinkis
Kalev Estienne igale võimiefaleja
kohtunikule hõbedast käevoru.

Patricia Krail ki id Miss

Judge'iks soon launa Tuula
Luhtaneru, kelleie avati lilli
Ontario parlam r, binge Tony
Ruprecht andis n ale ’ õmileiale

ule Ontatto salu use diplomid,
mis igale isikliku valta käi ta
tud. Evelyn Koi, he anu ouküi
tema töö hindame k, ja tunnustainiseks rütmilise umlemisc alal.
Kalev Estienne ^ i omalt poolt

kingitusi ka tuv terile. Jaanika

korraldamine on raske kuna tuleb

jälgida rahvusvahelisi protokolle

ja määrusi. Võistlus näitas, et
Kanada rütmiline võistlusvõimle

mine on maailmatasemel, mis

kohustab uute võistluste kor

raldamist. Kaaskorraidajad
Evelyn Koop, George Gross ja
Steve Stavro.

Sündmust märgiti ka Toronto
suuremais ajalehtedes ja televi
sioonisaated, kuigi ruumi muu
kanada spordi kõrvale anti vähe,

et aitaksid teadmist sellest
kanadalasiesse kasvatada. Aga E.
Koop on optimistlik ja paljud head
soovid ning kingid andsid tuleviku
tööks jõudu.

H.

oleks mivu.u .tel uk-nne.t aas -st

maiustada p andi iga.e , oimlejale taikse maiest, .rrurg, ttolei
Edienre 4t, ias:^pr_. ^ medali,
mis tuleo >al|aanc toe m l J eit
disteie toimkonna '.nt' teat, uite-

netsionaalsede de egats soni
Inkat, tb id pr.-sile
Hfi president Eele e eru. ziam

E
Tallinna hoi-b Diumr a‘ pakuD Teile võimaluse peotnda

sooasa lunneco, Vr me tehe hotellis j

r* Tube
Tubeube'e
CAD$ 00 j
,aneio CaDS 8 i 00

õnnitles r Vmp Kanada >ut
mdise ,õii deifi,, 4-f apuosa

° Luksi r tuba (suite) CAD$ti5 00

puhul ia ..näis i lii 1- y ,'n t, .j-s

Hinna sisse Kuulub hommikusooK j

kõik- lom.eclrruu r t onuleIdid, kes kinki iC - 5 i iniK*

Meil on pannuna s’ne'ad toitlustusvõimaiused, <oh'd!. j
testoran kntto c ase or.yiga gruppidele ja õntuii Oikesui j
muusika, knr=ojgi restorer ja einelaud iseteenhidusepd j

mälestusesemeid.

Viimane o.a kolmepäesaiiseat

-iSATEHNUScD j

sündmusest oli õ,,;us‘ esine
jaile, külalistele ia kaasaauaiatle,

keda kujunes raaiisaja ringis.
Pärast õhtusööki ütles ter.iluse
Kanada rütmilise tõ.mltmise
piesidem Helen Com, r andis
ule selleks puhuks ea Tis'atuJ
plakati.

Teadustaja A Ranusepp selgi
tas koosolijaile Kale* Estienne
nime tähendusi, kus esimesel
poolel on eesti mmna'kangeUse

Koop Cup’i rütmilise võimlemise karikavõistlusel kurikate ru

tiinis medakile tulnud võimlejad. Pildil vasakult Isehhiiar

Lenka Oulehlova. bulgaarlanna Bir.iLrinki Todorova ja

nimi. kes oli tuge'1 jõumees ,a on

mitmele Eesti spordiühingule
nime andnud, teise! püüle! on

kolmandat kohta jaganud Susan Cushman jt paanika Mölder.

Eesti nimele veidi prantsuspar-ne
vorm antud.

Foto: H. Oja

E. Koop tutvustas Elle Eljandif.

v Suure valikuga vaiuutakaupius
® Mugav valuutabaar
“• darietee-night club
® Saun
® Juuksur, jne.
Ettetellimise koi rai on võimalik tellida Individuaalreise üle
Eesti.

Hotell ,.Olümpia" garanteerib Teile hea teeninduse
kvaliteedi ja Teie raha jääb Eestisse.

Kui olote otsustanud EssUt Külastada, sits reserveerige
tuba ,,Olümpias"

Tel. otsevalimine; 7-0142-602 300
Fax otsevalimine: 7-0142-601 907

t Telex 173 165 HOOL SU

L Aadress; 33 Kingissepa, 200105 Tallinn, Estonia
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TOUGH JOB
Find out how you can serve the community as a respected and highly-trained
professional.
Applications and Career Guides are available weekdays, 8:30 a.m. to 4:30 p.m,
starting June 24th from the Personnel Services reception desk, main floor,

northwest corner, City Hail

Ceadbi.e fci ;cp[ior,ttr>.tc:
■ ■iL'g'itk Irti', VJi L.

Eesti Majandusklubi

Attend e Fire Fighter Ca: ear

peakoosolekul

!nforr>Eher< Session at th

“"'•-CRto Fre ,"ordecrtv

17. jHuinti toimus toronto Eesti Majas Eesti Majamdtisklubi peakoosolek, millest kvoorum osa võttis. Avasõna
ütles klubi president Hugo Later, tervitades koosolijaid ja

8u f Sasiem Avenue
on Wednesday. July 24th, 1901

andes siis koosoleku juhatamise üle selleks valitud juhatajale

at 7:00 p.m.

— Oss Piil’ile.

OR

Later luges ette ka möödunud
aastase klubi aruande ja rääkis

Saturdav, July 27th, 1891
at iu:uu a.rn.

edukast peakoosolekust 4. juuni!
— siis suvepäevast pr. ja hr. Hugo

1390 salary range:

Rooneeme suvekodus Collingwoodis, millest, üle 100 inimese
osa võttis. Teiste hulgas olid seal

$33,560 - $47,943 per annum

ka 17 Eestist tulnud majan
dusteadlast, kes Yorki ülikooli
juures toimuvaist majanduskur
sustest olid tulnud osa võtma.
Järgmiseks suureks ürituseks oli

Uue Aasta Ball, mis toimus
kõigile tuntud Admirali Hotellis.

pidanud möödunud aasta valtei 5

esitasid. Londoni tseremoonia

tr A Drumams Palvuse pidas

krirclaajai s on nr A Kitbbe
Tanu tennk ilmus kohaliku,

preestei kaknes icius Peakonele

PAKID TEIE PEREKONNALE JA
SC‘—' 7EJH XLI J/'r,Oh!EOLTEPLi

said See oli aga unun esimene
samm ojtlasie hai itamnes Peale

II Maailmasõja lõppu toimusid
uued vangistused ning Siberisse
kuuditarmsed. Viimased verevalangud on aga toimunud praeguste

sõjaväelaste kallaletungidega
Vilniuses ja Riias.

Kõnelejad avaldasid tanu
Kanada valitsu ele kes nende
\eretot de jaiel Moskvale proteste

- Washington - osa ei uiAa healt» lr ra Ji pai' et (do la

nds) kena jaoits ki'I feraJ ei
jat- ots asatasnlspoliuiliat Jor
dan! jõe (asaekaldlf l:<raet teab
u see rtiitüke i ahendab võin a-

lusi laenu saamiseks, kuid nad
looda»act selle sep embrtkuul
strki lahi pressida, kmmiaüv 4
nad on pinulteSafl Uku tõsined
Siürsetl Lahis-idas.

OM SUL mPSTt
Teen igasuguseid maalri-, remont- ja juurdeehitustöid, ka
korstnad, katused, torud, aiatööd jm.

Hei. Toivo, isi. 461-8548 Iiatnrnikuti fcur.: kel! 11.C0 ja õhtul
piirast kella 8.00.

Vahtra A Loit juhattsekana -

revisjonikomisjoni F L- lal
Ham 1 itei nr Raamat L'estos

’/4L3B/EWE o MOLDAAVIA

l/-“ - lemkgrad ~ mls:cva
’OO1. “CMTIOI HfeLJSl AGE TAslT-

T.

A. Niitenberg. E. Hoop. A.
daatideks O. Piil ja T. Toomes,

tetud küsimuste all arutab see!
t.iask'balh asja ja vilmalikku tu

JTCL- FDEHJ « ISO rCl-P21C Sasile: Cl Geta-X'

vangilaagritesse ja metsatöödele,
ust ainult ' ahesed m maks vilets te ten istega sodi rnddie tagasi

sioom uute lnkmeie juurde ton ba

EESTI - ij KR A LA <> LEED* I

esmaspäevane numbet and's pans
tõhusa katte.

kaubavagunites Siberi

veelkord Admirali Hotellis tor
ni ma Taheti ka korraldada ,u t

t-Tt'KmPEOfe

kogunen st olid jälgimas lohali

KoLhutulei u pahupoolest võiks
nimetada lubatud peakõneleja Joe
Fontana, k P nutti, ilmumist nmg
rahvusgruppide vähesust.

vastu — läheks liiga kujukaks.
Selle asemel otsustati jälle rõhk
naima Uue Aasta ballile, mis pidi

ulu uiu auku pahe rääkisid — a
u lm ühele häälel fag, i > tin* l i

uudiste adtes ja a|alehe

inimesed ning saatsin nad

keskusse. Arutati, kas tänavu jälle
maskiball pidada. Otsustati selle

miseks. Presidendiks jai edasi

„astat tagan sajaa MJCJD esinda
tuhanded ruhuarma tavad, took id

Niitenbergi eestkostmisel) Onta

Huu> Later peale seda 1 ui te see

ajalehes ta eekoade juhtuvast ning

jad oo katte all arreteerisid

.,ristIemine" jäi ära. Suvepäevadeks
määrati 17. august. Lõpuks oli

luge — Antoni Truuvert — teda

,aks oh Eugene Kosi/ckj he* on
Ida-Euroopa inimõiguste kaitse
Londoni komitee esimees. Koti
Kõnele] id tost id esile kuidas 50

kud TV ja ajalehe esindajad.
Tseremooniat näidati õhtuste

Rooneeme ja pr. Rooneeme
suvekodus — alternatiivne

raiuti mälestada püstiseismisega

data Mir ja -"cekcohi Laudani aLs/uvy raha Juurde

A asona kui ku lõpukõnc ütles

otsustati jälle korraldada Hugo

rio Hydro Clarksoni kontrolli-

luget Manala teele op la nud uks

Lesti, I ail ja L> edit I’pj.IrartaJaa a urd srniasve oma GpBKniSga aiAa't^se. L»pf re sir ahesse a uste1 vee Hkraint
Ip rroariia csmdarad oata lippudega

kasumiga töötanud. 1991.a.
tegevuskavas leiti, et järgmiseks
ürituseks on Suvepäevad. Need

ette nähtud külaskäik (Arvo

koosolekut. On liitunud 6 uut

Jgji djctef' -'•?-« I elli" usundiga ausurahp ,niate ning

Kuus. Kaljo Laanemets ja Aadu
Randpalu. Tulude-kulude kokku
võtmisel leiti et klubi on väikse

tähelepanu. Loengute sarjas —
29. aprillil loeng teemal ..Inves
teeringud praegusel reisessiooni
ajal". Lektoritena osalesid Aarne

Aus. Rein Lepik ja Tarvo

hoot re sfd" jaEl>as*e!e ouTapaevrL '6. fuiinil. TYe- uiiconia

Tiiu Võhma-Visnapuu, härrad
Aarne Aus. Arvo Dulder, Ron

Osavõtjate arv oli üle saja (124) ja
ajakirjanduski pööras ballile suurt

Toomes. Kokku on klubi juhatus

mm

(leinaseisak). Uued liikmed: pr.

TLDEH ~ FAILIDE SA/1 ILMU,,
Ci z ’ r . - 7 'Kg'" sõite, QntPio IW 5F7

S^acsrce r?su'Stud o uusi riietusesemeid Paki
mnnif-fHkaa! oi 5 kg maksimumi oote.
Starasrd ctdu- ja arstwmtepaktd (reguiaarssd)
i4 peevaga — ekspress-toidupakid
7 anpae/aoe — ekspressiga USA dollarite koju kat o
viimine

3—h nacaiaga — raha katte toimetamine (US dollarid
ja tuDiac öise kcju katte)
Haigus.dnc'jsiuste je küllakutsete korralüarrne
Lk'cOe saat^ne

Iaslusi börsile Sus ktnduiati
peakoosolek lõppenuks m k
öeldi et klubil hneb hasp praag.
on sel M luget ja tahetakse eel
uusi saada, ühinen daamidega

koni lk restoranis kus man a
ohtusook oli seu ei mud Peale
koosolekul me koos.nbm me kesti

\ l' hubases ohkkonnA mitmed

tunnid. A.T.
iiimiimiHiuiiiiiiiitiiinmuinüHitiiimmtiiiiiiiiimiimmn

JAKLC T/,1 r
FLUKEEK
Torude p-nmrnnc ;e igesefoSCt
para,reused « indLeti.a!
Commercial " RcsnJemio
Ki hsiage 751-^385
mu liimini ii iiiiiiiirannm iiiiiniiiiiiii mnipiii nui liii

W HIIE
WAY
Uus Sri
Kõike EuiuOCd JC
Nouf.oi. ude Lidu taiuvks:

FORMER J£J CAMADIAN-EUROPEAN EXPORT-IMPORT Co.
Head ofoee: 13 Gaiaxv Blvd, Urni tfl
Eujbieokc, Ctotam MSW 5P1
Td: (41® 793-3320 te: (41Cj 798-3321
434 RoncesvKÜes Ave.

Tcirato, Ontario M4fi ffi#
Tc’: 1.41© 534-38SS te: (41# 533491#

Saadaval: VCR, TV, b HEU,
ktiopi- ja öiuud majapidamiaseadeidised (applianoasj
Eriline soodustus
EESTI KÜLALISTELE
5383 Bathurst St. (il korruse!)
Tel. (418) 512-1250
Avatud 11—7 p.!.

(esmaspäeviti suletud)
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IX kergejõustiku
veteranide

,, Olümpiaad"
See suurvõistlus peetakse

J. Kuhi (M45) - 800 m.

K. Trei (M80) — 80 tn tj, 300
m tj, kaugus, kolmik, oda.

A. Ernesaks (M75) — 100 m,
200 tn. 400 m.

E. Kulmar (M75) — 100 m,
200 m, 400 m.

U. Limit (M70) —-5 ja 20 km
kõnd.

E. Meri (N70) - 100 m, 200
m, kaugus, kolmik, ketas, oda.

H, Pedel (N65) — kaugus, kol
mik, kõrgus, kuul.

sins

iaöJ ifSsr's
'o.oim hiAü ongil-eiaiL la
phtnecsis Mubi alusta^ oina
kevadist teacviist 25. mail 1991 .<*.

laskev msiiuseüd laUasie .,btr-

/nn'‘ U^kiumm Kihjiik-» oh
(i s i \ õt f i. ic! vahe vaardiTiaia

et ilm oh igati *bn fa
aas Igal taskuni tuh hula 175
lasi U 1 davllpussisf s.'vlke' O'C

mht Need viskab valla mr-an
umbes 100 km tumu k rusega, ja peab olema hästi kure, et

Verstaposte spoi 'diaja loos

100 m ja
20G >t> jook s
Esimeseks 11 sekundi put' ahs
tajaks 100 meetris võiks njdad*.

inglast William MacLarenit, kes
1867.a. jooksis Haslmgdems 110
jardi (100,58 m) ajaga. 11,0. löö

m distantsil tikseerm alla ! 1,0
sekundi tuhmus alles 1891 m

emnenc võistlus, su. ei ka

ime. et nmmed, isl ".ms
.nooinndd” lasku:id oha *ahe
^rooste*-" }d paris palju kutini
maandusid tervelt eemal rohu

•usse WiiMJi'V vo/i/s rLuJia
Ivuusik I eiselc KoNle run Ilmar

V. Sadul (M65) - 200 m, 800
m, 1500 m, 100 m tj, 300 m tj, 2
km takistusjooks.

221 jaidi i201,i7 m) jooksus
naulides^t b rüüde tulemused. 24.

novembril 1866 jooksis William
Codetc rankurviga rajal 220 jaidi
23,0 sekundiga (ca 22,9 200 m-sj
Kumme aastat ml]em oh Bostoni

Mrgrujal täpselt sekundi kiirem

Wendell Baker (USA) ja
f^ruimsd hooajal avas tee uude

remates vanuseklassides võistlus
ed on kindlasti väga põnevad, sest
neis on rohkelt Olümpiavõitjaid ja

finaliste. Esmakordselt võistleb
kaasa eestlane Jüri Tarmak, kes

1972.a, olümpial võitis
kõrgushüppe!

Neli korda on olümpia võiduringis olnud lätlane Janis Lusis
odaviskes ja AI Oerter (USA) ket
taheites. Kuldsete nimedega vete
ranidest võiks mainida veel: Vale

ri Brummel (N. Liit),

1964,kõrgushüpe: Kip Keino

(Kenia), 1964, 1500 + 5000 m;

Valery Borzov (N. Liit), 1972,

100 ja 200 m; Don Quarrie
(Jamaika), 1976, 200 m.

Eelmised veteranide , .Olüm
piaadid" on aga näidanud, et
olümpiakullad nüüd ei garanteeri

praegugi tippu. Kuid ebaküllalda
ne info võistlustingimustest jättis

reid.

saavutuse väärtusetute kilda.

neile meistritiitlit ja uusi loorbe
Olgu eestlastel head õnne!

Esimese 10,2 100 meetris

EPMO KULMAR

jooksis Charles Paddock 1921.a.
Pasadenas, Tema tulemus jäeti
kinnitamata aga distantsi liigpikkusei (100,58 m; ja 1 ahtluse alla

kördina 32, olüntpiarekordina aga

jardi kohal 9,6 sekundit. Seega jäi

margir Kanadas tabelitesse ka

8,5 m läbimiseks 0,6 sekundit,

Sambla ]a kolmandale tuh

esimene tulemus elektcrajamõõ-

millega toime tulemist ei peetud

Luthei Can juba 1890 lahis ta

Eestist Turkusse minevate vete

ranide arv on ligi 130! Eriti noo

10,25, millega kuuluks veel

ackiiifdisb^ inglane Charles
Wkioo Tema 20.8 on samuti
saavutama sirgrajal. 1892 a.

Pariisis, saavutajaks am^MÜane

seda vaikest linnukest lennul

tabada Uina see on aota

j0-0 j u1i -\õ sekundiga, mida
võiks võiasfsiadr 10.0 sekundiga
lüO m jooksus.

Saksid esimestena statistikaan-

A. Roos.(M50) — kaugus, kel

j. Saarman (M45) — 800 m.

KANADAST -

Foto: H. Riko

tas. Ollil.
mis.

!8.-28. iuuli ajavahemikus Tur

võistkond on 102 liikmeline, kaa
saarvatud seitse eestlast. USA-st
lisandub veel neli eestlast. Kavas
on võistelda järgmistel aladel:

Kuusik / keskel ees; J. Sambla. Il paremal ees; H. Riko III vasakul ees.

K. Gorshkov (M70) — kaugus,
kolmik, kõrgus, teivas, kuul, ke

ku s rekordilise arvu, 5020 atlee

diga ligi 60-st riigist. Kanada

,,Berzaine’s“ 25. mail 1991 T.E.Õ.&J. Mul. i . .

Nr. 48

USA-st -

seatud ajafikseerimise tõttu.
Nimelt näidanud stopperid 100

Helmuth Riko. Võistlustest võit

diiga Montrealis katus ameerik

sid veel osa H. Sõrmus. A.

lane H ievett 220 jardi sirgel

tõenäoliseks. Esimene ametlik
10,2 läks kirja 1936.a.. saavuta

Kulaspea. P. Milliste ja P. Lets.

21,95 sekundiga. Ka jaapanlased

Loodame, ct järgmisele võistluse
le, mis toimub samas kohas, 2-L
augustil s.a. tuleb kokku rohkem
laskehuvili.si klubi liikmeid.

katsetasid elektroonikat. 14.
novembril 1902 saavutanud
Mmoru ^ujn Tokio Kuningliku
Uhkooli harjutusvaljakul aja

jaks maailma kõigi aegade
kuulsaim sprinter Jesse Owens.
Berliini olümpiamängudel läbis
Owens 200 m 20,7 sekundiga,
milline tulemus nüsis staadionire-

20 aastat. Sekundikümnendiku
kiirem oli olnud 1932. a. Sydneys

220 jardi joostes austraallane
James Carlton. Kuid kummagi
tipptulemused ei leidnud siis kin

nitamist, sest 200 m joosti ka

sirgrajal ja IAAF tunnustas
tookord ainult absoluutseid
rekordeid (10 aastat varem oli
Roland Locke saanud sirgrajal
220 jardi ajaks 20,5). Carltoni
saavutus letti ka olevat ,,võimatu

ning liialt tugeva tuulega". Ko
halviibinud ei olnud otsusega
rahul, sest valitses tuulevaikus.

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHjiiiiiiijiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiijBiiiiiiiiiiiffliiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

; f. A :c„ 10 G Ui US icc t6"

kus ta sekkub, kus mitte. Näiteks

^Uagurni m% ehsw olemas**»i&
KGB ja Eesti 2.

pole soomlastele teatanud ühestki

kinnitab EV politsei, et nemad

Mõistagi on ruske õigustada
neid. kes KGB-ga tõesti tegi a

salajast poliitilist koostööd.
Ükskõik, nõustus siis keegi oma
nõrga iseloomu tõttu (ebamugav

keelduda), kompromiteerivate
materjalide avalikustamise kar
tuses, romantikast (ka mina olen

luurajal), raha või mõne muu
otsese hüve (soodne töökoht,

Sillad sõnul on siinne KGB
vabariigi sisepoliitikasse sekku

Paralleelselt kriminaalpolitsei
ga kasutab KGB oma agentuuri ka

Sillar keeldub ka seda oletust

suured majanduskuriteod, kor

kogemust."
Seni ei ole. . . Sest mõistagi va
jab ka Eesli Vabariik vastuluurega
tegelevat eriteenistusi. Kuidas see
luua ja kes sinna tööle võtta, pole
ajakirjanduse otsustada.

mise" kõige salajasema, I.

Muidugi ei saa tõsiselt uskuda,

nõrgad ja murduvad kergesti.

ma poliitiliste nüanssideta,

kommenteerimast. Pillab vaid
lause: ..Peale KGB ei ole Eestis

pakkusid KGB-le oma teeneid

Lihtsalt inimesed on tihti

määratama meie tegevusvaldkond

et. . .

kellelgi vastuluure või luure

ruptsioon, sidemed Ida ja Lääne
kurjategijate vahel. KGB esimees
jätab mainimata oma ,,majapida

teaduslik-tehmlise luure.

et KGB on tõesti EV

KGB JA EESTI
..LAHUTUS”

sisepoliitikast distantseerunud.

Täna tegutsevad Eesti territoo

Poliitilisi oponente ei kutsuta küll
enam Pagari tänavale vestlustele

riumil N. Liidu KGB, N. Liidu

ja ülekuuiamistele, kuid

sa kõlaga, kuid tunnistagem

toimuvat. Mõnel hetkel võib

rahulikult, et see üleskutse on

Tallinnast Moskvasse saadetud in

maksta ja parem tehniline varusta

formatsioon ehk isegi mõjutada

tus annavad KGB-le siin politsei

meie poliitilist arengut.

teostamatu. Isegi kui oletada, et
KGB lahkub oma majadest, jääb
KGB Eestisse ometi alles. Vaba

raha, mida ei saa tuulde loopida,"

ütleb ühes usutluses Eestis
tegutseva KGB esimees Rein
Sillar. Loomulikult keeldub ta
ajakirjanikuga arutarnast KGB

(13. jaanuar Vilniuses oli

riigile on ükskõik, kas N. Liidu

erand, sest otsus korraldada riigi

eriteenistuse ohvitserid asuvad
Tallinna vanalinnas või kolivad

pööre olevat langetatud NLKP
KK kabinettides ning KGB asemel
usaldatud tookord armee eriosa
kondade arvamust. Kaudselt tun
nistas taolist võimalust ka Aleksei

Kondagurov. Ta sõnas: me pole
poliitikutele ainuke informatsioo

nad ümber mõnda sõjaväeossa,

,,Nagunii me oleme olemas,
nagunii me tegutseme,” ütleb

mõtlik Rein SiMar. Tema KGB
avalik lahkumine (residentuur
jääks N. Liidu Tallinna saatkonna
juurde ikkagi alles nagu ka palga

agentuuritöõ olemust, konkreetse
te nimede mainimisest rääkimata.

niallikas.)

Rein Sillar ütleb, et ,,KGB ei

line agentuur) Eestist toimub meie

Rõhutab vaid: „Kuni mina olen
KGB esimees, ei avalikustata

saa tegeleda kõigega ja kõigiga,
kuigi meilt seda omal ajal nõuti”.
Praegu otsustab siinne KGB ise,

üldise poliitilise arengu ühe

Eestis mingeid nimekirju.”

peakorter oma Eesti osakonda
suhteliselt liberaalseks. Kondagurovi hinnangul olevat siinne KGB

, .tõlgendanud vabariigis

toimuvaid sündmusi tasakaalu
kalt". ,.Kuigi võinuks karjuda ka

rääkida ka rahvuse eneseteadvuse
väljendusest.”

,,Likvideerida KGB!” on küli ilu

KGB väga hoolikalt Eestis

,,Saladused on nagu võõras

tähtis, mis värvi <m kass, peaasi,

et ta hiiri püüab," lausub Sillar.
Aleksei Kondagurov on kindel,
et ,,kui toimub lahutus, on suve
räänse! riigil endal õigus otsusta
da, millised julgeolekuorganid on
talle vajalikud."
Kuuldavasti peab N. Liidu KGB

üle maailma, ei Eestis lam

kahtlematult jälgib ning analüüsib

KGB MONOPOL

Eestis. Kui muidugi tahetakse, il

kasutada meie võimalusi. Pole

Kindralstaabi Luure Peavalitsus,
N. armee eriosakonnad. Loosung

sisseimbumiseks kriminaalkurja
tegijate gruppidesse. Suuremad
rahalised võimalused agentidele

ees teatud edumaa.

kogule aru andma, aga selleks
peaks enne ametlikult kindlaks

ja mitte tänu pistelisele kont
rollile. Järelikult võib oletada,

vus,

osakonna — poliitilise ja

dumusest.

kaubavedajad jäävad ometi vahele

misest kõrvale tõmbunud, KGB-d
huvitavat organiseeritud kuritege

kõrgkooli takistusteta lõpetamine,
välisreis) saamise nimel. Vähesed

patriotismist ja sisemisest veen

Tallinnast Helsingisse saadetud
narkootikumipartiist. Aga sala

mitte. Seni püüab siinne KGB end
meie üleminekuperioodis legali
seerida. „Me oleme nõus oma te
gevusest valitsusele ja ülemnõu

loogilise sammuna — kas see
,.viivitus” meeldib kellelegi või

mutatakse riiki. Aga näete, võis

KGB JA MEIE

,,KGB on ühiskonna läbi
lõige," arvas Aleksei Kondagurov
Eriti on seda tunda nn. rahvusvabariikides. Ka Eestis tegutsevast

KGB-st oleval viimasel ajal mit
med ohvitserid lahkunud. Võib
vaid oletada, läbi millise sisemise

pingutuse nad töötõendi lauale
panid. Ja on täiesti arusaadav,
miks keegi neis! ,.endistest” pole
oma memuaare avaldanud. Peale

gi ei tasu - unustada, et nende
hulgas on ka kõrgprofessionaale.
Politseiameti juurde moodustatud
Kaitsepolitsei nimetus on küll pal
jutõotav, aga eriettevalmistuseta

KGB seff l ladnat; Krjutškov
pole mõtet hakata vastuluuret
tegema. Sellest smd omal ajal
väga hästi aru leedulased, kui nad

oma julgeolekuameti
moodustasid.

Ka KGB salaagente on tulutu
kutsuda üles avalikule patukahet
susele Massiliselt seda nagunii ei
juhtu Kull aga võiks neist igauks
ise otsustada, kuidas kattuda, km

KGB operatiivtöötaja järgmine
kord talle helistab ja kohtumist

nõuab. TOOMAS SiLDAM
■ ..Päevaleht”
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kirjcmöus • kunst • muusika
Ajakirjanduse
seminar Tallinnas
Eesti Ajakirjandustöötajaie Lii
du esimees Märt Müür esitas Põh

jamaade Ajak Aiandusinstituudi
(Nordisk Journalistencenter) di

rektorile Andun Bakkerile küsi
muse: mida peaks tegema neljale
heküljelise päevalehe toimetaja,
kelle 60-pealist toimetust kimbu
tavad majanduslikud raskused? Ja
sai vastuse: toimetajal tuleks vali
da, kas põhja minna või ohverda

da mõni inimene. Miks üldse nii
suureks patsutatud toimetus?

Nordisk Journalistencenter kor

raldas Tallinnas seminari eesti
ajakirjanikele väljaõppeks, lektoreiks olid Thorsten Cars Rootsist,

Yvonne Vääril tulevad matused

Hmdeibergis ja Pärnus
Fotokunstnik Yvonne Väär on kutsutud iseseisva

näitusega osa võtma eelolev; ; Photoart *91
Heidelberg festivalit ajaloolises Heidelbergi lossis.

Fotoart Heidelberg on iga

Hiigeltöö, mille kirjandusteadlane, luuletaja, kunstnik ja
toimetaja Ivar Ivask on eesti kultuuri tutvustamisel USA’s
teniifH «ii saavutanud kokkuvõtte järgu: tänavuse ,,World.
Literature Today" (WLT) kevadnumbriga lõpeb 30. juunil
dr. Ivar Ivaski toimetajatöö, samuti tema õppetöö Oklahoma
ülikoolis moodsate keelte ja kirjanduse alal.
Oklahoma ülikooli nõukogu on
kahetsusega märkinud tema tööde

Valgemäe ühe artikli balti kultuuri

kaunistanud kunstipäraste

mis teeb raskeks, kui mitte

roduktsioonidega . TagasihošdUku

koosseisud on üldiselt väga

võimatuks toimetajakoha täitmise

välimusega ajakirjast on I. Ivask
kujundanud silmapaistvalt kauni
ja sisurikka ajakirja.

suured — ehk ajakirjanike töö

samatasemeiise toimetajaga,"

kohtade hoidmiseks?

märgitakse ajakirja kevadnumbrid
ja soovitakse Ivarile ja ta abikaasa
Astridile head tervist, õnne ja edu

Loodi uus Eesti
Autorikaitse
Ühing

nende uuel eluperioodil, mis on
peamiselt oma kirjanduslikule ja

kunstilise loomingule pühen
dumine.

jandusauhinna, mida on nimetatud

eesti, samuti leedu ja läti kirjan

mmi-Nobetiks, kuna mitmed
Neustadt Laureaadid on hiljem

imetletavalt mahukas. Kolmes
keeles kirjutatud raamatuid on

vääristatud Nobeli laureaatideks.

riõgusi Berni ja Genfi konvent
sioonidega. Eesti, asju välismaaga

kokku vaadeldud 853, sellest

ajab praegu N. Liidu Autorikaitse

keelsete ja hispaania maailma kir

eestikeelseid 316; neist läänes il*

Ühing (VAAP), aga Eesti

munuid 113 ja kodumaal 203.
Lätlastel on need arvud 133 ja

janike Puterbaugh konverents.
Oklahoma ülikool tunneb suurt
tänulikkust I. ivaski vastu, kuna

158, leedulastel 133 ja 126.

just Ivaski tõttu on see ameerika

Üle maailma kaitstakse auto*

iseseisvumise puhul on Eesti Va
bariigil vaja oma autorikaitset.

VAAPÜ Eesti Osakonna direk
tor Aine Ooberg leidis, et vaja

minister Lepo Sõmera kutsus

se kuulumine VAAPü liikmeks

ideesid ja näitused illustreerivad
uusi suundi fotokunstis. Sel aastal

Vääri esindajaks Itaalias.

kokku loominguliste liitude ja au
torite esindajad, 25-st kutsutust

olemist, autor võib kuuluda

fotokunsti-ajakirjade lemmik.

nusse. Tallinnas külastasid
tuhanded fotokunsti-huvilised

jooksul avaldasid viis ajakirja ar
tikleid tema kunstisaavunistest

seda Fotomuuseumis ,,Kiek in de

koos valikuga tema töödest.

Kök*' tornis. Sama arvukas oli

Möödunud aasta viimase viie kuu

tiraazhiga ja läikpaberil trükitud

ülemaailmsel fotokunsti näitusel,

augusti numbris seitse lehekülge
Väärile ja tema kunstile.

kus Väärile annetati Riia

tuli kohale 15. Kirjanike Liidu

..foioMagazin" pühendas oma

oma, et eestlaste valuuta asjata

puuduta, nad on rahul VAAPüga
ja lahkus selle järel.
Kultuuriminister aga arvas, et

Eesli Autorikaitse Ühingu pro
jekt on olemas, mis tuleb regist
reerida Eesti Ülemnõukogu pre

rahuloluks pole põhjust. Soome ja

siidiumis.

Rootsi autoriühingud on pakku-

fotodest, et tähelepanu tõmmata

maal.

line ülevaatenäitus (44 tööga)

oma septembris ilmunud esik-

itaalia kunstikriitikud kir

Inglismaal ilmuv vana ja
auväärne ,,Photographic Journal"

Itaalias ja talle annetati Premio

aastast peale.

FlorenzJ auhind.

need unenäolised maastikud

Saksamaa vanim selle ala

lõpevad, me leiame ennast järsku
müstilises varjude maailmas, mis

ajakiri. Frankfurdis ilmuv

näib, endasse peitvat kitsaid tut

Väärile seitse lehekülge oma

tavaid tänavaid Perugias, Spo-

november/detsember väljaandes.

letos, Portofinos, Veronas ja
Veneetsias — siin ja seal läbi

..Leica Fotografie International",

lõigatud valguse plahvatustest —

mida levitatakse üle maailma

luues maagiliselt ebareaalse at
mosfääri. .

Lanfranco Colombo, üks Eu

Samuti Saksamaal trükitud

saksa-, inglise- ja prantsuse
keelsetes väljaannetes, avaldas ar

roopa tunnustatumaid fotokunsti

tikli Väärist ja valiku ta Toronto
fotodest aasta viimases (8/90)

kriitikuid, kirjutas: ,,Iga Vääri

numbris.

loodud kompositsioon on efektiiv
ne visuaalne õppetund,"

. Vääri näitus Heidelbergis ei ole
tema esimene esinemine rahvus
vahelisel fote-festivalH. Ta võitis

MiSaanost viidi see ii Diafram

ja Allese Garrard’i. kes on
toetanud Ivaski algatatud pro
gramme. Ivaski nimi jääb ajakirja

toimetuse nimekirja autiitliga
,.toimetaja emeeritus". Soome-

ugri ja balti keelte sektsiooni
koordineerijana jätkab ta nende
rahvaste kirjanduse tutvustamist.

s u urem õõ imelisel e k raa n i 1
õhtustel Place de Forum kogune

ajakirja välja andnud juba 1853.

,, PhotobläUeC ‘, pühendas

ingus.

I. Ivask tänab toimetajana kõiki
kaastöölisi, Neustadfi perekonda

Ta töid on sellest peale Arlesis

Antonio Messino kirjutas päe
valehes ..Il Giornale": ... . . Kus

tena.

tänapäeva tuntud kirjaniku loom

näidatud igal aastal ja 1986.
festivalil projekteeriti ta fotod

Kanadat rahvusvahelisel festivalil

jõuliste, dünaamiliste ja müstilis-

nimi on leidnud koha mitme

(Rencontres Internationales de la

avaldas artikli Vääri kunstniku
karjäärist koos seitsme fotoga
oma oktoobri-numbris. Royal
Photographic Society on seda

jeldasid Vääri kompositsioone

dusliku keskusena ja Oklahoma

fotokunsti ,,maailmanäituse!4'
Photographic) Arlesis. Prantsus

numbrile.

Õ/H

ülikool leidnud rahvusvahelist
tähelepanu USA tähtsa kirjan

HO

Uus Kanada ajakiri ..Photo
Digest" kasutas valiku Vääri

maailma vanimas ja tun

Moskvat ei toetaks.

Teine programm on prantsus

endale rahvusvahelise tähelepanu
esimese auhinna võitmisega 1984.

Fotoklubi medal.
Vääri tähtsaimaks saavutuseks
möödunud aastal oli suurejoone

nustatumas fotokunsti-galeriis —
Galleria II Diaframma Milaanos.

mitmesse organisatsiooni, kui
raha volitab välja võtma Eesti

esimees Vladimir Beekman teatas
kohe, et küsimus kirjanike Liitu ei

Münchenis ilmuv suure

külastajate huik Saaremaa
Muuseumis ja Riia Laulupeo

silmapaistvat programmi ülikooli
juurde: Neustadt International kir

duse tutvustamisele maailmas on

jad vahetavad loomingulisi

on näidatud Tallinnas. Kuressaa
res ja Riias, rändab sel suvel Pär

Dr. Ivar Ivask on töötanud
Oklahoma ülikooli juures 24
aastat, olles samal ajal WLT
toimetaja ja on rajanud kaks

Panus, mille I. Ivask on andnud

uus organisatsioon luua. Kultuuri

Väärist saanud ka rahvusvaheliste

fotodega ja oma joonistuste rep

Eesti ajalehtede toimetuste

guses süsteemis olevaist töötajaist

grupinäitusel. Samal ajal on

sissejuhatust ja esseed ajakirjas.
1973.a. sügisnumber oli pühen
datud balti rahvaste kirjandusele.

Toimetaja Ivask on aga ajakirja

galeriisse Comos ja sealt II ft lo

toimub festival 7. kuni 29.

üle. Ivask ise on kirjutanud 56

,,kuna ta on jätnud päranduse,

oleks Moskvast eralduda ja prae

septembrini.
Vääri väikseni rändnäitus, mida

Ivask ise kirjutanud kuus ja M.

sektsiooni koordineerijaks.

ma näitus Bel Ami immagini

Vääri tõid näidati möödunud
aastal kokku kümnel soolo- ja

kultuuriküsimuste üle. Lisaks on

Järglast ei ole esialgu veel leitud,

d’Arianna galeriise Ponte San
Pietros. II Diaframma on nüüd

festival, kus osavõtjad ja külasta

lasilt ilmunud 11 artiklit eesti

Erling Rimehaug ja Per Jon

nud Eestile toetust, kuid pole ju
riidilist isikut ega arvet, kuhu abi
saata. Ka ei takista Eesti ühingus

aastane rahvusvaheline kunsti

Lisaks retsensioonidele on eesti
kirjanduse, kultuuri ja teatritead-

lõpetamist, andes talle ,,Editor
Emeritus of World Literature To
day" ja ,,Professor Emeritus of
Modern Languages, Literatures
and Linguistics44 tiitlid. . Selle
juures on lisatud, et Ivar Ivask
jätkab kaastööd ajakirjale ja on
soome-ugri. ja balti kirjanduste

Odeen Taanist.

Õ/H

Yks Yvonne Vääri auhinna-töödest.

Ivar Ivost lõpetas toimetajatöö

mistel.

Järgmisel aastal esindas ta

1988. kutsuti ta Kanada esinda
jaks iseseisva näitusega ,,Eneon-

iros da Imagem44 festivalile
Bragas, Portugalis ja möödunud
aastal olid ta tööd välja pandud

,,Estival 90“ festivalil Prant
susmaal.

Väär oü valitud üheks moodsa
fotokunsti esindajaks fotograafia

150. aastapäeva pühitsemise
suurnäitusele Itaalias, kuid lepin
gulised kohustused II Diaframma
galeriiga ei lubanud ta! sellest osa
võita.

E.V.

Ivar Ivask
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Welcome to
Canada!
Mõningad järgnevad küsimused
on igapäevased Kanada Immigrat-

siooniarnetis. Kui kellelgi peaks
veel selliseid küsimusi olema, pa
lutakse helistada (416) 973-4444.

Küsimus: Üks mu sõpradest
ootab otsust põgenikustaatuse
saamiseks. Keegi ütles taile, et
on parem kui ta kohe esimesele
intervjuule ei lähe — sest kui ta
juba paar aastat siin on elanud,

on tal parem võimalus vastu
võetud saada. Kas see on äigas
või sai ta halba noa?
Vastus: Esimene intervjuu on
selleks, et otsustada, kas inimesel
on üldse põhjusi põgenikustaatuse

taotlemiseks Kanadas. Näiteks

võib tal ju ka olla küllaldaselt
punkte, et siia jääd humanitaar-

põhjustel, ilma et tal pruugiks
põgenikust; alust taotleda Km
Teie sõbral on kullalt punkte,
PÕIKREaVD: 1. Suur tünn, 7.
Joobnud, LI. Ühe idamaise muinasjuiu pea
o k te*- sü

o , ! n Wiio nimi.
>a n Tito i1 Leuitud

sõna sadisml 19. Naisenimi. 21.
Kolmikkons OUk W L t iftt-

suse keeles.

2- name K'

RISTSÕNA. NR 1735

Etioopia pi

Anpt
õlise 1

SotuiK Mii i i ^3

ulgu -pidi, " Tee-

E ' ahi-

Näitle iln Rtiihieit

eesnimi, 52 . Juhtiv punaiegelane

JWd _aSfa |UP lg -On LS, W

1 M vüL m- ui j v' n kirjan

tagurpidi, 54 l Oti, ÜvluMUS illit
muses, 55. Merelind. 56. Tähtsa im isik. 5’7 Dorm W Jaldo,
ka«

W STREA9 \arajase eesti
kirjanduse populaarsemaid
teoseid. 2 vmadhlh 1 isillsk
ase soiici, - Nähvi konsonant 5
Eesti esimene ooperiprimadonna,

7. Veider, rnieiiK. 9. Mina prant
suse keeles, 11. 18. sajandi eesn

knjamku Sine jaam oige nim!.
13. Riidesort, 14. Ebameeldiv,
kaootiline hebcL kola 14a Cer
maani Kangeiasmuistend, 17.

plaat a 3 Möödunud pae\a. 45
vaLvurni sümbol -*8 keraamikatcvde 44 Kunstiloo*». ugurpi

PÕIk ?vk LD 1 Poi ganü,
Pahrua, II. Voor. 12. Eos, 14.

omaaegne koguteos Feshs. 32

Krae, rinnaesme. U\. . . . la —

Etioopia endine nimi. 24a.

Eesti noor perekond Peeter Toominga foto

LÕVIKLHLonnmsmm
ikzkIll"ia, võimist siirimiil
121G sc Hcd kohta

Lunth, 21 Tui 22 Kaikus, 24
Toa, 25 i Ioquv 27 Nõmme. 30

Toi . 31 Erik, 52 viro. 33 Elo,

sgistreerlti Eestis 22 644 sündi,

uhet.tstl.uim enda-d 3. kaheteist-

kurvad sündmused perekonnas,
aga sageli jäävad paarid abielu

kümnendil,d 2 ja uks Tartu

registreerimisele tulemata ka

PUSTPEAD 1 Kõrts, 3 Ovn,
4. Rondo, 5. Goa, 6. Deer, 7.
Psn, 8. Til. 9. Trumm, 9a. Uur,

oma KokneA-istkumnenda lapse.
Kolmikuid 1Ö0G aa.tal ilmale ei

34. Rukis. 36. Aasia, 37. Alle.
39. Adolf, 40. Varas, 43. Uure,
44 Jmt, ^5 Ud, 47 Ara, 48 Sm.

maakonnas dm ema tõi ilmale

tulnud 2v..k ikaul sundis 151

paari, neist vuss-doiss 54,
tudruk-tuduin - -S. poiss-tüjruk J-9 Lidse s-jnni' mooaunuu aastal
654 prn.v -ohkan Kõige vanem

sünnitaja oli 53-aastc.ne. kuid
tema võr ai saia emaks ka mitu

50 Kae 5i Neo, 53 Tt, 55 LI

i3-aastm-t p ig„: Vallaslapsi sün
dis ca 6509. kaid 4311 imiku isa
tUNastiti ■„ m: jai oista lõpuks

kuulutamine

2303 sallaotasi Muiue 334

^tS’.PS. EESTLÄ$'iü"
laidab oma eesmärgil

HILLSIDE BAKERY
and Delicatessen
2651 Lawrence five. £., 261-2288
(Hillside Plaza. Brtmley nurga!)
Omanik Äke Saar/nen

Värsked! ss£CsUS6fi ige päev —
VcA: cralikatssstd saate meilt
Valmistame ka peenfeiba.
ivaiuo; teisip.. kolmap. ia neijap. 9—6, reedel 9—7, iaup. 9—4.
Esmasp. suletud.

re mi

bÄfnD

s: ©roniv—ENeotrosf—Toi’©rütr.
r.-Jsijefa ifEr.sDortšmine MirstseH lennuväljalt -lont- ,
rearšs tele koju Torontos, ja ümbruskonnas, samuti
transport Torontost ja ümbrusest Mirafeeli. Uued
mugavad õhujahucusega ja telefonidega varustatud-

staatuse saamine võtab aastaid ja
kui ta tahab oma perekonda järele

tuua. sus on tal parem legaalset
staatust nn Uuesti km võimalik
saavutada. Ning ei maksa unusta
da, et km ta lihtsalt ..ara kaob",
sns on varsti ta arreieenmiSKasK

Küsimus: Ma onupoeg on siin

USA-st kiilas. Ta nlci maksiim
sealhulgas 170 surnult sündinut. Oma esimese lapse sünnitas $75 et Kanadasse sisse pääseda.
iö 520 ema, mis moodustab 46,5% sündinute üldarvust. Teise Talle öeldi, et see oli tema kri
lapse tõi ilmale 32,5% ja kolmanda ainult 13,8% siinnitanntest. minaalse ,,rekordj“ eest — ta

K kr 35 't'anek. 38 Kanal. 4l
Lnm. 42. Lauljad. 45. Uba, 4b.
kamas*' 4y Sulus, 50 Kondor
52. Rnt. 54. Ret, 55. Lale, 56M^antee, 57 Telefon

10 rUia^ 13 Önku, 16. Austria,
17. VasiKas. 18. Sinikas, 20. Col
ombo. 22 MuieL 23 Sõ*ad, 75
N*e\. 26 Den, 28 Mon. 29 Eel.

aidata, et ta on siin juba mõned
aastad töötanud. Kuid legaalse

välja antud.

Niru. 15. Ramona, 17. Venis, 19.

teadus o f idegne raamatu

sail Fesns 2« ja rahvad

da Muidugi võib ju see kaa-.

42. Samoa voi monumendi alu.v-

Wsmrmu u uinsci.

p in s lii Maha
in 4" Linu anas

põgeniku-sAatuse soos i sisse and
ma Seep udst tal ei tasu esimesest
inter piust keelduda, sest cec võib
tema aplikatsiooni pal|u kiirenda

Uks unes \ofukeeles, 37 Rnk
Euroopa' -0 Heeliumi sümbol

MjS .ijan E
76 \Wn k1
tagurpidi,

laab, sus alles peab ta oma

ühena 30a Turgi-uAuri rahsas,
25 Hulkus, kais siia-smna 74
7 icnaa^me. 15 Inimaht. 15a

di. 52a. Lapsevanem.

tenori eesni
7 estan ’ üs

jaada. Kui tal aga neid puudu

Nofii, 10 Teatud orgaaniline

Alaska endi u ^ dmp ^ Ami
vaat, 26. Vi irdjas, 27. Must, ehaseise (vee k ohta), 28. Asula, 30.
Sina, 30a. 1 Uiocue x ka.
3la. Sulie s; 0 te - p" 72 "uht-

op on im ; i Ink

öeldulse taile kohe et ta \oib uu

N unkuulsad mbed sa km npi 2'1

üsnagi proosalistel põhjustel — ei

suudeta hankida pruudile kleiti,
peigmehele ülikonda jne. Kõige
noorem pruut oli möödunud aastal

13-aastane, kõige vanem pruut
88-aastane ja peiu 90-aastane.

Vallaliste vahel sõlmiti 61%
kõigist abieludest, kuid kuus
meest sõlmisid ka oma viienda
abielu. Kolge enam abielluvad
naised vanuses kuni 20 aastat
(34,6%) ja mehed vanuses 21-25
aastat (42%), Abielude rahvuslik

analüüs näitab, et abiellunute

tüvast.-md isa abiellus peale

üldarvust sõlmisid kaks eestlast

tusastamjsi on ? lapse emaga

abielu 5612 korral (47,7%).
Eestlased abiellusid teistest

Muret teeo. et peredesse, kus
nii ema kui ka isa on eestlased,
sündis möödunud aastal 61 % sün

rahvustest kodanikega 996 juhul
— venelastega 642, soomlastega

dinutest, kui liita siia segapere-

iil, ukrainlastega 88 ja valge-

konnad, kus ema on eestlane, siis
tõuseb see protsent 64,6-ni. Samal

venelastega 43 juhul. Kui eestlan
na abiellub Eestis muulasega, siis

ajal oli 1989 aastal surnutest
eestlasi 71 %. Eelmisel aastal

võib eeldada, et ia lapsed hak

registreeriti 19 494 surmaja 278

jäävad eestlasteks. Kui eesti mees
abiellub muulasega, siis kasvavad

last ei elanud üht aastatki. Kui
vaadata surma põhjuseid, siis
selgub miks on abiellumisikka
jõudnute hulgas noormehi vähem
— mitmesugustes õnnetustes huk
kub noormehi 2,5 korda rohkem
kui tütarlapsi. Alkoholimürgitusse

surijaid oli 80-aastate algusega

kavad rääkima eesti keelt ja
lapsed enamasti muukeelseteks
(Eestis peamiselt vene kogukonda
kuuluvaks).

Kokku registreeriti Eestis
möödunud aastal 5785 lahutust,

see moodustab 49% samal aja

võrreldes poole vähem, kuid ikka

vahemikul registreeritud abielude
arvust. Ent läinud aastal tähistas

nõuab kangem kraam aastas
vähemalt 100 inimelu. Eesti
elupilti u kaunista ka enesetap

oma abielujuubelit 227 hõbe- ja
96 kuldpulmapaari. Briljantpulmi
peeti neljal korral. Üks vanapaar

pude an. mis alates 1985 aastast

Pärnumaal tähistas aga oma

on küll langenud, aga pusib

70-aastast kooselu, kroonpulma.

350-400 juhtumi piirimail.

nimelt on kohtulikult karistatud
purjuspeaga sõitmise eest. Kuid

ta on varem üle piiri käinud ja

pole Kunagi pidanud micagi
maksma. Kas on nüüd mingi
uus poliitiline reegel kehtesta
tud?

Vastus: Igaühte, kel on krimi
naalne minevik, võib keelata Kana

dasse sisse tulemast. Kuid kui ta

vaid lühivisiidile tuleb, siis on
olemas protseduur mis teda sisse

lubab — harilikult mitte rohkem
kui 30-eks päevaks. Selline sea
dus on kehtinud Kanadas juba
rohkem kui 40 aastat. Kuid nüüd,
aprillikuust alates, on kehtestatud
eriline maks et seda eriluba saada.

Nagu Te ehk teate, on Kanadas
purjuspeaga sõitmine kriminaal
kuritegude kategoorias.

Huvitavaid lisamärkusi: Möö
dunud aastal saabus Kanadasse

212.166 uut immigranti. See
oleks üks immigrant iga 127 in
imese peale Kanadas. Umbes

52% neist olid Aasiast, 24%
Euroopast ja umbes 6% Aafrikast
ja Kariibi-mere saartelt. 107.000
olid meessoost, 105.000 naised.
72,989 olid ..sponsoritega", see
ga perekondlikus klassis, 11.273
olid põgeniku-staamsega.

KANADA
IMM1GRATSIOONIAMET
TOIMETUSELT: et Kanadasse
ümberasumise reeglid praegu
laiemat huvi pakuvad (tõestuseks

rohked sellekohased pärimised
EKNilt) on meie käsikirjade port
fellis avaldamist ootamas sari kir
jutisi immigreerumisest. Jälgige
„VE‘‘ järgnevaid numbreid!

1990 aastal esitati Eestis 14 582

autobussid. Sõbralik ja asjatundlik teenindamine.
Räägitakse ukraina, vene ja poote keeli.

sooviavaldust abiellumiseks,
tegelikult reg.streeišr ainult II

Helistada tel. (418) 8S8-3599

774 abielu {1989 aastal 12 644).

Objektiivseteks põhjusteks on

MAIMU MUSTKIVI,
Eesli Perekonnaseisuameti direk
tori asetäitja. (Lühendatult ajale
hest ,,Rahva Hääl")

Kirf ige eantiipv v-t
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Tcojjsi LuAi
l°6t cllesii'.ere Roen Unit ,'fi
Scatboiough Ontario Id iH 2V9

Tel. (416) 438-7500

RISKIDESSE

riikidele
Rootsi Moderaattde p

nõu ah. e? Baits riiki
eraldatavat abi suurendataks

ärakasulada

mise mode

ektrienergia tooteerimise ja kesk-

komid n,
tsc heaks, et teha

l md H3J1S, re Timme igos pok
mnrr.eku.ynd sc<?(s iaer-^Ius
puureõ m ’miuesec saaue ised
ma.aD.daa msea.nsd, s' ci kut’ . rbed ja

lähiperioodil jooksul võimalikuks
Baltimaadelt energia eksportimine

välismaale. Tulevikus peaks
Põhjamaade elektrienergia
süsteem ühendatama Balti riikide
energiasüsteemiga.

uiuicauoau

Euroopa Nõukogu
Samuti müüme välismaa tingimustele
sobitatud elektrilisi seadmeid
220 volti/50 Hz

kutse baltlastele
Eesti, Läti ja Leedu Ülemnõu
kogu esimehed Arnold Rüütel.
Anatolis Gorbunovs ja Vytautas
Landsbergis on kutsutud järgmi
sel nädalal Helsinkisse, osavõtinaks seal nelja päeva jooksul toi
muvast Euroopa Nõukogu suvesessiooni istungitest.

kaasaarvatud TV, VGR, videokaamerad
kiiritusahjud ja palju muud

Neljapäeval. 27. juuni hommi
kul toimub Euroopa Nõukogu kin-

nini istung, kus on päevakorras
praegune olukord Balti riikides.
Peale Balti riikide esindajate on
kutsutud sellele kinnisele istungile
küsimustele vastama ka Nõukogu
de Liidu esindaja.

HEIKKI H, TANN

Austatud juubilar Roman Toi
Kas siis selle maa. keel
laulu tuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?

Lugedes neid Kristjan Jaak

Suures valikus külmkapid, pliidid,
sügavkülmutid, pesumasinad ja -kušvajatajad,
suured ja väikesed majapidamisseadmed

Lühiuudised

Petersoni luuleridu, kirjutatud ligi
kaks sajandit tagasi, võime täna

• REGINA (CP) - Sajad valit

Sinu juubelit tähistades veen

susasutuste töötajad streikisid
ühe päeva (nad jäid haigema ko

ju) otsuse vasta, et hajutada
väiksuse administratiiv-konto-

reid laiali iile terve provintsi,

UUS VÕIMALUSI

Assotsiateic :;r„ TTiTTT1
Müüb valuuta eest

NISSAN
autosid Tallinnas
Assotsiatsioon ,,FAKTO“

MkTD

Estonia, 200008 Tallinn,
Mustamäe tee 33/232,
Direktor Leho Siimsen.
Tel/Fax 70142 528433
Autole!. 353-49 219515.

TIIU ROISER CATERING
EESTI TOITUDE VALMISTAMINE
Usaidag® oma peod meie valmistada.

PEOD • PULMAD • MATUSED
Hei® kaydu saab ka peoruuma üürida.

Telefon 492-7614

nagu peaminister Grant Devine
seda oli kuulutanud. See otsus on

põhjustanud palju pahameelt

neist, kes oma pika elu ja loo

Post ei suutnud oma kasumi
protsenti käesoleval aastal enam

iial hoida — möödunud aasta
jooksu! olevat ta $149 miljonit
profiiti teeninud, käesoleval
aastal on see aga langenud 14

miljonile. küll olevat rekordili
selt kohale viidud 9,7 miljardit
postiasja, mis on 6,6% kõrgem
kui eehrise! ivstrk kuid JtiLaJ-i-

muret see Sinule tekitas, seda tead

vaid Sina. Meile jäid öelda vaid
tänusõnad ja mällu kustumatud
mälestused.

..Kui tume veel kauaks ka sinu
maa“ oli esimene laul, mida me

Sinu rikkalikust ioomevarast

valutama pani, mõtte, milline täna

väga mitmel mandril. Tänu Sinule

on see meie kõigi kõrva paitav

keelekõla leidnud tunnustust

sadade rahvuste südameisse.

• OTTAWA (Star) - Canada

energiat, millist vaeva, palju

laulsime. Nende sõnade mõtte,

aga selle otsusega väga rahul,
sest see taate neile majandus1IKKM Kasu.

sealviibimise ratta. Millist

mingulise töö imetlusväärse innu

nade ärimehed ja elanikkond on

väikelinnadesse kolima. Väikelin

vedru, kes käivitas kogu meie

ja energiaga oled pübandanud
,,selle maa keele“ kõlaõigusele

Saksamaal, Ameerikas, Rootsis,
Austraalias ja veel paljudes, pal
judes riikides. Meie keele, meie
laulu ilu oled Sa viinud kümnete,

just bürokratide hulgas, sest nad
peatssid siis ute terve provintsi

võiks isegi liialdamata öelda
Kõikjal oled Sa seda teinud turtde-

ehtsalt. millist publik kui
mõõduriist on kõrgelt ja tuliselt
hinnanud.

Aktiivselt ja tõeliselt meie
vaatevälja jõudsid Sa kaks aastat
tagasi. Meie esimene käepigistus

toimus Torontos märtsis 1989
KAMI Ameerika matka aegu.
Sina olid see. kes koori Toron-

mis aastaid meie südameid
veel kisendavamalt hinge rebib,

oled Sa võimsalt ja jõuliselt
muusikasse valanud!

Oma sünnimaale astusid Sa
pisarsilmil ja südame värinal
pärast neljakümmend viit rasket

lahusolnud aastat septembris
1989. Sinu kaunikõlalised laulud
jõudsid siis paljude Tallinna. Tar

tu, Viljandi laulusõprade
südameteid. Su laulud ja Sa ise
võlusite saalitäied.

Lühikesse kodumaal viibimise
aega mahtusid siis veel kohtumi
sed sugulaste ja heade sõpradega,

kontsert koolikaaslastele ja
tänastele Sinu kooli Westholmi
gümnaasiumi õpilastele, käepigis

tus Tartu ja Tallinna heliloo

duse tõus oh seda pro-

kaat Guv Gilbert nimetati „coroneri“ kohustustes uurima Oka

danu. . la, p e-t .tmte »b

Quebeci provintsipolitsenik

Postiamet föderaalvalitsusele 5,7

Marcel Ucmr.j surmajuhtumil,

miljonit dollarit dividenti. Suid

kes lasti utate möödunud aartal

jatega. kütkestavad vestlused
Kaari i puiestee Konservatooriu
mis, Eesti Raadios ja TVs.
Kõik see oli vaid sissejuhatu
seks Sinu suurele võidukäigule
1990. a. 21. üldlaulupeol, mille
tunnistajaks olid Sinu omad laul
jad ,,Estonia" koorist. Millise in

majanduskriis olevat põhjur.rjtid 1 n'i,jr.ni!i‘-e tulude
allamineku. Konservatiivide

II, juulil. Seni ei ole veel

nu, sära ja energiaga Sa haarasid

kindlaks tehtud, kes Lemay sur

kümned tuhanded lauljad oma

inas süüdi oli. Quebeci

haardesse! Sa olid me juhtide reas

fiifiprotsenti tublisti vahen

valitsuse ajal on postivalitsus
:anun.

TEE
EiEHLER E„,%ÕT
5463 Tonge St., Wiilowdale, ON M2N 5S1 222-7575
Pühitseme 20. aASTAPAE1 ' k.
ERILINE VÄLJAMÜÜK KOGU JUUNMÜV JOOKSUL
KLAASID — TALDRIKUD — POTID-PANNiD — EHTED — KÜÜNLAD
— SAUNATARBED — SAAPAD — RAAMATUD JA MUUSIKA
Teretulemast meie uuendatud ärisse — Pakume sünnipäevakohvi!
Avatud: esmasp., teisip., kolmap., neljap, 9,30—6, reedel 9,30—7, laup, 9,30—5

Juuiis ja augustis esmaspäeviti suletud.

dunult öelda, et ka Sina oled üks

tosse sõidutas. Sina olid see

• QUEBEC — Montreali advo
rahutuste ajal surma saanud

julgeoleku-minister Claude Ryan
arvab, et oleks aeg see tõik väjja

tõeline au juht!

selgitada.

• WINNIPEG (CP) — Manitoba

koduseid radu rändama. Kooriju
hid, kooride lauljad, üliõpilased

appellikohus otsustas tühistada
seaduse, mis lubab alaeialiste

ootuse ärevuses. Uued kontser

Täna aga ootame Sind jälle

— kõik me oleme järjekordse

laste käest võetud videoltndi-

did, vestlusringid vanade ja uute

tiinnistusi kasutada kohtus

tuttavate hulgas on Sind ees

täieõiguslike asitõenditena. Neid

on kasutatud seksuaalkallaletungide süüdistusel.
Kohus arvab, et see seadus kah
justab Kanada Õiguste ja Vaba
duste Hartat, sest ei süüdistatu
c„a tema 1. ,i se-dto! pst saa tun
nistajat ristküsitleda. (Muuseas
on selliseid videolinte kasutatud
ka nn. „Sõjasüüdiastc“ protses
sidel — toimetus).

ootamas.

Õnne koos mehise käepigistuse

ga juubeli puhul, tervist, indu,
energiat edaspidiseks soovivad
kõikide koorijuhtide, lauljate ja
üliõpilaste nimel

GUSTAV ERNESAKS
KUNO ARENG

OLEV OJA
ENE ja ANTS ÜLEOJA
Tallinnas 8.6.1991.a.

VABA EESTLANE teisipäeval. 25. juunil 1991 — Tuesday. June 25, 1991
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2VN4F, J 'li L I

sündinud 24. märtsil 1904 Puhjas
surnud 12. juunil 1991 Vancouveris

mälestavad leinas

.A.jAHD’e J5TL"T?Li

Mare ja edgar
..,...,,.,,0,,

:es Issandas surevad’KARL ja TRISH

neiuna LAURI
sündinud 20. juulil 1899 Tartumaal
surnud 13. juunil 1991 Torontos

mälestavad leinas

T:::3 TaTT;

SALE ja MALDUS
AAVO ja KERSTI
KARL
JOHN
ARVO

Südamlik kaastunne M1ALE perekonnaga
Leinas

HEINRICH ja AIA

ASKE HAIGUSE JÄRELE SURI

Lie ÄLLjOLa.r Tl, mcs

a ' :l: Tl

Neiuna NYMAN
Sündinud 20. juunil 1914 Turkus
Surnud 18. juunil 1991 Waterioos

mälestavad

Mälestab

SILVI

ILMAR ja VAIKE KÜLVET
I

Leida Kalkun
Mälestame

IN MEMORIAM

ZlTi TccniT

Meie sügavam kaastunne AAVOLE tema ema

Adeline KimmePi

Meie hulgast on igavikku lah
kunud kallis sõber ja aatekaaslane

Leida Kaikun, sünd. Feldt.
Nii väga raske harjuda mõttega,

et Leidat enam ei näe, tema
vaikset häält ei kuuie. Meie

surma puhul

JÄRV ALASTE KOGU

vaimusilmade ees on nii elavalt

tema armas nägu ning kuju ja
meeles (ema alati kaastundlik ja
meie rõõmudele ning püüdlustele

Korporatsioon SAKALA liikmed
perekondadega Ottawas

kaasaelav süda.

Leida kogu elu oli pühendatud
eestlusele, kaaseestlastee, nii on
jätnud ta meile oma eeskujuga ja
oma väsimatu tööga unustamatu

Mälestame vaikses leinas armast

1 Avaldame kaastunnet KATRINILE ja AVOLE nende ema

päranduse, aga ka tõsise

vq-TT

k TTne TTv.mTt

kohustuse.

Leida Kalkun lõpetas Tallinna
Tütarlaste Kommertsgümnaasiu

Sügavam kaastunne VILMALE ja EDGARILE

EVA ja IVAR

BRUNO LINDILE abikaasaga

ww—mMmMimmmmmmammm

HELDIPACAS
RICHARD PULK abikaasaga

mi ja alustas õpinguid Tartu
Ülikooli majandusteaduskonnas
1932.a. sügisel.
Samal sügisel organiseerus ta.
valides oma. akadeemiliseks in

tiimorganisatsiooniks Eesti
Naisüliõpilaste Seltsi, mille
liikmeskonda Leida vilistlasena

Moskvasse prantsuse ülikool
Sügisest algab Moskvas õppetöö Prantsusmaa
valitsuse toetusel
Kauaaegset armast sõpra

Uue Õppeaasta alguses on Moskvas üks uus kõrgkool.

Prantsuse kirjanik Marek Altier on jõudnud oma idee

kuni oma surmani kuulus.

Alati aktiivse ja teisi inspiree
riva isiksusena oli ta paguluses
Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Van
couver! koondise asutaja ning seal
üle kolmekümne aasta tegev.

Puhka rahus, kallis Leida.

TANNI KENTS

teostuses nii kaugele, et sügisest on Venemaal jälle võimalik
prantsuse keeles haridust omandada.

Salme Valdas’t

Ajalehes ..Moskovskije Novox-

tele antakse nii Nõukogude

kui kümne prantsuse juhtiva

diplom kui ka Sorbonne’! tunnis
tus, mis võimaldab jätkata õpin

kraatlike süsteemide tekkeni- See
parast ongi tal idee luua Moskvas
humanitaarkallakuga ülikool, mis

VINE, IDA jn JOHANNES

annaks üldkultuurilist teadmisi

VINK, AASA ja VILU
NAANQ, LYDIA ja ERICH
MULD, HELBE ja F4SRY

lähtudes demokraatliku mõtte aja
loolisest arengust.

Projekti on toetanud Prant

J

mõeldud üheks aastaks. Lõpetaja

On saavutatud kokkulepe enam

lise vabaduse saavutanult* ei \it

automaatselt veel , isgis demo

mälestavad

Riiklikust Ülikoolist.

U" selgitab M. Altier. et poliiti

susmaa president Franpois Mitter

rand, abi on leitud ka Moskva

ajaloolase, filosoofi ja sotsioloo
giga, kes aasta jooksul viibiksid

vaheldumisi Moskvas Prant
susmaa valitsuse komandeeringu
ga, et pidada seal loenguid ja läbi
viia seminare.

Moskva tudengite hulgas kor
raldatud küsitlused näitavad, et
uues ülikoolis õppida soovijaid

oleks küllalt. Programm on

guid juba Prantsusmaal.

M. Altier peab oma ideed oluli
seks, sest see aitaks vastu seista
anglosaksi kultuuri pealetungile
Venemaal ning tagasi pöörduda
traditsiooniliselt eelistatud prant
suse kultuuri juurde.

..Moskovskije Novosti" põhjal

KAIDO KEERD

Pühapäeval. 30. juunil kell

11,00 SURNUAIAPÜHA JU
MALATEENISTUS York kal

lLATEEp.l. pühapäevane JUMALATEE
NISTUS.’

Suv

neljap

Koguduse kantselei on avatud
neljapäeviti kella 10 homm, kuni
kella 4 p.l.

mistul. Segakoor. Pasunad.

Kell 18.00 JUMALATEENIS
TUS. Kõneleb ja esitab tsellosilt

TOUS

K. Raid.

Kolmapäeval. 3. juulil kel

19.00 PIIBLITUND.' ..Kristlane

ih n s 1 jaees E Ju to..
Pöhapäe

juulil kell 11.00

'UMALATEENISTU S. ISSANTA SURMA MÄLE ST AMINE.
7. Krabi, J. Puusaag. Segakoor.

Kolmapäeval, iü.

[6.00 PIIBLITUND

juulil kell
Ehatares.

j Austus psalmides i
>uusaag.

Kolmapäeval, 10. juulil kell.
:9.00 PIIBLITUND. A. Jalakas,
. Puusaag.

ro E!

IJE;

EVANGEELNE KOGUDUS

ÕPETAJA KÕNETUNNID nel-

240 Manor Rd. E.
Toronto. Ontario M4S 1R8
Tel. 488-1754

J PEAPIISKOPI ja_EELK KON
SISTOORIUMI KÕNETUNNID

jutlustaja Allan Laur,
690 Xtwood Cres.

Pickering, Ont. LiW 3W4
.1.es. oaw-.s j m

Di! d d ^0 uuml 1 ell 1

li ] E i 1/ L lTlEN S

Weimann. (Buss Eesti Kodust kell

eh n p 1 1 ai 6 o m

ills1 s tie I ViALATEEMS

TeismaetJ jud 1 lell il

LJTETrULJ JfGWD J
HAMILTONIS

8 7 tciorip Avt. South Hamilton

Onetdia Vms Tonm’

Tel. (416) 527-0410

ruhap 7 jui111 ell 11 30 OR

DINATSIOONI JUMALATEET^Tus ermal»nga Tljiw d

mulauaga eesti ja inglise keeles.

b ui ui n i ii s i od ^ Jt -

Toilt- nson *■? * T lm e meb
sopran ^ rdi H ^ Sl n m k

lisaks praegu sealolevale garniso
nile, sest IHA ost oma terrorirün-

nakuid intensiivistanud. See oa
toimunud kohalike rahuläbirää
kimiste ajal, mil PÕhja-Iirimaa
üritab oma iseseisva parlamendi
tagasi saamist ja kohalikku oma
valitsust esmakordselt möödu
nud 17 aasta vältel.

ainult 8% rahvastikust. Slo
veenias on viga vähe vähemus

rahvusi», kuid Kroaatia 4,5
miljonilisel elanikkonnal on
serblaste protsent 11%. See vä

hemusrahvus ei oie nõus
Kroaatia riigi alla jääma, vaid

I wan cl astauic zsiJa’

millele siis arvatavasti Serbiast
abi antakse.

ÄKA ikJjSTLAlIE
kaks korda nä

TELLIMINE 1 LASSI PGSTlGA (k.r.p il, >
vAI 4DA"1 A sts c — poolaastas V7( — j rter-OKiTOinas
$40.

TELLIMINE I JLASSi PÖ£T,G„ (rvinpostiga)

884 Broadview Ave., Toronto
Broadview allmaaraudtee
tramm laituse vastas
hispaanlaste kiriklas,
ii es. /

Mli i ui <2s i c Fr er
Alexander Phillip Tanner Har

din0 Ar nt v te n_ Pa ert
Raivo Rautiala, Michelle Sam-

paio ^hirle \ s tna $_po \ Iii

grid Lani Soide esitavad
Schuben’i ,,Püha*‘ dr. E. Ruusi

jiinatusel.

las

Aastas $77.—; Poolaastas $43.—;
Veerandaastas $24.—

'"C7G" "O LEEM

ADVENTKOGUDUS

m

1991 a, tellimishinnad KANADAS Roos käibemaksuga (GST)

Tc 1 mishmiud VÄLJASPOOL T_AN*DAT

Aas as $c — t -olaaslps — veenndaaSias 0 —

USA Aastas " j aasta' $76 — ja \u.iapdaasus c i0 —
VÄLJASPOOL KANaDcT LENNUPOSTIGA
Aast~s 171 — rt oa tas Ja l — ja \ eerandaasu $-.9 —

aadressi muu lafiro $1 — Uksiknumbul na I 00
P nB .5 "idr võt rahaka it Tina " e

r Mj. EGVOITaf 0 jsl SHEDS turtele

JUMALA TEENISTUS igal
laupäeval kell 9.30 nõmm. |a kell

11 e 1 M3L KOO,. IGA kõik

ÕPETAJA KÕNETUNNID:

JUMALATEENISTUS ar

eriüksuste sõdurid Ulsterisse,

rikkaim. Jugoslaavia liiduvabariigidest — 35% tööstussaadustest tuleb sealt, kuigi seal elab

(viiul). Konfirmeeritavad Erik

tiu viive Tali ja Hilda Sepp

gd! LM? t' il t. 1! V '‘Q—19 00
kiriklas, 3 Mapleside Ave.

Pühapäeval, 30. juunil kell

I 1 .00 leeriõnnistamise

® BELFAST (Reuter) — Britan
nia teatab, et ta saadab veel SOO

h mm abaue ) p,nsiü!Hitdt
PALVEKOOSOLEK.

-usu j~ t- -geim na nn op b jut
istul kand Gunnar Mo'der So
Orelil Eva Rammo. Laululehed.

tel. 925-

veenia on tabanud 26. juunil ise
seisvaks muutuda. Sloveenia on

strumentaalsoüstidena Melissa
Mairi Tanner Harding (tshello)
ning Julie-Tiia Raissa Kitching

CEITT^ PAT'T A

Organist Eva Ramitto

" Mapleside i ' e Hamilton
Ont, L8P 3Y4

Organist Sü
tel. 733
Esimees L

n 1 '"lii 1 6 0 ma 1 11 Int

Gu t Mil., La it \nJ St nt ji
Vtltar ' a ’ nr Usina u ito
ml l i n Diros eest kod, s

ESIMENE EESTI EV.

Õpetaja Kat
tel. 604-2i

Lai Mv u Sent, 1 il] 1

N-lUpS.

rUS perekond Hõbe farmis.

Kirik: 6520
(Oak & 49
Vancouver. B.

TUS. Kõneleb Endel Siiram.

JUMALATEENISTUS.
rahap e\J juibl 1 ell 1 p 1
JUMALATEENISTUS. Kõneleb

L upae ai ’’U jaah k h 16 00

V/L- i . . ».

homm. SURNUAIAPÜHA JU- .
MALATEENISTUS York kai-

Pühapäeval, 16. jUL ii 1 ’li
11.00 JUMALATEEf4ISTUS. P.
Caups, J. Puusaag. Solist A.

JABAÕHU JUMALATEENIS-

p.l. Tt

naabri Sloveeniaga. Ka Slo

Lühiuudised

eestlased on kutsutud1

c ad„ ai Eest s tn kitud ra n a
tud: ..Vasarad tules” ja ..Parim

pae\ nad las Fellmt tel

Leinateatec
h Id, Auru sun M uep, jg q
Western Springs'», Illinoisis. Ta

oh unüin to t3 tt Id i°00 T tr

626-3417.

Tellimine saata

VÄBÄ EESTLANE
120 f' W£U>n cd" A'c 1 iltovcHe Ct t J iilT l t
Palun malle saati VA3A EESTLANE uta! pmla «■ "Ls
s ect anda uks -1 une / k nposaea date

* JU ** *

Matusebüroo

Aastakümnete kogemus eestlaste teenimiseks Oskuslik nõuanne
ja mõõdukad hinnad.

M. WAYNE HAMILTON
Funeral Director

733 Mount Pleasant Rd., Toronto, Ont. P-KS 3N4
(lõunapool Eglintoni)

Helistada tel. 48P-8SH * 489-8882

1.9,, iemmise katteks lisan 3>
siinjuures rahas / tshekiga / rahakaardiga.

(Saha saata ainult tähtkirjas).

Nimi:
Aadress:

Kolm Finnair’! juhatajat külastasid 11. juunil Torontot

ja ütlesid lõpliku „ei“ lennuühenduste pidamiseks
Kanadaga. Finnair’! abipresident Timo Mannermaa, PõhjaÄmeerika osakonna juhataja Börje Sandberg ja põfijaliini
abipresident Leif Lundström viibisid Finnair’i Toronto kon
tori poolt korraldatud arutluskoosolekul soome, eesti ja poola

~*'s> c? . Wr esM ML si K.ige a o n v.drjju e*c F - p~
air’i otsusele, kes rõhutati põhjusi miks Finnair’!! tuleks
püsida lennuühenduses Kanadaga ja eriti Torontoga.

ReiMbuioo. 1 hil ii li pettu
ma (i a Mms'cs Knn, n i seisu
sohi oi' ja m ena A s ti'Ltu.el,

»dala Ne¥/

oi. I\mune muutude tt juba Kaks
Jdsiei lag.o cli tehtuu sellekohane
tepi v ist ko.irdu. otsu--, kui Finn
air paras- pikki nõudmisi p eite
salmistu-.i ai asus otselendudega
tlelongisve ia Tu>onto I esklinnauuriti IlL-usI kud kontoriruumid

nrsc

n ¥1 I'iCiv I m \anduse 'arid

nenud tuur asendatud kapiuksega.

^o' '1 it>u }» Linda Hilo,

Luid sellele vaatamata lõpetas
esmirae poole hulgas' Sel pm ui
kais prmts Philip ..Tonuilmnu14

g—10 mehel iste meeskondadega

kavandavad sõitu New Yorgi
tajuma v 3CTO 02 .pk c
vöua 4. juulil toimuvast nn.
..Grand Regatta Columbus14

pmdal ja andis meeskonnale tun

nustuseks oma autograafi. mis
senueada andmetel on ainu1 c

V AITRA., iiv . ä' hlri'fiVC 1 -.e-S-

juhus, kuna kuningliku perekonna
liikmed autogia^fe ei inna
Loodetavasti aratab .,1c miin

mpie i kuna ^arnal c Aul

nult ia ..Linda" külaskäik

te’i õ 20 lo’mu'-a %d
L?~" 2 . \ up dmtusei s o udjeksid need Eestist tulnud pur

nistuse tähelepanu ja aitab smlera

piip'- it-3 paraau st 'iud'-> n fotl.

id ustumaL ÄSA se <jo i .e.a

je1'’J r seH iu ptsm s.ik.u
her, p it « { mlrmput' 1 0

'T.meenkasse ka siinse teabetee

propagandat teha ESTO a2-h (a
üldse tähelepanu tõmmata Eestile

uireenl Lmt hulgas
A„ P.

juulil) kavatsevad nad purjetada

3 >sp n ^ ’ui ]np -m’

i rai Turn kesmta C olu u
! u tg “ , mi-. realm c*su lõper
Liverpoolis.

Tormi nn-j kapumks en u%s
nest nui’tw^'-rai nppmehi. Tn
^ t u Si t -u si oii julfu >d buwoop^

mgutndL cmJumd img korra 1

' utnud l ju.Si Inglise Regati
jant sm kuulsaks kui purjetas Lora

tuiiif umumuui tim piuuMnmmu m u, »< i,,.

”Ahefoie th, mörfoü

kosilases s-lgu- et Tor-nto

lennuliini v *>«’! ailküSl DÜSimiS^St
tulevikus e » saanud juuugi oli i
Kusiti '•■Lnnermasir kas Finnair
on mingil ’ i’s l an estanud oma
taimsel S^ome )d kanada
vaheliste p< ilhtdisu' ja kultuuri
suhetwgu \ is < - viannciiuaa. ei
sehne jun n uile kui 1 arhsepi
rin Puna'- ei. csta oma otsuste
ugvrmsel selkste seisukohtadega,

vaid i 3!L u„m eel teraloe uinuit

ti orget ■ t/teude '5 tu I oo»
dama kauglennuliine.
Lennutihmgu juhid n m >u id
et lennulülil hea nimi kannatab ja
paljud lusshurood. kec on ms es
teiiitmd oma tegevus^ ,ust Finn-

air'iga, \oiisid kahju saada Osa
seni Soome 'ennuie,ie enli lõhl.u

pannud mii'buroid on tulevikus
lubanud hakata kõigi lennuliinide

age lti.ic I.s end ku mumed on
valmis Annum’i asendama nagu

Kl M, Lufthansa, kes on iuanud

juba lendusid N. Lutu ja idaEuioopasse Eestlasi hakkab tee
mndamn LAS, mil on la Oiselennud ule õiocknolnn Tall. i .asse

VS/H

Ah (.'C'iu-nt Leif 1 antlstiom

.u.u , _ „ s pomiolikamait

s llolmup/, -tol, 2f- puipil LI 7

õ Z' K olla<d ~>t Kah’c
Rr\l, , i-ifti Liul.' Jat\th tel

ar.afe e> c.rav a—5-aaitriSL a
hamua T a-a.r 'oik- uuisti I „t~

J9S-IU25

'šw [leeni ->cöt’irit-

'isiisia d_ Fanada turule.! upi
st 'ip - 1 s -j.L palju raskem

uit’usrpr II -J i l See.lllOiU

i£ igasuguseid vaip”, r
7 s=eicf kui söniestkisl, ka

~ es . -ei seigas, et i oondamlse põhjus ei oie ainul! TÖK-iLek

. Pithapafi a1 7 jvubl kell J

i' ni!sp'ü.

tundud eatsuä, raid see, <*

p. I. Vana Äiu ■ - m Peapusknp-

Fnimdr an sunnitud kõrgete i.tifure õ tu eriti lennuk ipers saa

piiskopi, Juki ih ru\L 'e ometi 5-

fJut:Sfe-4&SL'i:frr

'-morge, SS3-^352

200 mull Inglise Regatil, lagu

ulduh'alik uiitu' ent prui ukuMil musi paraku l lisas ling im
mesi nn zhiiiii Seeparast mieV

nt nda ui ituo miss nimeta i

nutte ! iis, Estonial s ,a
--Miss Zhuriiks või sus konal-

dauu iall nismotseduui ot
sustavalt umber. Ja nimelt:
moodustada valimisringkonnad,

trukkida bülletäänid, viia läbi
kandidaatide kanpumed imara
ta hnUeitigunisl omis|omd me
Ainult niimoodi valitud miss on

kõigi eestlaste meelest kõige
kaunim, üksnes tema võib pälvida
kogu rahva usalduse ja armastuse.

Zhürii määratud missi aga ar
mastagu zhürii ise,

EV-st EVV!
Teen ettepaneku nimetada Eesti

Vabariik (EV) ümber Eesti
Välismaa Vabariigiks (EVV).
Miks?
— ENSV ümbernimetamisega
EV-ks oodatud õnne ei saabunud.

Tähendab, tuleb minna veelgi
kaugemale.

Sf/rr,-?:} v.vzte

majanduslikel põhusil! Ta kor
das e Tsusid r m - aim s jahita
Katsida Liidese Kplh.ut, ks.i
selline otsas tehakse.

MISSIVALIMISE»
DEMOKRAATLIKUMAKS I
IAis, Lst nu vd.imme ,r

r Laupaet' ' 29 uuuul

suvehan

hkm hrikin tts/t esimest
se õnnistumi 70 aasia juu
beli tohmani’’' ’

— Meie inimeste! poleks välis

maale minemiseks vaja enam
välismaale minna.

— Kõik saaks olema ..justnagu
välismaal”.
— See oleks suureks sammuks
iseseisvuse teel, kuivõrd mõiste

,.Eesti Vabariik NL-i osana”
asenduks mõistega ..Eesti
Välismaa Vabariik NL-i osana”.
Kõigepealt olgu sõna!

ASTUGE PSLP-sse!
Riigis on tekkinud olukord, kus
ülemkihid ei taha ja alamkihid ei

saa enam kaalus juurde võtta.
Seepärast kutsume kõiki üles

astuma hiljuti eesti külluslike
toidulettide juurest pagenute poolt

moodustatud Progressiivsete
Söömisest Loobujate Parteisse
(PSLP).

,^

v OTTAWA vF?) — Kanada

GcilGsr’s Travis pL-M/b tell& ^tterns. "S’ UG f TiHcžfe
pileteid TaLnr.aet YeLinki iif.uou Toroutos?©

"vao Vietnamis dipiomaatilise
esinduse, cl raliuidudu LatbandusüU-.e i-õtciiiiti, Kastoi esiti-

d< n a '■La . ^ d (Cai/iciI

SÜVISEL HINNAD FHALYYCrA j

rtTLTiAFÄEVADTELE LENDUDEmc hHLo'NKtST
TORONTOSSE JA n _RA8i
Rahakursi muudatuse tõttu nüüd soodsam irnd

Day) je seife jubiiajatss on asjas

(ehai ge Vaffaires) I laritts Grinlus, la' "Job lõausdr suursaat
konnale Tais.
Ütles sštüsifbfl&ier Barbara

MacDougaK: ,, Avades diplomaatilisie ko-ituri Vietnamis
aitame mc ' a^sa VüiTasoW Je

reforruiiii utus-F jp ? rme i v
alustada uut Kfcistamisprrgi am

mi.“ 1 anede 11 Jip ontPJtiime
vahekord TTettikmiga juba 1976,

Abistame meelsasti ametlikkude kutsetega, Kanadasse sissesõidu viisa in
formatsioon, piletite kohale toimetamine Eestis, lemm- võ laevauhendus
Taliinnast Helsinki, külalistele haiguskindlustuse koiraidamme jne.
” Kanada iennuväijamaks $40.00 piletihinnale lisaks. Lend Tallinnast $170 00 .eaasi-iagasi) Piletihin
nad on SOOME rahas (Torontosse 4200 FIM). Hinnad võivad muutuda ere teatamata

Lähemaks Infol matsiooniks
OPERATED B¥ ORAV TRAVEL IMC.
5350 YOHGE STREET, (a rmcfij
NCMTH YORK, ONTARIO Ui2M 4G3

SINCE 1955

T9M3t§) 221-3113
(416) I21AS35
ONTARIO REG: 3228277

а. saadi!, fa Vietnami! on oma
suursaatkond Gt.a ,vas möõdunud aastast alptes.
iiiiiiiiiiii<iTi >p>a!niiiiiiiii.iiiiii!iiiiiiiiraii!ii

VALVEARST
NÄDALALÕPUL
29. ja 28. juunil, 1, juulil
dr. ta, Leesment, tel. 512-1261

JÄTKUKS VAID LÕNGA
Hommik. Pärnu linn. Süüdi
tänav. Poed on alles kinni, aga
kaupluse ,,Sukad-sokid“ ukse
taga lookleb tohutu järjekord, jär

jekorrale lisandub veel üks
noorik, kelle mehel viimane
sokipaar jalas.

Seisnud minuti, paneb noor
naine järjekorra kinni ja lippab
korraks koju. Peagi tuleb ta tagasi
ja hakkab kuduma.

Kauplus tehakse lahti ja jär
jekord hakkab tasapisi liikuma.
Kui naine letini jõuab, ütleb talle
müüjanna:

,,Sokid on kahjuks otsas. Teie
jäite ilma.”

,.Ega paris ilma ikka ei
jäänud,” vastab noorik ja naitab
valmbkoolud sokki.

LAEV PIEAADI KÜÜSIS
Agentuur ,,Reetur” teatab jär
jekordsest ka tpei dami'katstst
Sedapuhku langes piraadi ohvriks

mootoiluev Georg Ots” Ahtarduskirjas N v ■ kaptenile teatas

б. ja 7. juulil
dr. It. Pahapill, tel. 921-7777

Palamuse kiht Ikonnakooli 6.

13. ji 14. juulil

pagasis olevat raskeid põllukive,
millega ta laeva põhja laseb, kui

dr. T. Maimets, te!. 486-4481

28. ja 21. juulil
dr. M. Keesment, id. 512-1261

klassi õpilane J "i õmsson, et tema

see ei võta otsekohe kurssi
Stockholmile.

Nopped huumonajakirjast

. ..PIKKER”

