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Nr. (43) (i30) Pühapäeval 21. dets. 19S2 3 .. aastakäik 

Stokholm on pagulaseesilastele üle kogu maailma muutunud tõeliseks sisepolii
tiliseits pudrupajaks, mille podin kipub halvama demokraatlik~ rah~a~iikme~e 
püüdlusi meie üldise organiseerimise ja meie. pÕhiseaduse """kohaste ...ritgwrg<mdll 
teostallliseks:-J-uba paari nädala jooksul liigub siinseis 5Wepoliitilistes __ '}tuluaarides' 
kuul!J!!Si,.}lagu kayafst;:Rs -bJ:a~August-~ei J):.n_.V,"r~~~-~~}i.iymena lu~a 
uut 'valitsuSt' ja . ignoreerida seUe · sawmuga kogu--vabas :DilWlmas levmenu d m?t
tet vastavate pÕhiseaduse päraste valitsemisvõimu korraldaväte sätete r;lkendamtse 
ja eestlaskonna demokraatliku keskesinduse loomise. On mainitud ise~ teatud 
:nimesid loodavatele ministri-kohtadele .. 'Valitsus' .koosneks peam:selt Ro?tsts elun~
vate!lt ERN-u tegelastest, aga mõned tiitlid _jagatavat ka ülemere~mrula. Re~•>! 
tegelastest kuuluvat valitsuse koosseisu hrad Rei, Mihkelson, Kint, Sikkar, Reban_e, 
Mark, ülemerema'lt Heiki Leesment, K; Aun ja mõned teised. 

Tekib paratamatult küsimu;:; - mil- maa ann_ektsiooni. ja_ ~e~lset praegust 
leks plaanitsetakse·sellise lHrbu-tsjr- valitsusvoimu, mmsthk Ja otstarbeka-
kuse lavastamis-i ajal; mil meie üle- 'han~ ... · . _ . 
maailmse keskorganisatsiooni sünd on Nmb, et selli~~ .. ~vatsuse~ on seo
vaid-aja küsimus! Kõik meie paguluse tud nende tagl!~il?oki~ega, rmda ~RN 
keskorganisatsioonid ja juriidilised as- on pi~~nud ko~kJ~ siS~e R;asseenma, 
jatundjad on eitamul. meie riigiorga- kus k?1k kesko~garusatsworud on a~:U= 
nite kordaseadmiseks kasutada J;lil· va- nud eitavale seisukohale .ERN-u sus 

. nema valitsusliikme teed millin~. ei -teeini vastu üldse. Nii, et valitsuse te
tähenda' muud kui vast~tustundetut gemine on lihtsalt viimas~ks isehakka
avantüüritamist ja meie võitluse pi- mise valurööga:tuseks yoi desperaat,." 
durdamist. Kõikjal on avaldatud kind- seks katseks, et oma va]uvat ~aeva kas 
lat nõ'u.et et vÕimalikul täidesaatval või väevõimuga vee peal hoida. 
võimul oieko; selJa· taga meie organi- Samal ajal, kui ERN igasuguste ve
seeritud eestlaskonna_pqplehoid, mida nitamise ettekäänete .ettekel:!rutamise
SaJIVUtatakse aga vaid demokraatlikult ga kaupleb VEKO-ga· kokkutulekq 
valitud pagulaskonna esindajale kogu pärast, kus üldvalimiste korraldamise 

·· toimetulekuL Rei uuel valitsusel oleks läbiviimise osas Rootsis konkreetseid 
aga seljataga, vaid too käputäis poli~ ettepanekuid, ja samme aru_ui.da tahe
tiseerijaid; kes· koondunud tema ka tu-: • tahe, teevad ta · "üksikliikffied" oma 

· se alla kogunud rüh~kestesse. Ka on iljalehe veergudel selliste valimiste 
meie suuremad keskorganisatsioonid mõttegi pihuks ja põrmuks: ,Et asjale 
seadnud nõude, et meie valitsusjuht ~'solifd'Semat" silti peale kleepida, lä:s
peab tulema . kodimlikest ringidest, takse kinuiada ·ühel ERN-u jüngril 
millisel puhulhr~ August Rei isik sel- l,JSA-st,' dr.~ l\1arkU13tÜ. Tema kirju
Hsena ei saa tulla ·kõne illla. tistega lehti jagatakse üle Rootsi hin-

Ee.~i laste jõulurõõm 
. 

. Laulu, ~. näitlemise ja il ulugemisega alustasid seelrordse. 
jõulu-perioodi meie koige nooremad -rahvuskaaslased, Stokhot. 

mi Eesti Algkooli lapsed möödunud pühapäe'val tndise Tütar
laste Gümnaasiumi avaras aulas. Kohalik _eestlaskond näitas 
elavat huvi selle ürituse vastu ja oli täitnud saali peagu lõhke
misenl. 1\:ohal viibis üle tuhande vaimustatud peolise, kes kooS 

meie Noorte Metsaga jii.gi!!id võlutult otse viimistletud et~kaQ,
d~id. Jiiuluöht~ ~vas p~aost .A. Täheväli ültisla~uga 'Ma. tulen 

taevast ülevalt'. Sellele järgnes praosti päevakohane. jõul..;köne, 

miUine lõppes iihistauluga 'Oh sa õnnistav'. Edasi järgnesid ju:
ba- koolilaste esinemised. Lauljatar Milvi Laid oli_ suure armas. 
tusega koostanud lavapildi J. Parijõgi· "Jõ,llurõõ~u" ·järgi. Ju

tustajana toimis Eelo Rähn, õpilaskoori jO:hatas koolijuhataja 

1 U":do Juun.o ja muusikalise saate eest hoolitses .QJ.~es~ V:e~~.,: 
Nerep. Pärast vahelega etendus 'PiJ.dir~t. .mu«ijlas~le', •·am~ 
le oli kooStanud ja lavastanud jällegi .Milvi I..aid., Teth a)JistaSi. 
'lökumisjuhina Elfriede Tubin, muusikalise saatjana Verner 
Nerep ja riimikõnelejana Agnes Tiidus. Otse muinasjutulikult 
nägusa dekoratstooni oli loonud Roman Väli,· tõ:ndades ·oma 
küpsust, peent maitset ja fantaasiat. Näidendis esines 43 ma• 
(lilast ja kogu lavastus kuiges sumej~nelise show'na ~ulike 
jälgijate ees. · Mllvi Laid on tolle~ toredas eeskavas loonud ühe 
lavalise väärtuse, J.Uille tunnu~tamiseks pole loodud kü.Ila•t ill,e .. 
vaid sõnu. Jõuluõhh• Jõnn-nunkti!•s ~a m~·dilaste poolt nii oo,. 
datud sündmuseks oli jõuluvana enda eeskava H. Lutteruse 
isikus, kelle poolt jagati välja jõulupakid ja. üteldi need toreru.t~ci 
jutud, mis passisid oma vaimukuses· -küllalt ·hästi isegi. vanema-

: tele_ ·picl.ulistele kuulamiseks. See õmi.estunud ·jõuluõhtu . tastill 

ka. selle korraldajate vaeva majanduslikult - EeSti algkool 
võ!b jälle mõne aja jooksul muretult tegutseda, mida võis lu
geda välja ka energilise ja innuka E. A. Sõprade Seltsi esimehe 
Jua Licl<visti 

Sõna New 
loog oma n.utn.J.<>-1<>" 

dada ähvardas, pole 
avaldanud, pidades . 
kõige sooivaroaks asukohaks 
kasti, kuhu _selline soperdis .ka 
kultkuulub. Kuidas USA-eestlased dr. 
Markuse ideaalidesse suhtuvad, sellest 
oleme selle lehe veergudel juba kor.:. 
duvalt toonud kirjutisi ja nende kat
keid Vaba Eesti Sõna'st Olgq ~kq_q! 
seHeks juuresolev _V alloti . ~WlW 
ERN-:u ·· papagoi-pl,lW~ tJiiS:-~li.S 
VES.-a yün11lies hllthb,rls~-, , ·-. ·. - , 

isehakkamise .tee -olla .. kogu meie pa
gulas-tegevuse ideaaliks, sellega A. 
Rei võimalikke samme .juba ette õigus~ 
ta des. Valimistel võivat kirjutaja. ar
vates "lööki:üluTIIased"· rahva rumalu- VAIM1fi..IK KONTSERT 
se pärast välja jääda' Peale Rootsis JAANUARIS. 
viibivatele ideaal-valitsejatele kiidu- ENMKü meeskoori vaimulik kont-
laulJ.t ~at.il.mist, asub too dr. Markus sert toimub eeloleva aasta _jaanuari~ 
VEKO"'t. lahkama, andes viimase kuul Stokholmis, Jakobi kirikus;Korit.;. 
pqüqlustele meie pagulaselu.· organi- serdi kava koosneb täiesti uutest lau
seerhp.~se -aluse~ seada demokraatlik- ludest,. neist tuleb esmakordsele ette-
ke üldvai11Äis.i _-kogum .. h_alvamaigulise I' kandele _E_d. Tubi-na p. ool.t meeskoo_r. u_·_e, 
või veelgi-~halV1Istavama hinnangu. oreli saatega, loodud 1auL Kontserdi 

Dr. Markus näiks e_ kuuluvat kõige üksikasjust lähemalt peale pühi. · • • ._. 

...... ·_.•. 

'-..: 

. Rei valitsuse moodlistaxnise kuuldu- nata majast majja ja_ agarad agendid 
sed on nendele kindlalt_ väljaüteldud ei unusta kunagi juurdelisamast, et 
nõudmistele nagu hoobiks näkku .. Loo- vaat mis Markus kiijutab. Seejuures 
detavasti peaks sellele libedale . teele antakse mõista nagu ·need vaimu
astuda. tahtjate} päris selge _olema - lagedad read oleks kirjutatud k.onsul 
Ill.is- järgneks sellisele revolutsioonili: Märkuse poolt Torontos, kellel tõelise 
sele sammule, kuidas reageeiiks meie kirjutajaga on sarnane vaid riimi. . I 
pagula~kond . s~llisele isehakkqmisele. . Kõnealune skribent USA-stf · ·kus ! "EESTI POST" . ~-_- ·_ 
Samuti onnellteada, et vaevalt on sel-. demokraatlik valiinine on kogu elu 
lise sammu· teostami?e Roots.i pi~nal,· alu~ek~, J?ii..üab oma kirjutist.~.~ ~~~eja.id · 
kes tunnustab ametilkult mei~ kOdu- veend~ et ERN-u nn. "lookrühina" .:...------------------------·----------

., 

) 

----



. : ~._ 

. , .2:· ::·,'_:.-~------..;._-..;._ ____ ,__ ______ E_E_S_T_I---:-P-· 0.:...· _s_T.:.,_-----:--------Pü_HA_·_P_X_E~V....;A-;L~21-;. -D-;ETS~-;· .;_1952_.;;_. 

~:.~~~s~~~:ä~a.e:td v~:ta:~<L.· ~f-~:~:tt;~. frif[! 4~.-:~~.-~=:~~~el!: 

öP, OTMAR PELLO. TOJ:WNTOS~. 
. i~:~·: .. ~--.---~~:- ~:~~ ~~~~~:~ -$~'. t; -.~.;"--- . ~_:_:·.- . ---~ :.:· i 

·. Tähendamissõna. 
:. kjjlvajast / 

Uks· selline·aasta läheb'klf'iiliüdning alah; .···. ·: ·. ·· ·: · · ·:·, ·•··. · · 
temaga tükk meie ;;üdamenoorust ja Küi vähe on sul ka'muret' olriud n,ö. 
hingelist haljendust - ning hea seeme ·meie, üldise asja pärast, • ma mõtlen 
on mulla kihi läbikasvanud ja põrkti.;. muret. ikka nii, et südakohe päris va
·nud vastu paasi. · lutab justkui siis, mil rallak:opik läks 

Aeg sööba ka armastust ning Solvei7 kaduma. · 
gid ja Peneloped - ka piltlikus mõt- Kas· sa oled mõn~ auväärse inimese 
tes ja võrdkujudena väljaspool armu~ surma ·puhul mõelnud: "Ma ei tunnud 
vahekordi; ei esine alatihti. Ikka vä.4 teda ega tema mind :...:... ·aga kahju on 
hem nad korduvad sellel ajajärgul, miS tetruist,·n;e;t '-'ub '·Eilitt!i :tamp ''kustus 
tehnika ning masina seab üle inimesl! ptaegu· ära!';,. .. " ·· 
ja mis ei talu kõndi, vaid ihkab lendu Sellele murele ei astu ka Jeesus vas'" 
~ kas või veel;and tunniga ringiratast tu. See on mure, mis sunnib ja õhutalt 

. . .. .. . d al' d 1 1 "tad. ümber gloobuse. . paremal. e tööle. kes on puudnu p JU e e se g1 a . .. · . _ 
Ta külvas head seemet. Ta külvas hädaohtu, mis neile e11ne selgeks ei 1 Ära s~ kohku.,. kw su sober o_ma Jeesus ütleb "petiS rikkus". Tõesti, 

igale poole ja igale maale. Kreeklastele k · · b käes tunnetes Ja truuaustes vanaaasta oh- mina US\Ul, et kodumaa saad sa kätte, 
,külvas .ta nende mõttetarkade kaudu, saa,. Ul.On.~u a . . . . . tui ei ole enam see, mis IPÕödunud uue oma diivani, klaverit või sinna jäetud 
itaallastele nende meelt ülenda va te Nmg lgauhele el tu}e aru .lsegl ta-:" aasta hommikul. Ära üleliia imesta (kui see· kuiqagi juhtus) juveeli enam 
laulude kaudu- ja kõike tegi ta sel- gantjärele. K~i ·n~d on ~das, s~is nad k:ui sini-must-valge enani ta südant ei mitte; Eks see rikkus. osutunud petli
leks, et anda inimlastele aardeid kätte, !nnn!vad mu1dll:g1 sell~ plma, hoiduvad vööta nii liibuvalt kui aasta tagasi. kuks. Ja võibolla su praegune jõukuski 

·inida, ei pu;re ~i kqi·..-egl;l ro9sie. ' Ja pogenevad rung kw nad on temast rääkimata mitmest aastast. petab- .sind.· . 
Iisraeli. rahvale ku'"lva·s ta' he. a·d see~ j~ba teatud kilomeetrite kaugusel, sii.s Ka ed J ... d tte 

· d . nad hakkavad kaunilt silmi tegema lo- · s a on eesus namu e · Kas tohiks siis üldse koguda varan-
rnet prohvetite kaudu - olgu Jor aru hele, mille eest ise page~id pakku. Ta näeb isegi seda, et kui meie aas- dust? Vastus: Jah tohib, kuid siis, kui 
,vete ääres või.. paguluses · Mesopotaa- . Ka 1952 aastal on käinud ltül~ _ tal :19 . . (Kahte viimast nummert ma ta ei lämmata, ei lämmata Jumalat ega 
mias. k. k · J · kiil 1 d ei söanda_ kirjutada), jälle kodumaal päikest, ei kodumaad e- ligemise ar-·Ja u''kskord. k·ül. vas· ta .. kuldse·l.d "'-ri ümnet anti;· .. a see v on onu 1 ma.stu·st. ..,.. = h - li o eme, et meie siis ka oma jumalatee~ 
Jeesuse enda suu ja elu läbi. igavese külvipereme e onnistuse a ' nistustest võtame arvukamalt osa kui Kui rikkus seda viimast teeb- oi-

Ta Ootas vil'"'· _ see kuninglik kül- on külvatud kirikukantslist, on külva- Oh "dki ka · · · k •- sil enne. . . vre1 . · nname ja nii, et gugi ta ausalt saavutatud - on ta ur-
·vimeister. . tUd rahvuslike! :jtoosviibimi ·, - va- nurinat polegi huulil. _ jast. · 

Aga mw.st -seeme· t kukkus tee ääre. hei on vaenlane · küll ise umbrohtu E · d eda al d d h ka 
d · riti teeva s p J·u nee . ra vus- Nn" m~ru·,.; mure - tuntud J·a n-;.;:::]äi sinnaTini:iusõbõa'Ks e'ga·maiienud poetanud sekka-. kui ikka on palju · · ~ . .".. · . 

en ... ..r.u '"l'ailg'· i., , .......... ;· , , . . . . . •. . 1 neid, kelle hinges akkord ei kõla vas- kaaslased, kellel selleks vahepeal või- tud anno 1952, on lõiganud )ä:hi in-
a.o.u • malus puudus. Ja siis harvenevad jälle tiimseid sidemeid rallvuskaaslaste va-
Selle~ t:Uf~b-arvestäda hilisematelgi tu. . . nende read. Jeesus tep.b seda, et kalju- hei ja see otientatsioonile annud väik-

külvajatel,. olgu nad jutlustajad või kõ..: · Ärge sellest kohkuge, kes . igatsete peaine põllupind püsib · võrdse aja lase ilme. Nii mõnigi kogutud dollar 
nemehed, patriootilised tuleõhutajad nii. väga külviõnnistust välismaailmas inimsooga maa peal. või kroon, nii mõnigi ostetud elamu 

--:ta~säiHtajad ·või"'DUud"·koputajad ·sü .. ja meie, eestlaste, elus~ Jeesus· juba "Aga muist kukkus ohakate sekka". või teisiti hästi paigutatud kapital; nii 
dametunnistuse uksele, .. et ikka satub ütles, et osa seemet langeb tee äärde Neid ohakaid on palju. Jeesus nime- mõnigi taldreku täis läätsesuppi on ku
nen~~·ette t~eä.ärset p~da,. s,o.r Wme.., - nii oli see ikka ja alati. Nii oli see tab ainult kahte neist lämmatajast: ristikuliselt kaugendanud sind su 
si kellele kuulutad oma lood ilma as- vanal aastal ja nõnda kordub· see ka "Sellesinatse maailma mure ja petis maast, su verest, su esivanemate hau-. 
jata.- On n~id,,..,-;: ~g õige kogukalt, uuel. Sellepärast 'ärge jätke veel külvi rikkus". Sagedasti nad on väga seo.;. dadest ---'- su tõesti (ma tunnustan!) 
kes ei õpi raamatust ega ajaloost. Nad noolelL tud. Tühja juttu ajab see, kes usub, kunagisest väga ilusast hingestja-su 
ei õpi .ka Peipsi pealt.--kui meenu-. ; "Aga muist kukkus kaljupealse maa et rikkal pole muresid. Ja just rikkuse Jumalast. 

-~~Jt~:~-~-~!r.U~--~ii _j!W~~~,,mj,nia-: ~~e~'·jut~=~~sp~:s,teiee:'~tt~ päffi:~j~1et0~;iln;~1e s~~~t enda hin- . ;t;.~:aa~~d~k~~::f :f!:tJJ!ali{a 
Ohvri võtavad nad teiselt, vastu· n.ö. Saksamaa laagris näinud esmakordselt ge pärast. Seda viimast meie sageli ei ikka" veel siit leida, mis õieti· on hari• 

. ~l!lw:U . ._lterg_iiamatu;It..: Kw n'?:t;t,4,!:!ga Eesti rallvatantsu, siis ta olnud har- võta tõsiselt- (Meie vaenlased lausa tud ja Jumalale teada! Seal ta oli; ise 
· satud pohimõtete üle vaidlema, siis, dunud. Hiljem jätnud ta mõnegi rall- hirvitavad selle -üle!) -aga kui meie ka lesknaine aga oma veeringu viskas 
nad ei tarvitse mõjuda tõrksalt ·ega, vusliku ürituse külastaroata puhtast sellesse ~inlasesse usume, siis kui mõ- templi ohvrAörstu..,,Ja Jeesus kiitis te
:kange:kaelselt, · nad voivad meelsasti Ihidusest. See oli aga siiski inimene, te juhtumisi teemat riivab- meie ar.,- da, ... T~.oma.pi$kust annab. ka vaes-
anda järele suurtele .veenariüstele: Ai'-' kes !lfitmeti aitas kaasa ee::Jtlaste pa- vame end teadvat, et taeva uks on sel- tele ja -vigastele, ühiskonnale ja ltu1~ 
nult. huvitav on see, et kui nendega gulaselus. Vallei külvas ta ka ise ja· leks küllalt lai, et meie sealt ·sisse tuurile. . . .. 

J . 

: 

. i 

... 

kohtud:;l paari nädala pärast, nad on ikka head seemet. Kui palju on aga pääseme - igasuguse elu lõpul. "Seal oli väike linn ja seal sees pi~ ·:e.... 
~ulle valinis_ vaatamB; igisüütult silmi neid;. kes ~~a elu dra~aatilistel mo- Sa naeraf:ad siin kohal. Ma tea.~! sut _mehU;;L~, ;ll1;1 ~ ~~~~- ~:~ 
.Ja .alus~a JU~<J., m1~ pee_gelcl~b nen-. mentrdel huuavad maa Ja ta~'!.~ ko~-. Jeest1S t~adis k,a.: ~ na,er.tta.d, s~~f: Jt~~ Ji!;)P~~"~ T:.: . . e .. : ~· 
.. de endise1d . se;lSukohti, k;m neile veel ~~lh ~~._."P.al~"-'~~imsfVõF-a"ffiS:f rast, el sa oled hal']unud . te1sef Joonel' gi suurea" kants1a ta vastu ules. 

·· "".,_,;,.~~~,~~~~;*1~'ftf~ö6'f Viaate võ~aldamist kodtl1Ilaa varemei- ~~retsema,_ Esialg_u_ kergendas seE! ~inu Ja tema leidis s~a~t seest ühe keh':a. 
tun~tgllugu mltmelt. J;Ilaa~t pagulasele, le; sudamest 1gavese Isamaa - hilJem mehe, kes tark oh Ja seesama peastis 

' 

/öcl~~i 
pcteVIK 

·< -E~stla.se.d Võõr-leegioniga· 
~ · J:-õhja-Aafrikas 

···Is~~.':Bir' .. &keimis ja meil on 1 des hoolega kõrbet. Teel.~~~e ~n
igav .. , Tli,lome .kaarte" ja kellel• ·see ·ei nuki r'!lsud~le; mis osutub.~aksa omaks . 
. "käi", .v.õib kaGtada" kagu :oma ~5 Nüüd on vana kindel, et oleme õiges 
kuu· palga. Raha.keegi ei"hoia;keegi ei kohas, kuna järve täpne asukoht peab 

·tea; 'inis järgmine .päev toob ja--nii -las-. asuma selles. ringis.· :Jõuame mäi;iratl,!.d 
'·takse·'rahal miru.ia ja tulla. Siis tuleb punkti ja jääme öotai'na teisi. . Pei;igi 
~ga: leitnant ja sõnab, et.:..,...,. poisid~ näeme tolmupilvi vasakul Ja paremal 

'tee'me õige üks tuur, muidu taote kõik ja meie masinad saabuvad. Paremalt 
omarahad maha,]a kasu pole s~est kel-, t'\].lejad on kõrbejärve üles leidnud ja 
legil: · .· '" n1i pööranie kõik selles suunas. Ole
' Horn:m&ul on kõik poisid . sõiduval:-- megi }Jeatselt kohal, kus saame ha
mis· kul. vana :staabist tuleb ja peale rtildase vaatepildi osaliseks: meie ees 
istub. Olles läbistahud miiruvälja, näf;.. laiub päikse käes lumvialgena ja pee
tab vana käega suuna; kuhu' poole gj:!lsiledana kõrbejärve bassein. Lasku
peame hakkama liikuma. Mind paneb me sõidukitega sellesse ja hakkan ko
see irn5tama, kuna peame ·-sõitma·~'- }te kilomeetri-mõõtjal märkima ta 
galapoole~ "~h:t!ä,!aga"'vah'ib' ll.:aarli :']a' :qiõõtmei<l See lumivalge laik kõrbes 
masiha 'kilonieetrimõõtfat: Meil on ju- op 4.5 km pikk ja umbes 1.5 km lai. 
ba 130 kilomeetrit' inäha. .. sõidetud, kui Rõhi on nii kõva, et autokummid suu
vana käsilh:ki.aiAdat Sa~s saame ka ~vad sellele jätta vaid vaevaltmärga-

ha da en 

JEA.B • .• ~o"oö''''K, IJ. 5 
till P,ands 

JA N N E EL G~ Q;V"J,S y·_ 1AB 
NYJIRO ~ . . . 'W~4a"Jmiflat rn~ 5-Pti>bna~fulnl.i.d., Nhn~lt ~vaid jälgi. Looduslik lennuväli! ·Ja 

peab siin kusagli asuma kõrbejärir. parem, kui inimkäed neid on suutnud 
Kõrbes ;,on m~dalaid kohti, kuhu vihma ehitada. Teeme järve kaldal tuuri rin- . . . 

. ~~l[,l!;ogqp). yett,. ;r;n<)Qdustades niiviisi gi ja leiame mitmel pool põõssatikus . . . .... . ~ . . ,_ . . . . •e ,. • ' • 

. ~U~sjäj;vJ.Ji: '\fe§iiJsl}i$~b ~Uistesdär.;;- jä rohu! jälgJ., ... ~s J;i~b pletaja, ,;.;~t ~oi manr-d ~ ~E1f~li ,, ~el•saabuv~r ~aga ·teed. ,., ~da<_ me1e .. )lölSld .mwates, 
vedffSsP!:!~ vj~~ IQI>lilewst v~ siin on sakslasell~~tJfnud. 'Mõ:ri~ jal~ ~etmuk1 ~egema• ~rlnblolbhru:fuks .. Nrr Joo:rad, el;__nntte. ~~h\s1 .~aavil-?· .~ea
ya1(kak..siro~fii~.süs pple euam·til- jtd on isegi päris värsked. N,üüd oleme siis saame teada, et meie tegevus on' ·leg1 .. on ~_?rbes vesi kal~m k:w vun. 
kagi 't7ett. ·Selliste j~rvede põhjad -'on ktndlalt sellel kohal, millest meile kõ- määratud ööseks. Varjame end päeval Nn. mo<?~ub ka. ~~e ~e':'. Ja saabub 

t. ist ja siledad ning kõvad. n. agu .as- neles vangilangenud itaalia leitnant: võsas, .. et olla tähelepandamatud. Ma- kottprme oo, -. e1 ühtegi ~tekutaulevas. 
dist - ja valged kui lumi~ Järve See on sakslaste salajane lennuväli game. ja puhkame, et öösel olla erk- V:edeleme olllil: kohtadf:ll J.a ~mt; 
bruses siin-seal mõni üksik .vaeva- kõrbes ja meil tuleb siin jä~da ootama sad. . · amult shakaalide haukm:ust. .. Kn:. e1 

Jine kasv, inimkõrgused puud, põõsa- oma saaki. Kuid esimene öö möödub vaikselt. teaks, et need ~n :~;hakaalid, S1lS vo~ 
li;e:~ed ja kõva rohi: . Vana seletab meile meie ülesanded Airtult üks lennuk ilmub, teeb tuuri ja arvata, et kusagillähedal ond ~rve!u-

Masinad asetuvad allelikku ja iga ja määrab iga sõiduki meeskonna: te- laseb alla langevarjuga ühe ra~~ti, 1~ koerad kokku :kogune~udel 0 ffi t!
~Qasm li}~~ edasi oma suunas, et k~- gev.use, kuna siin peame kõik. korra-l'kuid ~~~lnib siis _va~ust saamata. Pa~- ti an~a. T~el ta~~st rm n:ukid _: 
lae, .. ;tunni. : .· ,parast.·kehata teatud· punktis. g;;i Ja koos tegu~ma. Ka kahun mees- val mood~b me:u;:t mgl~ste patrull .~a l;rad meid k!ik_ed uksikud lQ.. b) 
~ ,vanamehega 'Otse' edasii jälgi:. konnale määrab ta ööskes nende koha, p~kub meile ehtinglaslikUlt oma pn- Ja see on o • · argne 

-- ,.,· ... 
;_,_. 

.; . -



linna oma tarkuse läbi; Ja ükski 
- -melie: ei mõtehiud selle kehva mehe 

peale," <Ki:igitj~ 9;14-15)~ ·· --
see kehv mees ei igatSenudki seda. 

~e mees elas- ka Eesti riuial, meie kü
la:S; . m~ie linnas. S iru\ -egzl, mina ei tea 
ta nime - see on tihti_ see5uguste osa, 
aga· kui ·hästi meelde tuletame, siis 
ehk mäletame ka. " . 

See mees ei annud üksi' ;raha, ta an
dis ka aega. Käis tööl ldill nagU tei- . 
seQ.ki- aga.-kui õhtul olit~,abi va
ja, siis ta• oli vähem. väsihoo: kui tei:
sed. Ta -}4ikus ka· 1952. aa$ta1 ringi. Ta 
andis ka seda, · 'mida ' ei: oodatu<:l, ei 
nõutudki. 

- _ Ja koju: igatseb tema väga - kuigi 
:teda ei oota seal, "maad ega mõisad" .. 

See- mees. ei_ sure ka 1953 aastal -- ja . 
see _olgu meie, eestlaste, jul~us uuele 
aastale vastti minnes. Ja kui .lumal · 
iälle inimeste kaudu külvi teostaN, 'si1s 
ka 1953' .aastal idaneb sõna ta südames 
ja kannab saiakordset vilja. ükskord 
~e mees.lio\h~b Eestisse ja künnab tu
hat meie põldu -riim~ laUlab oühapäe
vaf rõõmsa suu<>'a Jumala kiitust. 

'""'a on .tihti küll raskes elus - aga 
- ikka <'n ta rõõmus - sest oma oeas 
kan!'"tb ta teiste n;;"'emata krooni: 

. . 

"See kroon kõik- koormad k<?Tgeks 
teeb. 

Et süda suurest rõõmust keeb!· ----

~Eesti P{)st uuel kujul 
Eesti Posti- juhatus on otsustanud 

reaalsetel kaalutlustel uuest aastast 
alates hakata ajalehte Eesti Posti Välja 
atit: -i1.a senise iga nädala asemel kaks 
korda kuus. Otsus on tehtud võimalu
sega, et . vastavate olude kujunemisel 
jatkata ilmumist jälle nädalalehena. 

. ühenduses praeguse muudatusega . on 
" vastavalt alandatud ka: lehe tellimis-

;, 

' ~: 

AKTIEBOLAGET 

VÄST-ERVIK 

' 
• 

: .. ~ 
' ~--

/ 

-:·-'' ·.• -·. -~-·---... 

hlikkab 'iinuama-' aaStavahetasest ... ~ .. 
pühajNievaf~~k,ahe -~~ !t-12 Wtekül· 
jelisena. Ji'.sfiDeDe· number llinuh '- )MB.ul 
kuupiievag&. ' 

·. ·--:. .-._I_ '. • -. • ,· .•··. . • • -~ . . 

EESTI :POST jatkab "P .uuel •. kuj\11 
• > semst kiiicll~t ja. v?Jjakujj,in~nud 

parempools~t po}#tilist joont ja hOia
kut. EESTI _ J»OST - yõitleb: ' , •· 

* Eesti : iseseisvuse'- taastamise ja 
eesti rahva peremeheõiguste keh
testamiSe eest, 

* Eesti -VabariiO'i Põhiseaduse aM ~s 
h 

·? .. .-:.u.lJ J ··9~P1,p/t ·_y "7 '.,~JlT J.._, n••!•t~ 

01annse Ja raK~naanuse eest, 

* eestläste- üie~aailmse -keskorgani
.. - satsiomii tegevuSse astumise eest, 

* e~stlu~ säÜii;anrls~ ja ee~ti rahvriS
like traditsjoonide püsimiSe eest, . · 

* eesti sõdurite tunnustamise eest, * komm~smi · ja mai-xismi · vastu. 

EESTI POST UUEL KUJUL ON 
ODAVAIM- EESTI AJALEHT 

PAGULUSES-
'l'ellinitshlrln&d · ~tsls:· · 

1-kllu --kr .. l.50, 3- kuud ...,.. kr .. 4.541, ,.kuad 
_ ~. S:-. ja lt_kllucl. ~-Ja. 15:~.;. 

EESTr··poSTt···ioimetus 
. ·' - ., ' .... , '·- - •, ..... ,._ 

-· ja- talitus, 
Schönfeldtsgränd 5, Stockholm C. 

Postgiro 19 18 51- Telefon 10 60 3L 

Hans Rebane '70-aastane 
. hindu, millega Eesti Post on muutunud 24. skp. s,o. jõululaupäeval, saab- 'ft)-

odavaimaks eesti ajaleheks paguluses, aastaseks endine väJisminis..te:r:,_ ~dik 
milline fakt on lugejate seisukohast ja Päevalehe peatoimetaja. Hans ~-
küllalt oluline. Ajaleht ilmub seega hane. Vaatamata paljudele tiitlitele, on 

.:·· · .. , ._ 

igal te~cl pühapäeval 8-12 lehekül- uubilar süstg kõige enam tuntud aja-

-~~~s~fb~~-, l~~eh~-:;e~s·~~av~ald~~a~tu~d~~~~;~-~~~·-··---~~~~~~~--~~~~~~~~--·····~~--i--~m~ilili·st·iiitilvahel-i_ ., ....... _ililillllll!!i<""""~ . ka uuel kujul ~offi; ~eiiist-
kompromissideta võitlust · eesti kodan
like· Iiilgkondade _- häälekandjana,- / 
. nma sensie ilmumisaja jooksul D.ä

dalleheria _on EP populariseerinud ja 
.võidelnud paljude mõtete eest,- mis 
meie p11gulaskonna .üldist- organiseeri
mist on soodustanud .. Uuel kujul kuju
neb ajaleht veelgi . enam kui var~m 

. ideoloot(iliseks võitlusrelvaks · nende 
kätes, kes julgelt astuvad. vastu, meie 
rahvale võõraste Õpetuste ja ri.n; li
ber?.alitsemiste vastu. 

Käesoleva numbriga aastat lõpeta
des ja 1;mele vastu minnes täname oma 
lugejaskonda, võitluskaaslasi ja arvu
kaid kaastöölisi üle kogl.t -vaba maail
ma ja ~tvaldame lootust, et meie 'sõb
rad liituvad eeloleval aastal veelgi 

- -- kindlamalt Eesti- ~osti ümber. 

ADVOKAAT ED. ROSENBACH 
SURNUD. 

Kanadas Torontos suri sisemise ve
re'oo)i:su tagajärjel õigusteadlane F.du
al'd Roseribach: Kirrelt teostatud .vere -
Uleka:ime · ei s~untud lahkunut enam 
päasta. E. Rosenbach tegutses oma
riikluse lõppaastatel vandeadvokaadi
qa Tartus, õppides ühtlasi arstiteadust. 
Asus 1941. a. Saksamaale ja võttis rel
vaga käes osa võitlusest bolshevisnu 
vastu. 1947. a~ asus Inglismaale ja seillt 
1951. a. Kanadasse, kus surm teda 
semates mehe aastates tabas. Kadunut 
jäi leinama lesk alaealise poja ja tüt~ 
rega. ning _ rohkearvulil}-e ..sõprade ja 
kolleegde pere. Akadeein}iselt~ 
Ed. Rosenbach korp! Sakallisse. 

Hi-1id pühi ja õnnelikku ·uut aastat "soovib 

<tf'sugu1ast~le, <!l@ra!J,e}e:da i,mõttell:~slastelen . - . . - ~ -
A. KIPP J(R pe~U:oririlgit. ~ ·, . ·;; 

R. RAA& 
Hötorgshallen 122-123 

Tel. 20~ &8 

Soovin oma lugupeetavateie kauba· 
tarvit-ajatele 

häid jiiale ja 
OlHielilc.ku Hat aastat ! 

-·· 0 

ILIXTLJ\S· 
METALLDUIS\llBO-B 

'> :' 
, 

~ ; ~ .. 

· ·" ~ ~~GtJSUMS: BRuK:s_~& .FABRIKs: ·~ ~ :: 
-- , -u ; -·--· ----.- ii~IEBO~~~;-~. -., ---_- ,j· -~'::'L 1 

so n 
Tolle,karnneü"_la~~-emd~ 
temast diplomaat.. Tn<i<i-r·<>'t1 

kuks Soome, kus püsis _ aastat. See-
hakkas samu 'ilesandeid täitma 
kust _ 12"-aasw.i .~ 

l.v:abatsta-tti -~~~~~-:~f;~=·: .. --
viidud · "Jan .. Teäärega", 

laev a~a · tea tavast~· Eesti ran..o 
-nast. kaugemale -ei jõudmidki. · · 

. Paguluses on H. Rebane kaasa löö
siinsel poliitilisel teatrilaval, kull'

ludes Tõnis Kinti •~mõttekaasl~ste" k~ 
gu de sse, leidmata ·teed oma koju -
Põllumeeste K,pgudesse, kuigi ta se.
dagi võimalust üks ja teine kord kaa-
lunud on. H. Rebane .kuulus ~ Rei 
siinsesse . valitsusse _ välisminiStrina, 
milliselt kohalt ~ "peaministrL' _ poolt 
jälle vabastati. Oli- mitme aasta jook
sul ka ERFi ~ esimeheks, ·. kust jällegi 
oma poliitiliste kaaslaste poolt· erru ar,-:
vati. On teinud ka pingutusi siin k~ 
durahu saavutamiseks. Kah;uks On 
see töö jäänud _tulemuste-ta. Ajakirja::. 
nike ühing valis juubilari kevadel oma 
auliikmeks. 

Kõrge juubeli puhul soovivad sün
nipäevalapsele õnne ta rohkete sõpra
de kõrval -ka vana'd pGllitilised-..-bas
lased, samuj;i nagu, Eest~ :Posti pere. -__ 

_' TANUAVALDU"S; 
. Stokholmi!.Eesu•MgkoÕli' fiimel'kvat:.. · 

·suurimat· ätnti kõigile, kes käa'!ia 
l·a:rraisia. pühapäeval 14. dets> s.a. 'kooli 
jõuluõhtu õnnesrurtud :körda~eJcilkS; 

. -· iJõuluõhtu vmri!.ulikd· kooe'~e~9tPtä
-na>n süd~t~tr p'rf!dS1I! A. _ 'f.illi~väl:JQ>~ v 

- -. Evilist tänU väärivad ;_jõului>ht-y. fet-
iekhnn~te ia ihisat!!· '1avApilti,d'e 'i!e'!t 
pr.- Milvi Laid, pr. Eelo Rälin; pf: • E!.f
riede Tubin, pr. Al~es Tiid_us, _ hr. Ve-r
ner Nerep ja hr:RomanVäli: Olg'i:t'lä
natud ka jõufuvana, 'kes värske' huu'
morika ja rikkalike · jõul]ipalökestega 
tõi kaasa tõelise jõulumeeleolu> · .·, -

Jõuluõhtu ettev~lmistus'-"· ja· korrjll
dustööde ~duka teosfumil:l'e''eest·~nan 
Stokholmi ·Eesti Algkooli' Stiprade S-eit .. 
si juhatuse ja Lastevanemate Komitee 
liikmeid ning eesti ajalehtede- toimeta.;. 
jaid vajalike teadete avaldamise eest. 

Udo J-uuno, koolijuhataja 
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~o;·~;:Jliltr·.:·:jflult.tt.e:ele 
- >-~ui taas. k~~~t; võõ~·aid rahvaid ja 
;wõraid- keeli kõlavad südameid ühen
. davalt ja loqtusi loova~~ me.~~~ 'Za?_ad ja 
armsad jõululaulud, sus nuud!SJoulud 
iS.e oma mitmepalgelisusega ja eri~eva 
l1äoga,-,ee~t!as{e ranna~es m._~ail~~ _kõi
gil :teil, öri. vaevalt veel m1 moJuvad, 
kui olid seda jõulud kodümaal, sest 
meie j;l nende~ vahel on kaheksa pa-
gulasaasta · pikk tee. . · .. 
. Nukralt ja hajameelselt lstuva.~ .. ~uh-

- ja jõululaua ääres Saksan:aale..Ja.an~d 
-vanad · ·endised sõdurid, mvalndid Ja 
töötud, sest neil puudub.:tu1evil~,;.I<;'hB 
südames ja kol).ati ning vaga ~agen· !Se
gi inimväärne peav~ri, ko'?-elemata 
tööst ja leivast, kus:um·es :'l.hJuta pa
gulastar.e. yõi Järm,ir~~~s· , be>;fakk, .~n, 

E_ESTf POST -PüHAPÄEVAL 21. -DETS. -1952. 

. ~· . 

JÕuluõii ftutse 
Kumedalt kutsuvad kellad, 
mõtete lennust vaikselt ja hellalt . 
Näen: ema töö-karedad käed 
raivavad tf!ed lumme_, . 
mälestusunne, 
et taas taevased väed 
läidaks tuled linnutee VÖÖS. 

Härmar-(Lüs metsad on 1·ahus, 
pühalik-tummad õhtuses kahus_. 
Kuulen:. maanteel ruttavad reed; 
jääst_ katte all veed, 
üle hämara saare, 
üle heinamaa kaare, 

Kutsub - ja kummardub maani . 
vaar vana, heites kasuka saani. 
Varsti kiiünla.d kttmavad puul, 
palveks avaneb suu, 

kus Õnnit;t:w Jumala au 
_langeb üle ootava lau. 

K1~tsuvad kumedad kellad, 
mõtete lennust vaikselt ja hellalt. 
Tean: veel niiüdki meid võõral teel, 
lahutava! veel, 

häminastavaks kontrasbks seLE;!Ie nm- sest neid kuts?tb jõult~öö kell.· 
lisele rikkusele ja vaateakende s'ital~, , L. Lumiste. 
mis endise sõja tallermaa muudab mUJ- ,---,---------·-----------------~--,----,----'--

saadab iõuh~öö valgus. 
Laskub lootus alla, 
'sütla jääb Õnnele valla. 

nasjutuliseks pii~a ja mett ~oolavaks n~v ja norr~. päritoluga, sest siin hä-j 
paradiisiks, millest eestlased 1k~a veel järsu trotsiga 'kõrvale heita, on palju vitab selle puhaduse ja rahulolu tuJ;.lde ALFRED MAURER · · · 
kõnelevad Elisabethi võidukas rmpee- 1

1 

ühepäeva meelsust: elame täna, sest tants, .~ille_ga Inglismaal lõpeb tavali~ I (Algus 5. lhk.) 
riumis. . n _ keegi ei tea, mis on homn-=" (piisk-op 

1 

selt puha ohtu. .- Presidendi ülesandeis J-.- Uluots sep--
Aga unne on ~mbm;md ~a Sa~sa~aa J. Kopp). I S~ll~ vas.~u. on YSA-s aga ~<;>ul_ude tembris 1944 Eesti Vabariigi pinnal 

eestlast~ suure~oonelme Ja -son~lme I N" k b 'õulumeeleolu ia ununevad' traditswon an teemstuses, sest meh on Eesti seadusliku võimu uue~ti te"evus-
~avk kultuu~tkav~lits~:lia~~:~::~! ka -~ei!

0 

m~lestuste jõulud, sest osale rahdal ~i~~~a~t tu~ li Missi~s~ppi se astumist väliakuulutam:st. Selleks 
J8a ksogu ··Itees ast on k~lisem~ks osutus eestlastele_ saabuvad ka seekord jõu- sl!u -~henll )h0t lu aps.~ _sd 0 atr,ds~s lset- täiendas ta senist Valitsuse koosseisu 

a amaa , ses pa 1 I d .1 . -- lumeeleoluta g1 pu a o u on an ava u Ja os -
1 

• • ta · , t· 
18 

t 
194

4 T I -•. h k nd'st' rhkumine ja ühes U !ma Igasuguse JOU_ . ' . 'd t 'b .. "P"h .... " h J'd Ja mme S arne !SSe . sep. a • 
r~ vus 

00 1 
e. k h h k •t 1 sest suvise kuumus~ tottu kipuvad Ja1

1 - eben1
1. s~ls u a 00 e 1 ~- saa-llinnas Otto Tiefi valit<>use. milline va-

,_ mng samas laagns a e ra :vus om1 ~e k"" I d k I , Õveraks vajuma jatte so ra 1k Ja valge habemega Joulu- !'ts k l'k lt . "b' t It t 
.·'·•d,0 omine, nende ·püüdes leida. jõulqmo- uun a .- uuse ~. . k vana. . 1 us a ava,; u Ja vn lffi" u e-

..__.._ " ' I ahu J. inimestest hea sulama, JOulumard1kate lennelde~ a - Sell g .- -1 d USA- . k K gevus«e a<:tus. . '' =• · ll'laa pea r a na taga nal"u see on tavaks Louna- e-~ ?n .. J?1! u ;' . s Ja a a- -·k ·· ·k"d 11· 1 · 
. meel'.' saksa kohtu vahendusel. . ' ' .. . A t I' nadas o1eti anhsed p1dustused kus V01 s ka mm 1 a, et se 1se seisu-

. --Saksamaa vaesuse ja meelekibeduse Aafrlkas, Argedntll!nals bJa d us raa l~S! elekter asendab küünlaJ J·Õulup' uul ia kohal asus omal ajal ka A. Rei, kes 
·· - .- "d · .. - k kus vaateaken e e ava segammi - t 11 "OMA MAA" t · t-- · korval on aga Joulu RootsiS Jou .. a .- . .· d soe auto saanisaidu kirikusse. Asta sel- "o e11:egse . . . pea on~e- .>a-
rahva rikkad jõulud, mille raai?es ta- j JO~~u~ellad .. 'a s~peltnkoo · .- lele vaato.mata on iõulud Atlandi vete na ~1metatu~. arhkh hoole_ga. lab~ lu-
.n~v~tel);mllab printsess L:mtsJa, ke_l- Uld1selt uhtl!vad a~__straallaste JOU- taga ometi vabad jõulud, mille pühit- ges _J~ om~ kae~a parandusi .?mg JU~~:
lt; _ silm~s kindl'l:lse. tunne, . j~~-gu~ .. ~a 1 lukombed Inglismaa Joulub:.~met.~gt, semist ei keela seadus ega piira ka dekJrlut~s~ ~e~!l, nal"u see nahtub sm-

'' lootUs, sest vist on teinag1 nuud nn- sest enamus rahvast o~ saal~ par .t. kuidagi mõõduka vaimsuse esiletoo- 1unud k-"sJk•r· a<;t. 
kaugel, et usub; et rahu tuleb ja võib ~~~g.a ka t~_!:>ades p~benst_ vamkud Ja mist. Aga selle vastu inimestele, kes Võidakse küsida, mis asjaoludel siis 
saavutada ainult _füüsilise jõu j~- rel- s<;>og1lau~l JOulupudmg, ~~d~ ekspot elavad pÕ\ki teispool maailma, olles nära<;t prof. _J. ffiuo~s~ s~nna k~~~kiri 
vade kaudu, m1s loovad uue JOul_t:- ditakse :gal aastal k~ mllJopites hak aheldatud ühe poliitilise mehanismi A. Mauren pearmmstn asetaJt1aks 
evangeeliumi, et "kui tahad rahu, s1~s tes Ingl~sm11:~le. Lisaks _puudu d a sõudemõla külge, on see keelatud ja määramiseks mahavaigiti. See tehti 

'· ·vahnistu· sõjale?', kusjuures. Rootsis ~~straahas JO~luk~usk,.,:nnda.:.~sen. a~o nend~ pühitsemist peetakse arh"iliseks kaalutlustel, et valimiskogu koRkutu-
,", asuvate ·€estlaste meel€olude .. kokku-.

1

1.sns kas paberist Joulupuu '~'0~- m1pgi_ ning kodar.likuks nähteks, millele ei leku puhul, mis nidi peatselt toimuma, 
võtteks on tmmetus, et meil on palju kadakat ~eenut~v ho~aspu~- L d . ole ruumi punases paradiisis mis viib oleks Parlamendi mõlemad kojad esin
"küsimusj., millele keegi ei suuda vas-. Seda tunnet el aJU~- tk on tJ11 ka meie mõtted küüditatut~ juurde datud 20. apr 1944 valimiskogu koos
tata; kahtlusi, mida. üks~ e~ jõua .. liJ.p- 1 tänav~nur~~delt kktuii·~od }· orad 1 t: kommunismi "suurehitustele" .;õi Si- olekust osavõtnud koosseisu<> ...:::.. Otto 
likwt haj~tada, ~~rtus11 _ m11l~ tuh1~-:-~ m~eldJV -ynb ~ga ha d ~d eT mf 1~ ; beri lõputusse tai!~asse. . . Pukki ia Alfred lYfal!r.eri isikps .• Pa::-:-:"'""""---,:,~~~ 
tamiseks e1 ole naha vmmu, 1gatsu~1 mis me~hta.. tu an .e1 d~ r~ ar~ , Kuid ida pimep"~~t-.hoolimata-.;jiiä~ rast-~va:lm:ii~~~~", 

- •. ~4.~.l1JE!J)~~.;._rt~~a~~l:!~.?~ ... ~~!l~'~e-hiigelkuase"'.ftrur e, ,yms" P:. ::0. v1l:d jõulud kristlik~s ;n'aailm~~ ~el!eks: täitja. va:fimist_ o'!~~§ lmred '-~aureri 
~~"w- ~-'--·- "'- ~-· mis nad on: suursundmuseks, tah1sta- vohtus muutunuo· Iseenesest ametuks. 

des Kristuse sündi, kelle filosoofia ia Kui isik, kellele usaldati I;'õhisea
Õpetus on aluseks sellele p~liitilisele duses ettenähtud. toiming valimiskogu 
liikumisele, mida tunneme :leinokraa- kokkukutsumiseks, seda ei.,.teinud ega 
tia nime all, viies ka meie mõtted mÕö- tänaseni t~inud pole. siis ef ole mida~i 
da mälestm;Iikke-" teid kodumaa: lu'- loomulikumat kui Alfred lVIaurer asuks 
mistele nurmedele ja lapsenõlve j0u~- nüüd oma ametikohust~ täitmsiele, 

,_. 

>~ •• 

·AKTIEBOLAGET 

•· BOHML\1\l& JOHAl\ISSOl\l 
Blomstermala 

Fan~rtabrik & S~gverk 
_._~~~!l"':.,;.,..~.~~~~~~~'f!'<i~to~'!!·.~ .~ ...-Mr~·~..-r ··.< 

-· 

In- & utländska träslag i .faner & 
,. -. vir:ke. 

J. 

' 
-~~,. 

S' 

\ 

luelamuste maale, kus süütarne siis mis talle neale pandud ?1. apr. 1944 a. 
üsna salaja ja nägematult jõulutuled. imtud kä<:kkiriae-a jaPõhiseaduse ~ 46 
et nad · kinnitaks seal kannatavate lõike 3 põhjal korraldama meie riigi 
omaste-sõprade Üsku ja sosistaks neile krgemat organi. mida: Eesti rahvas, lai~ 
kõrva, et· see aeg pc-le enam kaugel, ali pillcturq mööda maailma, igatsuse
millal saabub ka· meie kannatavale ga ootab. Me ei saa enam istuda käed 
kodumaale lunastus, jõululapse astu- rüpes ia külmavereliselt pealt vaad~~ 
des • . - ta kuidas· meie riikliku viinu kontJ-

"rõõmsal palgel majast majasse, nuiteet päev-päevalt hõredamaJ.<os muu-
pühal jõulu valgel mjast rajasse." tub ja lõpuks hoopis küsitavaks. 

EESTI DAAMID' 
Nüüd on mge aeg kasuka ostuks. Meil on eriti suur väljavalik! 

Näiteks: Karakul, Karakulkoib, Biisam (naturell), Nertsi v. biisam, Blubock 
(säl), Hüljes, Soobli v. hamster, EL kanin (kotik), Islandi lammas, Jakid jpm. 

TJ\I!ELEPANU! Kaasmaalastele su.ur .hinnaalandus. 

EDIJJlRD TIITIJ5'e 
- . \ 

Karusnahaäri Upplandsgatan 39, Stockholm 
Ka järelmaks. võimaldatud.. · 

An li ta 

OSTGOTABANKEN 

.'- ---~- . .)_ -~~-. 

CENTRALKONT-OR ET: 
Drottningga.tau 8 

AVDELNlNGSKONTOR: 
Drottninggatan 51 

Bredgata.n 28 

ö. Pi-om~naden 21 

Tel, Växel 340 30 

Norrkiipine 

• 
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PüHAPÄEVAL. ,21.,DETS. ~2 EE~TI .. JlOST 

ADV. JULIUS RIDAL, MONTRE~ 

·Alfred Maureri volitused 
lYIEIE VALITSEMISVõiMU KõRGEIMA ORGANI õiGUSJARGLUS. 

Viimasel ajal on siin kuulda .olnud tud Peaministri Vabariigi Presidendi 
Rootsis asuva August Rei kavatsus- J. Uluotsa. ~äskkiri' 21. apr. 1944, mis 
test jällegi oma "valitsuse" täiendami- kõlab järgmiselt: 
seks uute ministrite määramistest. Eriõigusel nimetan: 

Selleks toiminguks arvab A. Rei end 1) Alfred Maureri portfellita 

:~g~~~~~nd1tüie!:~~~istr;, Wua:~~ ministriks ]a ühtlasi p2aministri 
poolt 18. sept. 1944 nimetatud valitsu- asetäitjaks . ja 
se vanima liikmena, kes asunud Pea- 2) Otto Tiefi portfellita minist-
ministri Asetäitja kohale ja täites ka riks nina juhul, kui Alfred Mau-
Va ba riigi Presidendi ülesandeid. · rer mingil põh]usel ei saaks tiiita 

Jättes praegusel korral puudutama- po1·tjel!ita mini·st1'i ja peaminist1·i J 

ta küsimuse, kas A .. Rei on üldse põhi- ase.t äitja ülesandeid, . ka. ühtlasi I 
seaduslik kuju lisaks A. Rei oma sam- peaministri asetäitjaks. 
mudele juurde jälle ühe ebasead-üslikti Se'Üe' käskkirja järg!' oli A. Maui:e-
kcttse: katse seepärast, et sel nimeta- rile ettenäh.tud .ülesanne asenda8.a. pea- f 
misel pole üldse mingit õiguslikku ministrit J. Uluotsa, kui viimane oleks 
jÕudu. takistatud olnud temal lasuvaid kohu-

Meil puudub võimalus korraldada seid täitmast. · 

oma riiklikku elu normaalse! viisil, Seega on üleskerkinud uus moment ~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~ seadusrikkumisi kinni naelutada ja meie valitsemisvõimu kontinuiteedi 
neid kohtuotsustega tühistada. Seepä- küsimuses ja sellest tulenevate sam-' 
rast ·juh;eb igaüks oma suva järgi ta- mude teostamises. Kuid on ·ka kohe i(m:)(tG:!WJi~ \ .)) ;:;{)j[ .. \I*i.:,(j:j:~i):i)j\·~1 
li tada ja riiklikke küsimusi käsitada tekkinud küsimus, kas see . käskkiri ;: 
tõeksuidamiste kohaselt, mis pahatihti muutus kehtetuks 18.9.1944· n.n. Tiefi Paremale: 3) Tekitab Roots,ile ·tõsist ·mu- 'lese kaudu. '15) Rahvuslik org. USA-s üles-
on juhitud isikulistest motiividest, jät- valitsuse ametisse nimetamisega. . ret. 7) Koht kus äritseti Stallniga. ~) USA andega koostööks orjastatud 'reh'Vaste· pa .. 
tes jonnakalt tähelepanemata kõik Juriidiliselt oleneb selle käskkirja Eesti :::tah'VUsliku KonÜtee esimees. 9)) Kuu~ .gulaskondadega üü..'l.) ·16)' Vanaisa.19) Ki ... 
väljastpoolt· tulevad seisukohad .. j'a kehtivus sellest. kas 18.9~1944 loodud lub Atlandi pakti. 10) Maailmakuulus ka~ rik mi~le. kontuure an märgata jooniseL 
nõudmise.~, mis ei ·mahus<;>ovit~d raa-· akt on uue vaJitsuse moodustamine, hetaktiline. 12) Jõukuse ·aluseid. 13) Rääs-· 20) Rootsi VEKO ~indaja Koostöö&ür~: 
messe. Nn on see ka Presrdendr asen- milpuhul kõik endised nlmetamised ta 1 17) Vast ul"k . 'kind 121) Muuseas. 23) Piklendah elu. 24) "Jogt 
d k .. . R-h · . -· 1. -a une. upan 11 umiSe ra- . ) ... tl . . 'htl . ,_~ us usrmuse osas. o uv osa mere 01- kaotanud kehtivuse või on see 'Va It-

1 
. , 1l) Lä" .. 20) Rah .. Lat'V1as, 26 Na> emiSeks .Ja 'Vl eror~-"""' 

gusteadlastest ja riigitegelastest on ses .suse täiendamine, missugusel puhul eid · 1 U~ ane~~rnke; . u~u- 28) Warthe h13rujõgi Saksamaa Ida-tsoonis. 
küsimuses asunud seisukohale mid~ ""d .. . k d' d . t . d !J.ade saabumise eel arganud eesti sotsia-~ . . .. . ' . -- i Jal pusrma a+ en rse nnne amrse . 
omal a~al dr. JUr. R. Rank frkseermud.! Prof. J. Uluots on surnud ja tema list. 21) Richard Rohu romaan. 22) .Varus- Ristsõnamõistatuse nr. 8 lahendus. 
nimelt: . - . . . . käest me enam midagi k~sida ei saa, tab 5Vealaste ühiskon~a pide'Valt ~orjan_- Paremale: 1 Moonakas. 5 Mari. 6 Eri.e. 8 

~).E. .V: Presrdendr.~s_endar;nme Pea- S~~uti .on manalasse varrs::muP, te~a du~le~tedeg~. 24): La~t~l t:uel 'Valm,~tatud i Pära. 9 Ja. 1l Aida, 
13 

fues. 
1
4 Kindrl!l. 1& 

mmrstr.r. resp .. Y abarngr V~~u~e va- vor tluskaaslastest Otto Pukk. Km d 1 versepraad. ·. 25) . Eestr naiEkor<poratsroone. . . -· . . 
nema h 1kme naol on E. V. Pohiseaduse nende mõlemate sersukohad on teada I 27) Leiub.t~· dün:.i iidf.: 29) Vag~ j~ ·õiLsa: Malar 18 S13n 19 Vm 21 EAK. 22 Eug. 24 
normid~ kohaselt ette nähtud vaid kõi- ja nende kaudu saame· ka esilP. tuua· näoga: kuid õel~t_e te~dega. · · .. Ulaan. 27 AB. 28 T'ehetan. 31 :A'Var~ 33 Tuus. 
ge ajutisemai laadi ja u11'1imalt .prodvi- prof. J. Uluotsa kui..seaduseandja ot-· Alla·. 

1
·)· Kanali· ·J·a 34 p. ad.a. 35 Susi. 36 Mure .. 37 L.u.· t~rus.·.· ..•... soorse asendusena, mi ine a:sen us sese tahte. Inglise krahvkond 9 

mõeldud on v.aid Presidendi mööduva- Alfred Maurer kuulus , , .selle5se Themse vahemaaL ;2). "E11roopa suurim , te.., • .. •AUa: ·1. Mare. 2 Orasmaa .. 3 Arad..· .4, Siir. 
te takistusiuhtude puhul, nagu "ter- triumviraati, -. illuots, Pukk, Maurer, gevwulkaan. 4) 'Üiks ilusamaid jõululaule.l5 Mänd.· 7 Edam. 8 Pikk jutt. ·~"JKL· 10 
vislikud või muud seesugused põhju- mis tegelikult. ju~tis. Ees? P?Jl~~ikat 5) Ingl1_-:maa ~0 ~ees. 6) ~ing Va-,4i,a. 12 Al'hambra. 15 Nivea: 17 Ankur. 18 Se. 
sed" (Vab. Presidendi Asetäitmise sea- Saksa okupatsiOoni aJal Ja nn oelda badussoJ.ast, Illllle Jarele vall)ltah Valga. W ö 

23 
Zeus. 25 Lai . .2fi Anu või 

duse -~ 2) kõrgemat valitsusvõimu teostas. Ja 8) Sünseid ajakirju. 11) Ehe mida Vahe- unapuu~ H 
1 

3o Ess :J2 ·v 
2) Vab. Presidendi ameti täitmine kui prof. Uluots eelnimetatud käskkir- rri'ere randades nikerdati juba kaua enne. Ann· 27 Aa e. 29 uu · u. ars. 

Peam~nistri-lW,n. ,~b ,~Ht<,~e--y~- · ..l:...~~•~~ .......... ~~--I-:-e1 .. - n---' h:ukL->.~.ici ~ ~alt-tunt~J.!k.o.tllilo~6 Mr. 
nema liikrtr'e astfiau.'§'e~"õr~uen;~kill ;~7;;~v~~~se-~h': ~~-""'··e~~~> .;; .. , -.. - . ' s - ~ ., ··.~·-"-=:' '\'- -' :::;•: ';r"~--~-·:~:::::::. 
6 kuud on otseses vastolus meie Põhi- jal, et tagada Presidendi ametikohus
seaduse normidega ja mõttega, !Ttis- tuste täitmist, s.o. tema enda kohus
pärast . ' tuste täitmist, lahus hoides Presidendi 
. 3) vastavalt ülaltoodud põhimõttele, instituuti Valitsuse töö te·geliku juh
ja erit~ kuna praegu juriidiliselt eksis- tija ülesandeist, mida pidi täitma Otto 
teerib sõjaolukord E. Vabariigi ja NS- Tief. Alfred Maurer pidi jääma J. 
VL-u vahel, Vabariigi Presidendi Ase- ·uluotsa nii öelda isiklikuks järglaseks. 
täitja vastavalt Põhisead:use § 46 lõike Ja nagu see asjaomastele isikutele tea-
3 nõudele. · • ·:· · da, pole kadunud prof. J. Uluots vas-
Oleme küllallkaua oodanud oma va- tupidist kunagi avaldanud .. 

litsemisvõimu kordaseadmist. Kuid se- Otto Pukki seisukoht selles küsimu
da pole tahetud teha. Ja põhjus on ~es on sõ.naseigelt paberile pandud. 
·seisnud A. Reis, kes kramplikult kinni Ajakirjas OMA MAA nr. 1-1947 ar
hoiab pidemest - Vab. Valitsuse va~ tiklis "Me võftleme . oma õiguse eest" 
nema liikme näol - mis. tape kogema- kirjutab Otto Pukk: "Kui sõjalised 
ta sattus, kartes, ':~ vahmrsk<?gu ko_k: sündmused ja välispoliitiline olukord 
kutuleku puhul vordakse valida mom seda tingisid ei viivitanud peaminister 
teine isik Presidendi asetäitja kohale! 1· -

Avalikkusele on nüüd teatavaks teh- . (Järg 4. lhk.) 

VAIBAD ja VOODIRIIDED 
odavaimate tutuhindadega 

Norrköpings.Mattlager 
BELLERUD & LAYESON 

Hantverkaregatan 35. - Telefon 360 36. NORRKöPING 

@konsum 

Roomsaid Joultipühi 
~ ... ~> 

Hiiäd ··vurAa·s:lat 

sooVIme kõigile eestlastele Olofströmis ja 

mujal kellega meil on olnud kokkupuuteid! 

Svenska: ·sta·tpressnings AB · 
• Olofström. 

Kõr14ekvaliteediliste roostevabade 

·kööe i- ja ~ööginõude· ning 

pesulaudade valmistaja 

~--------------------------------------~lL-------------------~-------------------
)· 
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STOOKBOLM··:·,,· ':; "" · ~ :::~J:·=~~L1~~!a~E~~. 
EES'i'r ;Sõ!JAIN:YA't-AIJPIDE · LU.ndiS, Kloostri :Jtfri~us . 'jõUiula'!i~ 

KAPITALILE päeval 24• skp~ k~~t PQ<)l kul,JS 9htQI 
'r~imine . aastaks 1953. alganuu. 

· Tellimishinnad: . , . 
on laekunud· järgmised ann*"ti!Sed: A. jõuluõhtu jumal~~nistus. : Teeni~ 
Mosesse,' Söderfors, kr. 50:'77, J. Lagle, praost Hj. Pöhl. Spljst: prl. Maiinu 
Lidingö kr. 5:-, A. Maaniidi, Saltsö- Martins. Laululeh~. ·. . . . . . . . , 1. : ORTO liikmeile kr. 30:- aastas. 
Bo, korjanduslehega kr. 20:---, J oh. · Malmös, Fosie lf;i1ti)tus,. L j:u}~pühal 2.· · Mitteliikmeile · kr. 36:- aastas. 
Pu1iv,·· FUitilund, korjanduslehega kr; 25 skp. kell 11 hoJIL: . jõuh,xtee:Qi~.·u· ... ,.",.,,, . .. ~·3. üksiknumber liT; ·:!=:-. liilgneile kr. 3:-. . . 
31:''·~· Roberl'Tolli, Landskröna, kor-- ·Praost Hj. röhl. Lawu}eheq.. t , .. . Aastatellijaile preemiapa kalender "Maia.sõber" (raamatufor-
janCW.Slehega 13 annetajalt _kr. 80:~ Hö!J(lnäsi kirikus -~1_._· jõulupühal 25• maadis, . täteliku eestipärase kalendaariumiga), kusjuures kogu 

S kh 1 k · d · lu tellimissunima tasumise tähtajaks on 20. jaan~ 1953. · · ja . ülo Kaljot, to 0 m, · · qnan ';18• sko. kell pool· kuus õhtul jõu teenis- 1Q aastatellija · hankijale eri-preemia, · . 
lehe9.:a kr. 40:- ja Richard Maasmg tus .. Teenib praost ·-Hj. Pöhl · Solist: . . Jga kuu ilmuv "Kodukolle" trükitakse, heal paberil, on pildi-

. kr. 10:-. . ·· '· .·.•. prl. M. Martins. Laululehed. . . rohke, väärtusiku sisuga, eri osa naiStele ja kodule. 
!S~ juh~~- tänab lahkeid: anneta-' Lawlskrtmas '2.· jõulupühal 26 skp. 

ja1d 1a koi'JaJaid! . -· .•··.·· . kell. 3 pl.· jõuluteenistus~. Armulaud. • Telfimised saata ORTO, Göteb()rg 8. 
K;',i.7(·~tatud Eesti So:}ameestele ~a, Teenib praost Hj. :fY~hl. Uiullilehed. . ·· -----~-.,.....'--':-'-----~----

K3.~smaalane, suutenda Kodu Fon-: Kopenhaagenis, :ij:ä~s· .Tausel)i k_iri,.. . VE .. KO • d • ",k··· .. :_ . . ·uSA . 
. di oma panu'leqa: . . . F.C::K juhat'ltS. kus. H~lfdansgad~l •. puhap. 28 ~ ... kl. . '. . .· .· , •· e·sln· . a] a .. ·· one . . •s 

· , .. , · ' ·: .:·. •.• ·" b···· ·· , __ ,_ ·2- pi:''jottluteenistus.-•~Pram~t. l:i1. Pohl. . . . . . til 

TÄNUAVALDUS. . Solist: prl. -Mainiu _Barig. Laultilehed_: 
'd 1 ··hin · · · · · Välis-Eesti Päevast New. Yorgis, ·mis. tas ainukesena VEKO, kelle esindaja Kõi~le orgariisatsiO()ni e e;_? .. ~- L•r.ndis Kloostri kirikus Vanal-aas- toimus kohalike eesti organisatsiooni.; dr. Richard Ränk, ütles ;lühidalt järg"' 

. ~~· aiaki.lj~ndusele;_ ·• kaasyortJ.eJaile, tal 31 skp; bl1 5 :pl. vana-aastajuma- de ·t·i,_:;s'e·l korraldusel Manhattan· Pla- nil.st: ·. . . . .. . 
sopradele Ja tuttava1lf! suurun_ ,a t:>a- tl"lteer>;_3tus. Armu1a1;1d. Lauluraamatud. 
lavf'im tänu õnnitluste ia .soh,.Dhke . Teenib praost Hj. Pöhl. · zas 29. novembril võttis osa iile 1.000 "Tänasel päeval lähevad meie kõiki-
ter~ituste .~es~~ ~s ~aabusid mulle mu _ Kõigil ülevalloetud teenistustel kaasm~?1 "\se. Akt~se kõne pidas pea- de mõtted tagasi kodumaale - meie 
5(l='·<~ks-;.sunrupaevaks.. on saadaval aiakirja. ''Eesti Kiriku" konsul J: K";:.,., k~lle kõnet tsiteeri- omaksete ja rahva juurde,. kes peavad 

~Suurima aus~seg~ u··ksiknumbteid. Ko".-udu:8e ·aasta Nõu- sime· iuba E. P. eelmises numbris. seal karnii võitlust oma olemasolu eest. 
· E .. Ad(}f. · Rootsi eesti onranis~stioonidest tervi.,. Meil - neil vähestel, kel on· saanud 

kagu koosolek peetakse pü~ap. 18. · osaks. Õim pääseda vabasse maailma -
AKADEEMILINE KOONDUS jaanuaril 1953 kell 1 p: Liu1dis. Kõigi- ~<•sub igal kohustus võide~da meie ko-

TOETAS üLIÕPILASI. le pihtkondadele saadetakse erikutsed EESTI .3öJAINVAI.IIDIDE KAPI- dumaa iseseisvuse ia tema õiguste 
Eesti Akadeemilise Koonduse poolt ~oos päevakorraga. · . · TALI (F.ST:() .TUFATUS ROOVIB eest. Selles meie võitluses peab meil 

E. V: Tattti 'ülikooli aastapäeva ·tähis- LASTE JÕULUPUU SöDERT:ALJE I Köi(!TT -~. 1'{' A A~li'T!"C\.'fT .l\S'l'li'LE aga alati silm,e ees juhtnööriks Plema 
ta. ti:tis~ko:_ kb-rrald'atu_ d·'· •kella -viie tee' Eesti _Seltsi ~.oolit.?imkonna korrald~-. .RõõMSAID JOU·T .UPüHI õiguslikkuse printsiip. Arvult väikese-
möödtls . ka . majanduslikult . täiesti .. ra- sel tounub pühaoae~al. 21 .. ~ets~mbnl ja öNNER1KAST UUT A~STAT! na võib eesti rahvas oma rippumatuse 

. huld~valt, -Selle ·taga~ärjel esutub E. -ltell 16 Fdkets Husi A saalis.: . I ESK tuhatus. rahv"lste peres taast"da ainult süs, kui 
A. K-1-v.õim~ikuks oma~":asta;va o~u-1" :_SöDERTA.L.[.E Kl'fliK. .. Jo:ululau- '· Rõõmsaid jõ".liv.,ühi ja õnnerikast uut ·tema ~~asse Inaai~akaal'de laialit>aisa
-~ kohaselt.ule anda J:esti Ra..~vuslt~e pae~al kell pool 3 htur':?lme ]UIYI~Ja- aastat kÕildrl~~e "'"a~mf.-'as!"l~ soo•Jib Vi- tu~ _hik~e<!.on _urye~(l.atud tugev~te 
Ja K_odumaiStE' Te.., u-;te I. nstltuudile I teemstus. . Jutlu"t"b o.p .. Ivar Poht gastatud Eesti Sõj::meeste tl'hing •võ:tleja' eetiliste ,li OI~sl1. k_e SJ.demetega. Mot-
kr. 106:-: . -· .. . Laululehed. _ . Saksamaal. . len nende õiriu"like sidemete all eel-

EAK esimehe. ms. So]amaepool~. sel-: Vana-aasta ohttil kell pool 3 J~-. I kõiP:e m~ie Põhiseadust ja ka teisi 
leks ots~beks_~nnetat1,1d Ed. Vnralti lateeriistu~ armulauaga. Jutlustab op. ... . . _ seadusi. Airiult siis, kui asume oma 
gra,vüiiri loo~ill]ise tulemusena laekus Ivar P?hl. Al'll]ulauale .I?rju~~ne Armulaud. Laululehed. Jutl. op. 0. 1 P?hiseadt!~e ia sead~te a~ta~s.e 
kr .. 235:-:-. m1ll1se summa EAK. toetu- enne JUmalateeniStust kiriku kaar- Kodres. . . . _ I pmnal, vo1vad eestius Ja Eesti J>Ohl;;. 
sena Stokholmi Eesti Ülipilaskonnale kambris. Lauluraamatud. B_oriisi Car~1 kil'ikus vana aasta õh- seaduslikud ·organid edukalt esin",da 
üle annab: Nii kujunes seliE!"meeleolu- Norrköpingi EeRti Ev. Lut. kogtidu- tu ]umalatee~stus 31. d~ts. kell 13·30 I rahvusvahelisel foorumil ja seal kaits
Iiseit meeldiva ja suurel määral oma- ses Matteuse kirikus toimuvad juma- Jutl. praost "· Gnaden_teich. Laulule-T tq Eesti iseseisvuse taastanrlse taotln-
aegset Tallinna . seltskondlikku elu 'lateenistused: ,_. hed ... ·· · : · ·: . _ . ·si .· · · ··. . .. · . . 
meelde tuletava koosviibimise majan- 1) Jõuluõhtul 24 dets. kell 14 pJ. Molnd~lt kmkus vana aasta ohtu JU- VEK0-1, kes on demokraatlike va-.· 
duslik tulemus_meie kultuuri edenda... 2) Vanaaastaõhtul 31, dets. kell 14 malateemstus 31. dets. ·kell 17.30. Ar- limiste teel moodustatud suurint.pa-. 
mis~le jõukohaseks toetuskes ilma et p.l. Mõlemil jumalateenistuse! laulu- mulaud. .Laululehed. Jutl. praost J. gulasorgariisatsioon Rootsis,· on nime-
publikise seda:koormavana oleks tun- I_ehed._._öp .. _End_ e!K?PP_· • . .... _· ___ ~?na~ent~_~<;h:_ .. _e" 

80 
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nu<l · ___ -·-· - ··.· ·&~~~keii. r:r~~o~i!terorg~~~=~t~ ~~{Fr~~: t-~T t ~~ti Ule~ :~üdamelähedaseks.a! · · -/a~ht~a ··· 
ne:. praost .J .. Gnadenteich. · · u · praos . · na en elc · Inpustagu tänane päev kõiki isamaa-

Ulricehamnis kog. majas pühap. 21. Kuldeseme· ost pole kulutus liselt mõtlev.äid. eestlasi kõikial laias 
dets. kell 17 jõulu jumalateenistus. maailmas senisest suuremal määral 

ST-OKHOLMI EESTI EV;-LUTERI- Laululehed. Jutl. praost J. ·Gnaden- vaid kapitali paigutus! ühinema. -Ainult ühinenUlt su~dame 
USU .KOGUDUS.. teich. · · · Meil on alati Jaos rikkalik valik meie midagi Eesti iseseisvuse kasuks 

Jõuluõhtul, 24. skp. kell 2 (kaks) \ -Halmstadis. kog. majas pühap. 21. W:P J d • oluliselt ära teha .. 
liturgiline jumalateenistus. Stokh. E. dets. kell15 j(:julujumalateenistus. Lau- .. ·. aD - JB. Ka eestlastel on olnud oma suurme-
Algk. lastekoor· Udo J uuno. juhatusel. lulehed. Jutl. õp. 0. Kodres: • hi,. kes hästi tundes aialoost eestlaste 
Laululehed. Korjandus kaasmaalaste Boriisis Caroli kirikuS 24. dets, kell · b. · ·o-b .n.._ -~ Lf . .-..;d saatust, pole väsinud ikka jälle rõhu-
abistamiseks. 14 jÕuluõhtu jumalateenistus. Laulule- . · -.:::::::~•'t "'Ci tamast eesti rahva sisemise seotuse, 

Esimesel jõulupühal kelf 3 jumala- lied. JutL praost J. Gnadenteich, 4u- üksmeele· ja. iihtektiuluvuse. ideid ja 
teenistus. Soolo Aarne Viisimaa, orel lab Borasi Eesti Seltsi ja BGtasi Se.- . Kaasmaalastele hinnaalandus nende tähtsust Eesti tuleViku seisuka- . 

. Priit Ardna. Lauluraamatud. gakoor ühendatud koorina hra E. Tar,- E E ST I KULLAS EP AD halt. Mõtlen siin eriti meie vümasele 
h l k Il 1 k 1m • juse juhatusel. .. . · · . ·. .. presiden(ij asetäitjale, peaminister _Jü-> 

Vana-aasta õ tu e poo 
0 

JU- Mo'·lndali kirikus 24. detS. kell 17.30· .· · Regermgsgat. 49• 1·5 tr. o.g. rt' U~uotsal·e - oma armsale 3'a ltigu-.malateenistUS armulauaga. Aaviku · . 
- segakoor V. Nerepi jUhat., 1953. a. ju- ~õuluõhtu jumalateenistus. Laululehed. · Telefonid: 10 58 02 ja 21 76 90. peetud Õpetajale Tartu ülikoolis paar 

matateenistuse kava kirj. laual. Lau- Jutl. praost J. Gnadenteich. · · aa~üm:met ·tagasi; '""""' > See õilis ja 
l~lehed. · _ · . . _ M1 ö!ndhtali_ kiri1kuste· 2~. tu·detsLa. ke1H11h7 .30d . 1.11_ ·LE \li p 0 E G. suUr eesktlilm~ · ja pa!rilis.' oot, t kes

1 
sduri 

Unelaastal jumalateenistus kell 3 - JOU uo u .]uma a ems s. uue e · .. Rootsis oige traagx ema es o. u_ es, 
õp. Ivar Pöhl, ENMKü meeskoor E. Jutl. praost J. Gnadenteich .. · oärast seda kui oli adnud oma parima · 
Tubina juhatusel. .Lauluraamatud. Alingsasi maakirikus 24. dets. kell . Eesti iseseisvuse heaks, säilitas siiski 

Noorte jõulupuu laup. 27 dets. kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus. Laulu- Lühendatud välj_aan,ne meile oma v:aimse pärandrui~. Tahangi 
. 5 Blasiholmsg. 4. üles anda Uno Põl- lehed. Jutl. õp. 0. Kodres. Koostanud Otto J. Kiisel oma tervitusi lõpetades meenutada te- '" 

Ile hiljemalt 24. skp. tel.: 343'9 42. · Mölnluckes R.a:da kirikus I.· Jõulu- ma sõnu: 
. Piibliringi jõulupuu p~ap. 4 jaan. pühal 25. ·dets. kell 13 jõulu jumala- Raamat ilmub Eesti Posti kir- "Rahvad ja .riigid on kui laialipais-
1953 Jakobi tän. 2 II korral. teenistus. Laululehed. Jutl. praost J. jastusel veel käesoleval hoo- kuv tuhkliiv kui nad ei ole seesmiselt 

Koguduse .Postgironr.: 25 61 88 Est-, Gnadenteich; · a]al. seotud. Kui' meil seesmine side puu-
niska förs Stokholm Skene kirikus. I. Jõulupühal. 25;. dets. dub, siis r.ad laostuvad· või neid .Jaos-

. . . kell 15 jõulu jumalateenistus. LauJ,ule- :S 8 hi-v kink noortele tatakse. õigus on selleks tähtsamaks 
LõUNA-ROOTSI PIIRK. KOGUDUS hed. Jutl. õp. 0. Kodrei . ·. ~' .. -· . · • ... : sidemeks, mis teeb meid sisemiselt te-

Hälsingborgis laup. 20 skp. kell 5 pl. Skene kirikus pühap. 28. dets. kell k"!-i -vanad.el~. , .. , __ raskindlaks., . .'~ , 
eesti 'täienduskooli .jõuluõhtu .teenis- 18 vana aasta lõpu jumalateenistus. ~· 'tek:st-ill~st'r;{isiõoi;'i" .;;,~b. · so ·lhk. Selles mõttes palun lubada soovida 
tus~ Praost Hj.: Pöhl. , . . Armulaud. Laululehed. Jutl. Praost .· ' . • .. Teile ,_õnne ja edu Teie 11fnas~l pidu- . 

Olofströmj kirik."!.s p~h~p. 21 skpJkL J. Gn:adenteic?. . . .. · _ · . , , J:)äeval Vabac;le Eestlaste Olem~ail~se-
pool kuus ohtul JOul·. ~Jum ... alateemstus. Ulr~ceham7'u kmk~ pu.hap .. 28. d~ts. .·M· .· · k. -•· ,,, ., , . "_ .· ,_. ,._, ~-esk<n:g. al)..isa;tsiooni. poo.lt Rt>?_. tsJs:mf!g:~ 
Laululehed. Praost H]. Pohl. kell 15 vana aasta lopu JUtnalateen_:s- : as· .,.·n·--'S~a··-lla ·r& .avald;üla;tunnus.tust s.ellele: tähtsale}(;!;; 

Hälsingborgis Gustav .t\.dolfi ki~us tus. Armulau<J. Laululeh~·=!utl. op. : ·. · · · ' , ~-.. : •tõesti õliUsale ööle meie riikliku>:iai 
jfiululat.Wäeval. 24 •skp.. ke1V2 pl;:jõwl:l-' p. Kq,clres. fl " :": ";. · ;- : :; ., ;: ~ · · .: · · ' · · · rahvtisliku võitluse rindel,. mida 
õ~tu ~~late~n!s:us. ·· 'Teenib prao~t ~ Halmstadis ko. g; m~jas vana ~asta kunnig i Estnisk och Svensk sättrüng Vhenclriikide ees!]ase~ nii .innukalt ~ni 
HJ··" Pohl. Solistid. hr~. ,1; ~L~~~~ ~t~ ~11~ j[: li~· !~rl! 15 Jumalateemstus. -~rhaUer ~~~l}g" ~;~~o:;:,: w.;~ 3!:: .. :=~~f~ ~~e~~s~~:_ ~!s~~~~:· 
Eesti KirJ·anike Kooperatiivi J·ouluraamatud · · . . . :~~~~~,~ "~ 1~Td ··1 t J.! :uu •t"' '1 ~·-·•·•'J·ettu!J<l: 

: Arved Viirlaid 'iRISTID~A iiAtJAD" li, romaan. Hind kr.12:- .... ' ~''y,;,''a" '"' ~,s~'"alo .ll~la'Jr.JJ!Jlr.;,l( ·,,.,•,; .·j ~ .. 
•·· köit. kr. 1,3:-, tellijaliikmeile vastavalt kr. 7.70 ja kr. 8.70 ~ a IV IV a U & 

I
''. . + saatekulud. . . . 

Bernard Kangro "EI KELLEGI MAA", luuletused·. Hind kr. 6.70, 
~ • tellijaliikmeile kr. 4.70. · . .· .. · · 

(!;_~_. . ·Ra. ·.i~n .. d' Koik .• ".Kõ. IV AK. NA A.LL.· ", hiulehised .. : Hind kr. 6 .. 7.·0·,_ z:l e: tellijaliikmeile kr. 4.70. . . ; 

~~ ... -~~~k~~Jf .. !ä~==~Y_ e::s~in~~~~:~_ ~~-·o. ~::;rr_:t_lr_k~· :. 
~ . · r. 4.70. .·. · ~ ·. . 

-Koguteos "IUBJANIKULT LUGEJALE", preemiaraamat. 

· K~rilcu- teateid 

a'V högsta kvalitet- i v~kraste utförande 

. •.. S~nhug:g~ !\··•~ . 
VAS'.rEKYIK 

Tellifni!ted.: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Fack 1. Lund 3 

,_:--._ 
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EE'STl- POST 

'ttV! 

·.- .............. -~~- ·~--·--~-
'·,;:,~~~;~§(9il_').jfjft.iatud · pool~teise JÄev~aH(~~~ '9 

ltg:r.d< ~estL)~vakiT}andlli!es), nagli(;$~is~: •K:anada: lef!es.,.,, 
."ME}ie -Elu1' ''IJMua~dade" etenduse eelrekiai'rMfs.CRO:öt- -· 

·. sL~tendwe'eelrekla~tõotati·meile anda "~uursünd..;. 
mus" pagulasteatti elus.; s'eda tÕotUst . võtame- sürrea- ~ ; 

·- ·ustll.klilt; s.o. ihria ·v-a.stti'iUshmnef<~õudm~tlt lubaduse ·· · · · __ , · ~:*ifi~~t<:V~~r i~ ; 1~~dl;\~.Ä~t, ~~IM1?"~~cl;;~ !i_IT,!'ri.~, .~~.:: 
D. ,u-"9;", .~.a,la,~~j;ls:~Kf!M~~J!ioJi'!J.':O qJi"~i,Spsii,p, 1Pag;W.Flst~l'l,tr.iiO>:kaa ••· 

mgneld ry " • lumise!, kuid teatf!ll'.-·-ei olnud tV:~-_;o,ii-võ:rrl "ed.en.enud,','.,: 
Mr. Haro Hau . ... t' "T'b . d" l ..._:......_ .._ · · ·' ,. r~~ . mng Jat IS 1 ua1a · · ava" ..... ua"'"'~---" ,,,,,,~ •~r. ~ -" , .. · 1 ,-.:-

Selles tükis räägitakse korduvalt llimuaedadest, sm:.· · 
na kipub iga tähtsam tegelane, kuid mjs ta seal tegema 
hakkaks ja kuidas see elu seal kujuneks, s~e ]äetakse·. 
lahkesti publiku enese otsustada. Autor on annud vaid 
paar väheiitlevat lauset. 

Kõige tähtsam asjamees on siin üks __ arst; · kes juba 

- ett kamgarQ;styg av högsta kvalitet 
crffi'trf~ili''iihte fasket haigust, "mida õieti ei tuntavat- -~ 

ki", kui siis haiguse ravimisega arst nii kaugele õn jõttd
nud, et võtab oma leiutatud preparaadi tarvitusele, siis
Ön seUe tagajärg hoopis vastppidine loodetule - ja. arst ·:. 
ei lähe enam haige pooiegi~ vad hakkab kurtroa oma 10 : 

·Sedan geneiationer Hühak-a har Nybbrgs i Norrköping 
·. ~arit kärlt . .{öt si~a hõgklassiga tyger, som- tidigare,. . . 

tillve1kades · av impor~erat kamgarn. 

Detta goda anseende har i' vära dagar ännu mer befästs. 

Numera har Nyborgs eg~ kamgarnsspin~erl med en 
produktian av .23 millioner meter kamgarn per dag och 
i väveriet. arbetar 193 vävstofar för fullt och av 4essa 
äro 66 stycken automatvivstol~, sä sinnr.ikt kon;~e: .. · 
rade att en:Vä!are kan sköta.6 stolar pa en gang. Full, 
ständigt· färgeri och beredningsverk finnes därjämte. 

InternationeU. expettis har ·· ocksä: betecknat .Nyborgs 
som en av väddens modernal!te textllfabriker. 

h~ter'Nybqrgs fina~kqmgornstyger. 

garanteras innehalla 100 °/o ny ~rinoull 

Vad vet Nfolli ldamga~,t 
Det Jinos tva 
h_q~cJslag IIV. , 
garo, • nätl).li
gen: kamgärn -· 

. och kardgarn. 
·Av dessa är-

. ", .- ka m'ear-ne t 
det finaste .. Det h.ar. en slät och· jämn . 
yta .. och sak.lll!l' ,J,l,tstaende fibrer. 
Dessa ligga ~~~li~p parallellt med 
varandra i garnets Jäng(}riktQing. 

,. .. -- .. _. : ... 
.Kamgarn spinoes .ay en langfibrig · 
ull, fran vilke11 g(;n6m kallining 
avlägsnats all• fibrer' som undenti
ger en viss miriimilängd. Hädge· 
liom--blir kamgarnei trots sin fin,- . 

: -~het. bade·.-starkt' -och· spliiisti-gt; QCh 
ger kamgarnstygetr;des.s fina "käo
sel" och vackr;a;Ja 11 

uurimisele raisatud aasta pärast ja igatseb linrtuaedades
se pääsmist. Mis . haigest edasi . saab, 'J'Oie ii~gü' arsti 'asi~·':' 
gi, vaid haige ·jäetakse ühe õe ja a:s~iitertd.i'lfootek's'.''M'~ 

· ise äga ·pannakse ; kitasttiridliltu autori poolt oma halva 
. .. ~:liseg~· j~i~~tt1a?iituse asju ' i j'~, : ~, ;1?pü~~'J.l~b' ·• · 
· · arst_t:;rlE;s,~~,P~.~t, s90~taz»~ •. ~!d, siis ,s~~u1;1_ õ!i,e ?ig~! 
_ajal j~9Je, ,a_rst jääpA:!~<J,J:P.q:.jp.,.Q~.~}?;i.ä;S.ti.a.,~at~l?vet ,ta...,. 

, .. · ()A • ]sa paj$ien,<;l~ .. :Pii.rurtn~··· sest.o.'et ~su~ ,ta,t-g~zn;qks, ~.l;l ; .. , 
, .. hoolika~aks kui .. arst- ise; .selle,;järele--Pa.~U.br ar~~~~,;:, .. 

·····õe kätt; mille ta ·k.a lrohe•saab. Ainult;.·lavast_aja oHPselle:•c< 
. -·hea•, lõpa · kärpihud jä '·pani ~id-~''E>Ti!teae-gttr'l'al'l'!!ema. h 

· · Arsti kõrval oii 'teilie';idrilani3:,;··-k:a'n:aa'· ~· '·hlii§~t':k:~s 0 '' 
, .;. :...,-' . 1 •• ,, : .1· ••. ~-l:.~ :_.,,~.~-' --~- ":;;.lr:!:)~i~;.i;_..-t.;;1. t.;!_· 

Orl ohnet1,1 selleS,,t,. et on sunnitud 10 a. hästi SÖÖJ;lla,jq~ ,~; 
.!lll'h h~s~( r~~~es; käima .ja mitte miqagi tegema . . _Kq. tema 
.igatseb linnuaedad~sse .. Kolmas tähtsam tegelane on- hai~-; 
ge -metsa illem, tema on siin $ee ainus, kel· on kanda ·.; 

· draama, tema tuleblinn,uaedadest-.ja- ie:atseb jälle sinmi. 
tagasi. Kuna õde ta päästis, siis ta draama •aga lõpeb· 

, j li, ·ta võibki:·Õnnelikuna · otrurlinn uaedaclesse · ·tMasi sõi .. ,-:' 
ta. Sii's .esineb veel' üks tfih'iile,-pä:itl'~ianna, äga"tema: one·· 

"õieti vanamoodse draamaehH:uii~:( ~e(sukohast ÜlearUne •. : 
Ka kassaliselt, sest ilnia tema ta oln'~ks ~ tf;!g~1a~L n,elf -"7" ' 

~'"=~-<e,---. ." . ~<;>_g~i;Jt~;;,t.l·:nwti~;w.~~ct.~\IR4~ .,w~!4.t~ 
_.j·- _..".,. """'_..",..~-~~~r;.~~~~[jW~fj~~~~~Mil~"'!m'•~!!il!l!-l!l!!"l~~~~~~~~ffiil~i\liFl!{i]i~~&~J;~~~~W~~~~i suw·_em, _Af@- muidu:-... .. --

. .".--,, s;;·rtr••'<m. ··treenitü1l"''rrul:ri:grtle-selle -
är impregnerct mot mcl 

mõnster .och färger motsvcrcrJuiiLda-. 
_ gens ·mode. 

Slii:styrka, varaktig stil och passform~beror pa tyget: 
Det lönar sig därför i Iängden:•. att köpa kvalite. _;, ·r· , 

-•. ~1'": J ~ <:" .:.._ • .'• • • 

FABRIKAT 

'':'·\·• 

lOO aastat Johann Kunderi sünnist 
Ärkamisaja alguparase naitekirjan-1 tartlaste va~tolilsid kajastav .-· !'Mulgi 

duse silmapaistvamaid esindajaid Jo-. mõistus- ja tartlase tarkus" cc(i874). ja 
hann_Ktinder, keda tunneme ka luu- armaStusküsimusi haarav "Muru-Miku 
l~taja, arvus~~ana _ja .. esimese !äh~,.. meel~g'!IS" (~~7~),. nillle~4>~- -1j_tn}.~ 
lepandava I kirJandusloolasena, sundis veel K01dula . tühden'dit~ $lino ju. jä. ees::. 
26. detsembril a. 1852 Viljandimaal kuju, kuna sisukan)ad --ja Jq1nõeri-pä
Holstres. Lõpetanud seminar.i;.n'av.tas rasemad on aga juba ta kolm järgiiJ,ist 
ja ·Õpetajate T-stituudi Peterburis, töö-, näidendit: "Kroonu 'oiiti1' 3(1885·), väik:. 
tas K'?nder o~:tai~ Tart'!JS 'ja 'Riik- lflsL~dedus~·- hm-ima:Us! <j~- us~ä

·veres;· olles ,entt huvitatud· loodm~a~· J!atsemiSt kUJutav "Mors3a Ja marat
d~~ ja kirjandusloost, tüüft!tsa~ ttl_ur;... !;ejad" (1887)• nimg pääle· ta surma ili:
das Wta'*at_. · ulf:: tema :el'U.:J~ .. ~ä!$U.it ~ __ o: It,rq@B: f''jrirtku1 t,<t ·äosr!- (I~t J ~-~N_ tJl~ 
1888. J; ; 1t r· . ; ' " - : ' ( .. ' :; ' ~ 0 " ·- • funtrun < ml .I tft r.t6;'p,_~Jiiatu\!e'lih~ "''halja.:_ 

0Ina kirjan?uslikk':l' :egevust algas rP,~g "Kroonu o!m", milles Kunder 
K~nderr. ~asa:Ja ~U' KUJUta~ate ·!fiilj1!- -qa_'eiiiyääi;istaq · jõuk::i . pärisperemehe 
mangudega, ~gu' cm><s~~mulkide' Ja; ttikkus'eulikust~c ·hilialihnust 0

' ja kõtki 
· •· - ·- upsakust vaesemate inimeste vastu. 

Kit'VNISTA"G-EEr Pmr-Krnf r:..um-~ iiu1lele llsailouo· veel·· riäiil:lrite va-stas:. 
H. Visnapuu Iuule~a ."_ tiirune vihkamine ja .riid, kusjuures 

"Kroonu onu" rahvapärasemaid tüüpe 

T l •- e t ek· ·d. on vana erusõdur Aadam Sikk, kelle UU ID · e - . OD huumor ja suurepärane sõnakoomiks 
aitab kaasa edumeelsete vaadete või-Hind kr. 6:- dule. · 

• .. -. 

. _.;. 

, .. 

eest, et· inimesed vahel oma raha eest' ka natuke naerda 
~id. --·. . ' ·: 

, " ., ... ~ 

r Ta.gelas.ist ':&l;rr.a!l KU!-!l!h(~lg_q.~- {ij.!iff! ltp~ljr~l5e.lt.; t!Mi (;;, 
tuues distsipliJ;ieeritud teadusmehe ol-emushLaktis,Jlil• 

•~-jem kah-anes:terilas'$'si;higi häid pingsaid. t<$siseid:mo• 
'meiite tiili'ei:te' s1ih'gi} ja~'üte-'lõusma''kiJ>pUs'Al'sti :fäl;jen.-h· 

. '. ~v n'äiU~ja:''iliis'äg&-'ei'·oTnud"'P~ri~ ferri'a .'Süü~''Igmrlist"' 
;, ,%~äh,l;yA(i?,ijd"~qa:i!W ihätigi~ "E~ v~it'fl:n~r?"tutilillgä;'&il~ .,.. -

ltemsi?s J"._ Jtörom.'er, ,,,,,,pli ,p.~ tlf~-*'lsf1,~2n-''üJil~(f,:)~-" 
,Jlaiget. metsaülemat mii;ngi$,A,,,,V.j.isim<lil ~ew.~~ ';si~s.~~J~:- .; 
· mise. jä iabavusega; et kÖitis kõige:,rohkem: vaata]a huVi '" '" 

- aga'tema just piclic'kõige•-varem 4av~1ii,-kadp.maJ Kok:t. 
-:löimängladus, nagu·.see'rmgreisil-sisse oli istutäitiiL De- .. , 

. koratsioonid.~itsa ·r~a:Hstlil}tid, Ka la:vastu~e, ja märigu --~ 
s~iil olid r_ealistlikup.' Ka obiigatoorsed lillekunbud •oli{t •J 
re:ialsed. - · ·· · ' "~Ar;A~- · 

· , ••• l""' ...... : i ...... " 1·.-:--:o • )-;· ·· "'·.rl' .. T"": ("•~ .! ··.t 

'·':··T.• ;,. ~-:-· ~~'!*\"~·rt 

"::· ~) ':? !Y~';! :;::~ ['U ~- (.,:,_ ~ • 
,,:: 

. . ' .. ~- . {_, :"' •• :, I ; ·~ 
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üldiseit on kõik Kunderi rahvatükid . '·'· 
lihtsad ;ja -janti kalduvad, milles · uu- rahvatüübid Ljsaks ~i~en4i~l~ •. mu,-: kollttt at~tusi;· 'ülis' 'ilixiusid päfcist''la 
duvaid kunstilisi_ väärtusi korvat talledest_ ''lg_op~u, (mu~ .,nt1J1JfrlS_,,Pa1f\J,~:~$~)]4::togil~"i~s''"Eesti 'khi~.oii 
rahvapärane ~ialoog, ladus ja· lihtne mängitavaks_ ·_ rah_ v_ atü ... kikS; ·_kirjU. • tas dill:f köo.lilifjä kõdule" (1890). _ "1"-'';, 
stiil ning rahvalik huumor ja elavad KWlder ka ~asae~_~te,.~sti "kirja~e . .. . . . . . · ~~.,. , .. 
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Iga eesti kodu raamaturiuuli uhkuseks 
on 

Eesti V abadussöda 
1918--1920 a. 

II osa: hind köites 67:-, br. 60:-. 
Sisaldab 600 .lhk. üle 300 pildiga. Jä
relmaks. Kirjastus "Kultuur" esindus 
Rootsis: H. Kabe, Fastlagsvägen 18 
Hägersten. Tel. 19-17 84. Pstg. 45 09 82. 

EESTI TEATER 
·Alati kui lähenevad jõulud muutub Teisel jõulupühal, 26. de:s. kell 18 

Nüblik kurvaks ja sees lõikab vahest · . . Sto~_helmi Borgarskola teatrisaalis, 
. nagu kreissaega. Tulevad meelde jõu- minu pärast kas või August ·Rei ise 1 Mis nende ridade kirjutajasse en-j Kungstensgatan 2 .. \eist ning vümast -
lud kauges kodus, hõõguvatel ahjusÜ-· oleks astunud üle läve tuppa rahvus- .do.ss'= puutub, siis pead kohtu vaekau-. korda B. Kangro nmdend kolmes vaa-

. tel särisevad verivorstid, särav jõulu- nõukogu memorand~m- .ja korj<mdus-1 sile laduma kõik need nöögid ja konk-1 tuses 
puu, millel sädemeid pilduvad sära- leht näpu vahel, toesona, poleks ka i sukesed, mida aasta ringi b~ed oma L J N ·N UAJA D 
küünlad peegeldusid õe-kribu sinisil- tühjalt tagasi saadetud. I kaas-kristlastele nina alla hõõrunud - · 
mades. Isa-ema tõsiselt pühalikurl Ma ei saa jõuluõhtul siingi teisiti ja mille tagajärjel mõnegi vihase mehe Lavastus: Lensi Römmer. 
näod, küi lauldi "iiht roösikest; · kes·

1 
talitada: ja ·seepärast ei ütle ka täna oma vastaste ridadesse jUurde võitnud. .· Dekoratsioonid: Rat>ul Lind. 

kesk taivel külmal ajal on tõusnud kellegile ühtegi halba sõna. Hoopis Ja kui Rei nüüd tolle uue valitsuse Kaastegevad: Els Vaarman, Len-
ülesse". Saanijalaste all krudisev lu-. vastupidi- tuju on selline, et langeks ka valmis teeb, mine tea mis siis Nüb- si Römmer, Veera Särgava, Aarne Vii· 
mine kiriku tee, millel kellukese tili- või Reile kaela ja annaks Laab?ni ha- likuga teevad. Oma kaitseks olgu öel- simaa, Edmar .,Kuus. 
sedes vana Mii ra arendas sellist traa- bemele suud. Jõululaupäeva õhtul ei du d, et Niibliku ülesanne on nalja te- Piletid eelmüügil ja pool tundi enne 
vi, et mine temaga· või Solvalla hi- purelenud kodus isegi koer Eku kas- gemine ja kui seda ka ei lubataks, siis etenduse algust teatrisaali· kassas. -
podroomil'e võistlema. Vaikne ja suur- siga. Jah, mõtled, kui saah nüüd veel võib asi ka1; või päris tõsiseks minna. 
-sugune Hargla kirik, kus küünlatules sinna Hargla küngaste vahele, võiks Kui nii arutad, siis viimaks leiad, et 
.kc.mse all lastekooris .sai arendatud minu pärast kas või päris_ sotsiga ühest ega meie siis siin Rootsis nii hullud OMA LUGUPEETUD OSTJASKONNALE 
oma esimesi ja .kahjuks ka viirna~eks anumast süüa ja häda 'poleks_ midagi. polegi k'ui meid Am-eerikas tehakse. 
.jää~uq muusikalisi võimeid. Ja kui Jõulud on· rahu /pühad •ja kirikusse Eks meie võitle ju kõik. tolle sama ko
siil; "vana· juut", nagu meie saksla., I~sai).da palg~ ette kõnnivad läbi sama dulapi pärast, ainult e1 igamees oma 

. _sest Õpetajat tooko;r~ kutsuti, oma mui-: ukse kõik kes muidu omavahel kisu- moodi ja ise. asja eest. . Mõni tahab 
du kärkivat häält pehmendades öre- vad. Ja .kui seista Jakobi kiriku ees oma mahajäänud tavaari kätte saada, 
limängu ja laulu vaheaegadelluges se~ ja jälgida - küll siis näeb kuidas ju- mõni tahab minishiks, mõni direkto
da vana aga alati uut lugu kuidas käsk malakotta sammuvad Õnnistatud ilmel riks ja mõni ·kolhoosi-ülemaks. Põllu
välja läks, et kõik rahvad üleskirju-: rili ERN-i, VEKO kui ka Kolmanda mehed tahavad käia rohelise lipu all 
tatud pidi saama ja Joosep Kaalilea Võimaluse ·mehed. Seal siis alandad ja sotsid j'alle, et rahvas koguneks 
maalt läks üles Betlemma oma naise end ja mõtled kõigele mida aasta jook- vabatahtlikult punase lipu alla ja lau-

.- Mariaga; kes oli käima peal, siis tun- sul teinud oled. Millise memorandumi laks Internatsionaali nagu 'Vasa par
dis iga poisiklutt, kuidas nagu mingi või muidu kirjandi hakkama seadintid, gis, nagu seda ütles nende suur juht 
külm värin üle seljah1tl jooksis - nii keda natsiks või punaseks pidanud, Kalninsh. Nii et värvi vahe. Ja isa
.pühalikud ja - pidulikud .. olid nood millist koloneli leitnandiks alandanud maad tahavad vabastada kõik, ainult 
unustamatud tunnid. ja kõik nood teised patud ja patukesed .. et sõtta peavad vist minema jälle sol-

Jõululaupäev oli üldse üks hoopis Ja kui nii oled oma asjad kohtu palge datid. Aga nii on see ikka siin maail
\eriline päev kodus, ,kus valjult oli kee- ette ladunud ja kahetsenud, siis kuu- m1fs olnud, et töö on jaotatud ja au lä
latud kas või mõtteski mingit pahan- lutabki sulle praost Täheväli, et mine heb hoopis sinna kus kõvemat kisa te-
dust teha. Ja isegi nahapeale ei antud. mu poeg, Su patud on sulle andeks hakse. " 
selle käsu kohaselt. Päev ·läbi käisid antud. Ja~ nii kõnnivad Rei, Horm, Nii, kallid lugejad. Aasta on varsti 
vallasandici uksest sisse ja välja ·ja' iga- Kippar ja Nüblik ise jälle Issanda ta- läbi. Kiskuda on saadud m~he moodi, 
le sai laotud· kotti mida talu sahvris 1 sastele teeradadele nagu tõelised ven- aga Eesti pole sellepärast veel vabaks 
he11,d ja' paremat leidus: Ja kui siis l nad Kristuses. · saanud. ühel on läinud hästi ja teisel 

RõõMS"'ID JõULUPfiHI .JA 

hääd· uut aastat 
soovib AUGUST TOOMING 

halvasti, mõni on_ teeninud palju raha, 
teine ·on mõtelnud ka neile muudele 
asjadele ja ta rahakoti suu pole eesti 
asjade jaoks kunagi kinni jäänud. Eks 
see ikka nii on olnud siin maailmas. 

Selliste mõttemõlgutustega astub Teie 
alandlik teener jõululaupäeval püha
kotta ja sealt hiljem Brommas Kruus
tangide uksest sisse, et oma maha
jäetuses mõtelda neile, keda: ehk 'enam 
pole, sõpra-dele, kes vaevlevad. sõja
vangi mundris, kõigile, .kes on või ol
nud kallid lähedal või kaugel ja soovib·. 
kõigile lugejatele, sõprad_ele. ja vastas- . 
tele alandlikult rõõmsaid jõulupühi ja 
parimat uut aastat. Nüblik. 

OSKAR _LlL~E)VPAA.· ""ö'""·" .. -~~~ . --'-'·- -~~~.§ft.'[&g@l$§~~~~~ '1iligu 
- rahvtis1ikku vaimu ja kasvatust kül- see kahjuks seiemaale ka on sündind. 

Willem Wreibärgi pühade-kiri 
·Kallid sugu-õed ja -vennad! 

ge panna, kuid see on paguluses visa Sellepärast ma siis ka istusin hüid 
akkama. Ja nii siis olen ma pidand enne pühi laua taha; et teha veidi ilu
kurvastusega sellele mõtlema, kust ,kirjandust ja.kõigile omasugustele . .ini
saame oma rahvale tulevikus äid ·ja mestele soovitada endist vastupidavust 

nud". Nüid on siis kõik meie tublid tublisid J'uhte J·a tegelasi. Sõda J'a kom- k k 1 1 'k h 1 · ja ange ae sust, et mitte sia o a 
koolipoisid saanud ·viiekümneaastas- munism ja pagulase aastad on meilt järele anda, . kus õigus lihtsa mehe 

Jälle akkab Üks aasta lõpl!le jõud- teks ··J·a mõned veel saainas. Kõikide ära võtt vähemalt kakskümmend aas'" 
111 1 k - k ·d· 1 1 · · -d pool. Eks valimised näita, keda rah-. mi a oi p1- 1 o ema va m1s Ja so a nisukeste nähtuste J·a_ .. rele otsus,tades takäiku paremad .meestepo-lve J·a ·kw· h k 1 k li "--

1 kk · d - vas me e s ja vo i irj_a vääri ·se•K>< 
. pidi pia e. -a ama, nigu ·see asJatun - olen ma arvam_isele J'Õund, 'et meid va- kõige selle p1'ale· mõelda, s1·1·s la'_'ha"b o"o"- k d b ks - il -· 1 d d 1952 piab ja e a ta a-rva ea .pins' e voi 
ma,. see .pikisimi oo atu aasta, ritseb suur' oht. Mitte see. vana vunts. sel uni pialt ära ja piab akkama jäl- lasteaeda liivakasti saata. 
jate ... po.olt oli ette kuulutatud. Ja et Kremlis oma eesti rahva väljarooki- le piiblid lugema. - ' -a 1 · 1 tal kk k ed M1na .panen oma lootused nen. de le . S~f! .so . a vee . se · aas a a s, s a mise püietega, vaid see, et meie tõe., Olen v_a~ kuuld, et pialinnas käi- -

· .. .. t - · t h k k da p · · -noortelli poistele, kes mehiselt pärast ma a~am as e e1 a a s us u · 01- lise iseseisvuseaja paremates aastates vad vanad egelased õhtati koos laua-.-d. R-t A t · K 1· tt SÕJ'a lõppu 14--15 aastastena löödi 
Sl ... --:7 us, . araL Ja aru ,..,-- on läbi elanud meeste põlv on.saarrias en- köputamise seanssidel, et vasta lauake 
k.. ...b .. · d R ts · ·1 · · - koos vanade sõduritega vangilaagris-aa JU a pans su;qre :- u sm 1 - neaegselt· vanaks. Viimased kümm_ 'e - kis saab presidendi asetäitJ'aks, kis · t· · 1·k·... a· ·.. A t l'k" - - se, sial traataia taga J·a mullaaukudes JU 1 ne 1 ummen vns, ara ne 1 um-. aastat enne viitkümmend, mis igale saab Eesti Panga presidendiks J·a kis 

· dk k · ·K 1 tt · ·- 'k - pidid J'ärele mõtlema iniml_ iku õiguse me!1< a s Ja aru , .-see Jomsi as, me!li.ele on t_ema elus vilJ'arikkamad, saab riigistatud varade valitseJ'aks. 
k lmk .. · d ·ts A · · t - J·a isamaad tabanud õnnetuse üle, ke-

0 . ummen sel e. ga mmu arus edukamad J·a töörohkemad, on läinud Kuid lauad olevad ikke targemad kui 
d 'kk ..... a· · t. k Mul .. • da laagritest välJ'a skriiniti J·a Saksa-on na 1 e Jaan po1s e s. _ on snn i·aisku sõdade J·a pag· ulaselu pingutus- küsiJ'ad J·a J'ätvad vastuse võlga -J·a pä-

1 ld · -htat · tut · I maa varemetesse aeti magama. Need-· pagu uses o aega_ o e .raama . e tes,. on meid nüriks teind J·a palju rast seda minPvat mehed koJ·u, kaht-
I ·· · · k · · .. 1 · a· ka "" ki poisid on meheks saand ja neis1i ugemiSe s- Ja nn o en ma saan a n:te.I.·e. eluJ·Õust J·a elu-oost maha ö_ö- laseit üksteise otsa piiludes, et küllap_ 
t .. k. ta k N" 1 d · 1 t ] - kasvavad kord tublid temukraadid, · u 1 rgema S; _ n o eva mg as e velda._IlO.. Ma. vaatan, et. poisidki akka- ·sa saadanas tahad is8 selleks -J·a teiseks 
ld "k · · · t P'tt k' · sest selle temuk:raatia pärast ja ·eesl o .. ~u s p1anums er I noorem, lS vad jüba q1ugavaks minema: ei viitsi saada J·a et· ma seda veel vaatan, et sul-
. 22 t lt l tu tt t N • on nad pailu k_ a_nnatand. sru.,, -aas ase ·va e s se e eo sa,· a- änam poliidika üle vaielda, Aarat mõt- le õigel aal aisaga kurku sõidan .. ; 

po~on _Punal?art sai-·2?~aa~taselt -~nd- leb britsi-laua ääres nüid jüba kaks Sellepärast ka mõnel pool nende Selle J].oore metsa keskel nään ma 
:ahks -_Ja meie. oma SOJava~ede ulem- korda nii kaua kui varematt ja Ruu- üldvalimiste vasta . o.llakse. Sest mine ainult mõnda üksikad puud, kis oma 
Jl!~ataJa Joh~n Lm~oner oh Vabadus.: rolhv on mitmel korral jäänd Wk;ku- tia, kust mõni seiemaale· aus ja kasi- latvadega piiiavad kinni hommikuse 
S~Ja a_lgul. amult 34 a.~stat v;;~a. ~n ma. Ma olen sellepärast need noore- nas elus eland tubli eesti mees välja päikse esimesi kiiri ja tUule ·esimesi 
su? _mmu rehkenduse Jare~e ~.mk a1~a !had Rutsid, Aaratid ja Karlutid käsile ei üppa ja kõik valijate ääled oma kot- puhanguid. Need ori mehed, kis Vaba-:
pmsikesed.: Ruts oma nelJakumnevye võtt ja neile öeld, et ma tahan teile ti ära ei nopi. Siis on sellel temukraa- dussÕjast tõid meile iseseisvuse 'ja kis 
aastaga pole paergast muud kedag1st,j ilht õiget britsi-mängu Õpetada. Lap- tial selleks korraks kohe jälle kurb veel elavate määlestuskujudena näita-
k · "k · k l'k b 'k t""l' 1 d k d 1~ 1 · ;- · vad meile seda mehemeelt, millega ei

Ul u s ~~-s Ja orra 1 _va~ .. n u _oo 1=· ~?.e_ ~p~~"~ ~iv~_,vr>~-~r,gast, rp\),~si .A:ooj~. opp pi_al_,.-ki<P~R:oska:tadvpannakse· 'j~l~e millestki tehti terve J·a õitsev riik. 
·~e,_; aga naa -r---: Konstantm· Pats ah_ ne- Ja saavad s1al seda vaba kasvatust te- kaebekiTJU klrJutama, omad po1s1d 
hkummendne1I aastat vana, km oh mukraatliku vaimu kohaselt ja on mit- aetakse Pilatuse palee ette kokku ja ·Pühade puhul minu parimad tervi
päästekomitee esimeheks ja neliküm- mel korral tuld koju nässus ninadega,, pannakse need Barrabast nõudma fused noortele ja vanadele võitlejatele 
mendviis kui piaministrina võttis vas- kinnipaistetanud silmadega, tiavad Kristuse asemel. kõigis neljas maai~ma tuules. Auragu 
ta meie sõjaväe esimese paraadi Peet- ära kõigi maailma. paremate spordi- Nii on need meie pagulase elupää::C jõuluõhtul jälle värsked verivqrstid, 
riplatsil 1_919 aastal. Nüüd viimastel meeste elulood ja paremad tagajärjed, vad. Kartuse ja lootuse vahel. Mitmel mulgikapsad ja rõõmustagu meie-:suu
aastatel pole aga eesti lehtedest muud tunnevad kõiki maailma paremate aU- korral olen mõeld, et rahvas, _kui see lage pruuniks kõrvetatud "venna-ihu" 
old lugeda, kui et see ja see tubli rah- tode ja mootorrataste tüipe ja oma- targem pool, piaks nendele ise-akka- eesti pere laudadel ja käigu me mõt
vuslane ja tiadusmees ja aavaliku elu dusi ja seda_ kuidas autouksi lukust jatele jätma nende rumalused ja lõbu ted pühal õhtal tagasi m~ie kodumaa· 
tegelane saand viiekümn~ks .. Ja kui lahti· teha traadiotsaga. Aga kui olen põhjusmõttel, et targem annab järele, poole. 
nende viiekümneste -elulugu lugeda, küsind üh.te teist Eesti asjadest, s_ iis on I Ku.id siis olen jälle mõeld, ·et kui nii.:.! Kõigi Vr~!bäi:kici'e riitnel 
siis vilksatab ikke selles üks lause: poiste suud old nigu plaastriga kinni moodi teha, Siis .valitseks maailmas 
"Vabadussõjast koolipoisina osa võt- kleeb~tud. Olen jõudmist ja tiadmist air1a ;r:umalus ja rahvad sattuksid ühest Willem Wreibärk. 

,--

D_ . E.·~- T_ ·J ·P .. 0. s· T TELLIMISHIND ROOTSIS: 1 :kuu - kr. 2.50, '3 kuud· ~-kr. 6.50, 6 kuud - kr. 11.50 ja 
Jü ~ __ _ _ 12 kuud - kr.--22.00. · · , 

,_._.R_" __ oatsi väli~.-: e TELLIMNSIDNNAD VÄLISMAALE: 1 .kuu- kr. 3.00, 3 kuuct- kr. 8-50, 6 kuud kr. 
· - 16.00 ja 12 kuud ..:. kr. 30.00. ' · · · 

Kodanlik;e eesti_ riz.lgkondade".häälekandja KUULUTUSTE HINNAD: · Ärikuulqtused 70 ö.öri IUJil·•. on;laste.gtsimise ku~~.utu_s~ ja 
.. ,,_,,,,_ ,.-. gmub i~. -ti~apäev , ,_,..,, tervitused 10 ö. sõna, alammäär kr: 1.00; tutvuseotsimLSed. 3Q IJ. mm., toootsurused 

· • - · ·· 25 ö. mm., sünni-, kihluse-, abiellumise-ja surmakuulutused·--20 ö. nun. Aadressi 
" .fik~iknumbe~:· 70 üöri muudatus 25 ööri. · · 

Tcyckeri AB Valkyrian Sthlm, 1952. 

Vastutav väljaandja (ansv. utgiv.): 
· Felix' Kcello 

- TegeVtoimetus: · 
H. ·Puusepp, J'. Remmelgas. 

Toimetus ja talitus: S2'1önfeldtsgränd_ 
5 ·nb. Stockholm ~-·Tel. 10 60 34. 
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