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Kesknoortega liitus 300 uut liiget!

Palju edu kõigile keskerakondlastele,
nii noortele kui ka vanematele,
2013. aasta kohalike omavalitsuste
valimistel, mis toimuvad
juba 20. oktoobril!

Keskerakonna Noortekoguga on eelmise
aasta jooksul liitunud rekordarv noori. Detsembris ületati 6000 liikme piir, millega ollakse suurim poliitiline noorteühendus.
Keskerakonna Noortekogu esimees Jaanus Riibe ütles,
et liitujate arv on kasvanud just viimastel kuudel.
Paljud noored on tänaste riigijuhtide poliitikas ja poliitikutes pettunud. Meie oleme suutnud pakkuda alternatiivi. Meiega liituvad noored, kes usaldavad ja hindavad meie väärtusi ning kes soovivad aktiivsemalt
kaasa lüüa elu paremaks muutmises Eestimaal, sõnas
kesknoorte juht.
Ühiskonna noorema põlvkonna tegemisi segavad mitu
asjaolu, millele jätkuvalt valitsev koalitsioon läbi
roosade prillide vaatab: noorte kõrge tööpuudus, koolide
sulgemise kava, maanoorte valikute vähenemine, jätkuv
hinnatõus. Ebakindlus tuleviku suhtes annab noortele
tõuke hakata ise riigi poliitikat kujundama. Üheskoos
suudame probleeme lahendada, loodab Riibe.

Kesknoored tõmbasid eelmisele aastale joone alla
aastategijate tiitleid jagades. 2012. aastal kujunes
noorte arvates aasta poliitküsimuseks kõrgharidusreform, parimaks ideeks tasuta ühistransport ja olulisemaks teemaks lastele energiajookide müügi piiramine.
Riibe tõstis esile ka noorte endi korraldatud meeleavaldusi, millest tähtsaim oli vast roheline öölahing,
mis riigieelarve menetlemise ajal toetas Riigikogu
Keskfraktsiooni võitlust elektriaktsiisi langetamise
eest.
Veel kesknoorte antud tiitleid: Noortekogu aasta
sõpradeks valiti Keskerakonna peasekretär Priit
Toobal ja Keskerakonna büroo nõunik Andres Hiie.
Aasta uustulnukateks Noortekogus valiti Pavel
Kuusik ja Darja Leonova. Aasta kõige aktiivsemaks
kesknooreks valiti Julianna Jurtenko.
Riibe kinnitusel on Keskerakonna Noortekogu alati
avatud uutele inimestele ja uutele ideedele. Ta usub,
et paljud viimati liitunuist tõusevad pildile juba 2013.
aasta kohalike omavalitsuste valimisteks. Kn

Keskerakond kutsub oma liikmeid uusaastapeole
laupäeval, 19. jaanuaril
kell 17 Lillepaviljonis
(Pirita tee 26, Tallinn)
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Ando Leps:

Eesti anno 2013: jääkelder kustutab rahva lootuse elama jääda
Kesknädalale andis intervjuu õigusteaduse doktor
Ando Leps, kelle sõnul seisis Mustpeade maja
ärimeestele mahaparseldamise taga kultuuriminister Rein Lang. Leps toob intervjuus välja, kuidas valitsuskoalitsiooni partnerid on vastastikuses võitluses üha enam asunud kasutama õiguskaitsetalitusi.
Leps ennustab, et suure tõenäosusega sünnib varsti
uus valitsuskoalitsioon, mis suudaks vähemalt teatudki määral pidurdada eestlaste väljasuremise protsessi.
INDREK VEISERIK
indrek@kesknadal.ee

Möödunud aasta kujunes
poliitiliselt äärmiselt
rahutuks. Juhtus see, mida
ilmselt vähesed oleksid veel
2011. aastal uskunud  meedia asus paljastama seni
kaljukindlat positsiooni
nautinud Reformierakonna

tegusid. Vaevalt et meedia
muutunud hoiak tulenes
üksnes Silver Meikari
ülestunnistusest. Meikar
oleks võinud sellega ju välja
tulla aastaid varem. Mis
tingis muutuse? Miks Mart
Kadastik ja Hans H. Luik
ning eelkõige Äripäev
hakkasid korraga aktiivselt
paljastama?

Tooksin võrdluse nõukaaegse
ülivõimsa KGB-ga, kes
ennetas sündmusi riigis tervikuna, kuna KGB valdas informatsiooni. Tuleb siiski tingimata ütelda, et Mart Kadastik,
Hans H. Luik ja Urmo
Soonvald mängivad tegelikult
topeltmängu. Ühelt poolt nad
nägid juba ammu, et
Reformierakond on omadega
põhjas. Kuid teiselt poolt
panid meediajuhid käe ette
paljudele end ajakirjanduses
avaldada soovivatele
autoritele, kandes osa neist
mustadesse nimekirjadesse ja
keelates neid kommenteerimast, näiteks Delfis! Ka mina
kuulun viimaste sekka.
Irooniliselt öeldes  see ongi
sõnavabadus Eesti moodi!*

Leps
Ma ei tunne Meikarit ega tea
tema sisu. Kuid arvan, et ta
ei valetanud. Miks ta kohe ei
hakanud oma lugu rääkima,
selleks võib olla mitu põhjust.
Esiteks, ta võis loota mingisugusele omakasule. Teiseks,
kuna ta ei pääsenud

Riigikokku, mis oleks andnud
talle hea sissetuleku, siis võis
olla see ülestunnistus ka teatud kättemaksu tunnustega.
Kolmandaks, Meikaril hakkas
võib-olla südametunnistus
piinama, et milliste jäledate
tüüpidega ta peab ühes
erakonnas olema ning nendega koos ühte ja sedasama
suppi lurpima. Meikar võis
tahta lõppude lõpuks olla aus
mees.
Kas Autorollo ümber toimuval Keit PentusRosimannuse skandaalil on
piisavalt kaalu, et lõpuks
kukutada võimult peaminister Ansip?
Pentus-Rosimannuse skandaal on väga tõsine. See, kus

on mängus Rain Rosimannuse
käsi, otseselt või kaudsemalt,
sugulussidemete kaudu, teeb
alati ettevaatlikuks. Ta on ju
olnud meie tähtsate riigitegelaste juures varemgi kiibitsejaks. Maletajate keeles on
kiibitseja ikkagi võrdlemisi
negatiivne tegelane, kes küll
ise mängida oskab, kuid
kardab kaotada. Nii on lood
ka Rain Rosimannusega, kes
on halli kardinalina pika aja
jooksul lükanud vastutuse
teiste õlule.
Millisesse seisu on
Reformierakond jõudnud
pärast aastatepikkust
võimullk 45
olekut?
dasi
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Juhtkiri

Tallinn  maailma julgeim pealinn

Statistika
teab kõike
JENS RAEVALD
Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige,
JõgevaTartuTallinn

Statistika teab kõike. [...] Statistika eest ei saa end kuhugi peita. Tal on
täpsed andmed mitte ainult selle kohta, kui palju on hambaarste, vorstikauplusi, süstlaid, kojamehi, kinoreissööre, prostituute, õlgkatuseid, lesknaisi,
voorimehi ja kirikukelli, vaid ta teab isegi seda, kui palju on riigis statistikuid.
Kuid ühte asja ta ei tea.
Ta ei tea, kui palju on Nõukogude Liidus toole.
Toole on väga palju.
(I. Ilf ja J. Petrov Kaksteist tooli)
Jaanuar on lisaks näärikuule ka statistikakuu. Saabub kõikvõimalikku andmestikku toimunud kuritegude, liiklusõnnetuste, tulekahjude, vähenenud
rahvaarvu, muu laibaloenduse, tõusnud inflatsiooni ja kasvanud palkade
kohta. Saab möödunud aasta kokku võtta ja öelda kadunukese kohta
esimesed sõnad.
Optimistidele  enamasti väheneb kõikvõimalike õnnetus- ja surmajuhtumite arv, kasvab palk, väheneb töötus (nii registreeritud kui ka statistiline),
kasvab autode ja internetikasutajate jms progressi väljendavate asjade
valdajaskond.
Pessimistidele  vähenevad rahvaarv ja iive, suurenevad regionaalne
ebavõrdsus ja hinnad. Paigal tammuvad tööhõive ja reaalne sissetulek.
Optimist võrdleb andmeid 1913., 1940., 1990. või 2009.2010. aastaga,
pessimist aastatega 20062008.
Kuid statistika ei tea, kuidas elu paremaks teha.

KESKMÕTE: No küll hr Ansip oma joru edasi
ajab. Ta katsub ikka sama kange mees olla
nagu meie Edgar.
Eelmisel aastal oli statistika põhiobjekt ehk inimene-elanik keskmisest
rohkem mures oma tuleviku pärast. Vimm prahvatas, silmad-suud avanesid
ja Tõde hakati valitsuse kabinettidest rahvale tagasi sikutama. Keskerakond
ja tema valijad on valitsevat konsensust ennegi häirinud ning üldisele,
kesksele seisukohale vastu seisnud. Seega meie ei üllatanud ja meid ei
üllatatud. Minu jaoks pole valimiskasti juures vahet, kas Kristen Michal
valetas või mitte, minu häält ei saa ta kunagi. Aga Reformierakonna valijad
said mullu nägijaks. Valitsust rünnati selja tagant  ajakirjandusest, arvamusliidrite ridadest, eestikeelsete nooremapoolsete inimeste seast. See oli
midagi uut.
Kas midagi muutub?
No küll hr Ansip oma joru edasi ajab. Ta katsub ikka sama kange mees olla
nagu meie Edgar.
Erakondade ja valitsuse nägu on viimase viie aasta stabiilsuses juba välja
kujunenud ning seda rahu ei riku ka tulevad kohalikud valimised. Võib-olla
ei muutugi suurt midagi? Seda enam, et kohalikul tasandil valitakse suuresti
inimesi ja inimesed erakondi vahetama ei jookse. Kui Keskerakond Tallinnas
võidab, jääb kõik endiseks. Kui aga kaotab ning võimule saavad
Reformierakond ja IRL, on valitsuse tegevusele antud heakskiitev hinnang.
Tõeline valgus ei koida enne 2015. aasta märtsi. Nii et katsuge seal Tallinnas
oma tasuta ühistransporti veel parendada, muidu pole 2012. aastal avanenud silmadest 2013. aastal kasu.

Tallinna tasuta ühistransport on tulnud, et jääda. Esimese
pealinnana maailmas. Järgmises lehes näitab Kesknädal,
mida mujal maailmas selle idee ja teostuse
kohta kiitvat arvatakse, hetkel aga võime kirjeldada esimesi emotsioone  võimas. Jah, võibolla on pisikesi tõrkeid, kuskilt on piletid otsas,
kuskil ei osatud prognoosida, et niipalju inimesi
registreerib end tallinlaseks, kuskil keegi lihtsalt vingub. Eestlane ei saa ju vingumata,
sadagu talle taevast või kulda kaela. Sellega
seoses meenub taas aastavahetuse tippelamus
Tujurikkuja oma lõpuballaadiga Kui halb
on olla eestlane, mis Märt Avandi (pildil) esituses ületas mäekõrguselt kõigi kolme riigijuhi (Ilves, Ansip, Ergma) sisutud ja haledad
mittemidagiütlevad esinemised kokku. Isegi
Tallinna nüpeldama kohustatud meediaesindajad on pigem
leplikud ja leiavad oma kommentaarides, et Keskerakond
on ainuüksi selle ühe idee läbiviimisega Tallinnas eesolevad

kohalikud valimised juba võitnud. Ainult ERR peab meeles,
kes on tema tegelik tööandja (=valitsusliit), ja toodab iga
päev mõne halvustava uudise ühistranspordi
kohta (küll on ühiskaardid kohe-kohe maailmast
otsa lõppemas; küll ei lähe tuluke roheliseks;
küll ähvardab andmekaitse Tallinna linna maamuna pealt pühkimisega; ja kui muud ei ole, siis
tänavaaugud ikka on). Ühesõnaga: maa külmand, kärss kärnas.
Kuid normaalsetele inimestele asi meeldib.
Kõige toredam oli see, et jõuluvana tõi paljude
tallinlaste peredesse rohelised sõiduõiguse kaardid  vaid kaks eurot tükk, ja kingitus missugune! Rahvas sõidab ja kiidab, teades, et pisivead
suure süsteemi käivitamisel parandatakse.
Ja mida head on riigivalitsusel oma paljukannatanud maksumaksjatele pakkuda? Et absoluutses vaesuses
elava lapse toetus tõusis 9 eurot?
No palju õnne.

Wikipedia tsensor vuntsib Laari ja mustab Savisaart
Infoturbeeksperdi Tõnu Samueli katsed lisada ingliskeelses
Wikipedias Mart Laari artiklisse negatiivse varjundiga sündmusi luhtusid, kuna keegi hoolitseb pidevalt selle eest, et
Laari kohta ilmuv oleks eranditult positiivne, kirjutas
Õhtuleht 3. jaanuaril.
Hetkel Jaapanis tegutsev Tõnu Samuel (pildil)
soovis lisada Wikipedia Mart Laari artiklisse
selliseid meeme nagu ruum sai otsa, pumppüssiskandaal ja rublaafäär, kuid see osutus võimatuks, sest keegi kustutab kõik negatiivse ja
kõik artiklis Laari kohta kirjutatu püsib positiivsena. Samuel ütles Õhtulehele, et kui Laari
artiklisse midagi negatiivset kirjutada, siis on
see sealt paari minutiga kadunud.
Laar pole samas mitte ainus, keda käsitlevaid
Wikipedia artikleid on meeldivamaks kohendatud. Samuel tõi näite aastast 2007, kui toonane justiitsminister Rein Lang pidas Tartus
Püssirohukeldris oma kurikuulsat sünnipäeva, mille teemaks
oli 1930. aastate München ja kus etendati näidendit Adolf
ja mille kajastust püüti Langi kohta käivas artiklis kustutada.
Mullu septembris kustutas IRL-i kuuluv Siim Kabrits ennast
tutvustavast Wikipedia artiklist lõigu elamislubade skandaali kohta ning ka viited vanadele artiklitele.
Kui Laari jt koalitsioonipoliitikuid kajastav ingliskeelne
Wikipedia sisaldab tundmatu tsensori tööna üksnes positiivset infot, siis näiteks Tallinna linnapea Edgar Savisaare
kohta võib Wikipediast lugeda negatiivset vabalt.
Ingliskeelne Wikipedia seostab Savisaart machiavelliliku
poliitikaga, väites, et Keskerakonna esimees on valmis
tegema igasuguseid diile, et vaid oma eesmärke saavutada.

Oma eesmärkide saavutamiseks on Savisaar Wikipedia andmeil valmis teisi poliitikuid pealt kuulama (meenutatakse
lindiskandaali) ja linnapeana tegema kinnisvaradiile, mis on
kasulikud tema erakonna liikmetele, aga mitte Tallinna linnale. Wikipedias on ka välja toodud Savisaare
nimetute kriitikute hinnangud, mille kohaselt
Keskerakonna esimees olevat autoritaarne,
nepotismi [onupojapoliitikat] toetav valijatega
manipuleeriv populist, korruptiivne, hävituslike intriigide sepitseja, kellel on tugevad
sidemed Venemaa võimudega. Üksikasjalikult,
kogu statistikaga on ingliskeelses Wikipedias
välja toodud Postimehe ja rahvaalgatuslike
liikumiste gallupid, mis kõik soovisid Savisaare
tagasiastumist pärast Pronksiööd. Kui Laari
puhul on üksikasjalikult, koos aastaarvudega
välja toodud kõik tema raamatud, siis Savisaare
Wikipedia-leht märgib vaid lakooniliselt, et ta
on välja andnud neli raamatut (tegelikult 15). Sellises kontekstis on Laari pumppüssiskandaali-vihje kustutamine paari
minutiga kahtlemata kõike muud kui tõde taotlev.
Kesknädala hinnangul on võimupoliitikud aastaid eesti rahvale loonud müüti sõltumatust internetist vaid nende endi
isiklikes huvides. Toodud näide kinnitab, et ka interneti
artikleid kontrollivad poliitjõud. Kui internetis on tundmatutel tsensoritel nii kerge manipuleerida, polnud järelikult Laari toetavatel netispetsialistidel mingi kunst võltsida ka viimaste Riigikogu valimiste tulemusi. Ega muud
kui soovime, et müüt interneti ja e-süsteemi usaldusväärsusest sureks  kui keegi ei usu, siis ei saa valeinfot ka kurjasti
kasutada.

HIIBUSE NÄDAL
EESTIS ON PALKADE ERINEVUS EUROOPA SUURIMAID,
PIDURDADES JUBA MAJANDUSE ARENGUT

Kahjuks minu kui Kesk-Eesti pagulase jaoks ei muutunud 1. jaanuarist
Tallinna ühistranspordis midagi.
Mul Lasnamäel toimis ka enne tasuta ühistransport. Aga vahele ei tohtinud
jääda. Siinkohal teen ettepaneku: nüüd, kus loodetavasti alates 8. jaanuarist
ka Jõgeval Keskerakond võimul on, võiks Tallinna linn ergutada jõgevlasi
laiendama tasuta ühistransporti ka Jõgeva linna registreerituile!

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 571
6 274 573

Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

... Me astusime nii veel ühe sammu selle normaalsuse suunas,
kus ei kannatata, hambad ristis, sest nii on vaja...
(Presidendi aastavahetuse pöördumisest)

Fotod Indrek Veiserik

KESKNÄDAL

9. jaanuar 2013

uudised 3

Riigi väline hiilgus ja maa tühjenemine rahvast
Kesknädala viis küsimust arstiabi kohta dr Andres Ellamaale

Tervis on iga inimese kõige kallim vara. Valitsusele
peaks enim korda minema rahva tervis, sest ilma rahvata pole riiki ja ilma riigita pole ka valitsust kellelegi
vaja. Kesknädal suhtles aastavahetusel neurokirurgi
ja terava sulega publitsisti Andres Ellamaaga, kes oli
üleminekuvalitsuse (19901992) tervishoiuminister.
Rohkem kui 20 aastat tagasi algatatud muudatused
on väärt meenutamist ainuüksi põhjusel, et Eestis
meditsiin täna üleüldse veel toimib ja et meie arstideõdede kõrge professionaalsus on võrreldav ka enamarenenud riikidega. Eriti kui võrdleme Eesti arstiabi
kaosega paljudes muudes valdkondades, näiteks
oma tööstuses, panganduses, lennunduses, hariduses, põllumajanduses, millest osa on täiesti
kadunud ja osa veel vaevu hingitseb.
Mida tõi 2012. aasta arstiabikorraldusse?
Eesti arstiabikorralduses on
toimunud esmapilgul pisikene,
kuid samas põhimõtteline
muutus. Ühe väikese seadusemuudatusega kargasime
hoobilt tagasi 1990. aastasse.
Koos iseseisvuse taaskehtestamisega sai toona tervishoiu
rahastamine rebitud lahti
riigieelarvest, ja arvata võib,
et see oli üks tegur, tänu millele oleme suutnud seni
sedavõrd vähese rahaga nii
hästi hakkama saada.
Vähemalt tervishoiu rahastamise aspektist oleme tagasi
ENSV-s. See au kuulub selle
taandarengu ideoloogilisele
juhile, rahandusminister
seltsimees Jürgen Ligile!
Mida arvate uuest sotsiaalministrist Taavi Rõivasest?
Mida arvata praktiliselt tundmatust mehest, kes ka ise tunnistab, et asub sotsiaalprobleemidega alles tutvuma?

Agara poliitikajälgijana on
mul tema senistest sotsiaalpoliitilistest mõtteavaldustest
jäänud mällu vaid üks  see, et
emapalk on tõhus tegur
sündimuse suurendamisel. Ja
mis toimub tegelikkuses
meie iibega?
Sellise pagasiga vaieldamatult
kõige keerukamasse ministriametisse asuda on üpris julge
samm. Kuid, kes teab? Julgus
iseenesest on ka midagi väärt.
Avalikkusele oli möödunu
streigiaasta. Kas kokkuvõtted on tehtud?
Streigist õpivad kõik, nii
streikijad kui ka vastaspool.
Mul on hea meel, et suutsime
end näidata sedavõrd ühtsena.
Piinlik on mul Õdede Liidu
pärast, kes hüppas reele
alles siis, kui see juba hoogsalt
vuhises. Aga mis seal imestada, eks ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus
Tsahkna ilmus läbirääkimiste
laua taha alles viimasel hetkel,

kui tulemus oli enam-vähem
teada ja telepildis figureerimine võis tuua poliitilist profiiti. Mul on piinlik sellesama
sotsiaalkomisjoni pärast, kes
endale ilmselt ei olegi
teadvustanud, et tavainimesele, kes ei suuda oma kütte
eest maksta, on tema laste
kooliharidus, arstiabi kättesaadavus ja julgeolek hoopis
olulisemad kui taskilateliivede palk.
Kahetsusväärne, et valitsus
püüdis streigiläbirääkimistest
igati distantseeruda ega tahtnud kuidagi tunnistada, et kui
küsimus on avalikus teenuses
(arstiabi!), mida osutatakse
avaliku maksuraha eest, siis
tegelikult ei olegi arstidel kellegi muuga läbi rääkida kui

Tavainimesele,
kes ei suuda
oma kütte eest
maksta, on tema
laste kooliharidus, arstiabi
kättesaadavus
ja julgeolek hoopis olulisemad
kui taskilateliivede palk.
sotsiaalministriga. Kõik
teised  Haiglate Liit,
Haigekassa  on tegelikult
vaid tankistid, kelle

Äraostmatud võtavad veel viimast
Eesti Energia vajab USA-s toimetamiseks juba tehtud 33 miljoni eurosele
investeeringule lisaks suuremat summat ehk 37 miljonit eurot, et sealset
põlevkivitöötlemist oludele vastavaks
muuta, kirjutas Eesti Päevaleht 4. jaanuaril.
INDREK VEISERIK

Energiafirma eelmise
aasta kolmanda kvartali
aruande kohaselt peaks
arendusetapp
kestma
2016. aastani. Riigifirma
teadus- ja arendusosakonna juhataja Indrek
Aarna tõdes hiljutises
blogipostituses
Utah
põlevkiviprojektist kirjutades, et kasutatavat
Enefiti tehnoloogiat tuleb suuresti veel arendada.
Kuigi Utah põlevkivi töötlemine Enefiti testseadmel Frankfurdis õnnestus, on efektiivsuse
ja majandusliku kasu suurendamiseks tarvis
Enefiti tehnoloogiat sealsetele oludele ja
põlevkivile sobivaks edasi arendada, ütleb
Aarna.
Peale Utah tegeleb Eesti Energia põlevkiviprojektiga Jordaanias, mis on samuti eelarendusfaasis. See õli- ja elektritootmise arendus on neelanud praeguseks kaheksa miljonit eurot ning
nõuab veel 22 miljonit. Kokku plaanib Eesti
Energia investeerida Eestis 1,7 miljardit eurot ja
välisprojektidesse 60 miljonit eurot.
Kesknädal arvab, et äpardusi Estonian Airi, EAS-i,
Eesti Energia ja mitme teise ettevõttega võinuks
ära hoida, kui majandus- ja kommunikatsiooniministriks olnuks Juhan Partsi asemel mõni korrapärasema mõtlemisviisiga inimene.
Riigikogu liige Aivar Riisalu hoiatas meid juba

17. oktoobril 2011. aastal parlamendis esinedes,
kui Parts pidi selgitama Eesti riigi poolt 40 miljoni
kroonise põlevkivituha uurimise projekti tausta.
Me ei ole saanud täna selgeid vastuseid Eesti
Energia tegevusest Ameerika Ühendriikides.
Meil puudub täna selge vastus, mida Eesti
Energia ajab Jordaanias. Meil ei ole täna selgeid
vastuseid, mitu miljonit maksis Eesti Energia
poolt korraldatud IPO. Meil ei ole Eesti Energia
puhul väga paljudele küsimustele selgeid vastuseid ja elektri hind tõuseb, mis on täiesti loomulik, sest me oleme minemas energia vabaturule
ja sellega seonduvalt elektri hind peabki tõusma,
ütles Riisalu.
Riisalu (ja meie koos temaga) tahame teada, mis
peaks olema Eesti Energia lõppeesmärk. Minu
hea kolleeg Igor Gräzin ütles väga ilusa lause,
adresseerides selle Sandor Liivele: Sandor
Liive, sina ei ole ärimees. Sina oled sotsiaaltöötaja, kelle ülesanne on Eesti ettevõtlusele ja
kodanikele müüa konkurentsivõimelist ja võimalikult madala hinnaga elektrienergiat, sest
seda on meie ühiskonnale vaja, märkis Riisalu.
Paraku ei saa tõde olla praegu kaugemal Riisalu
ja Gräzini püstitatud ideaalist. Kõrge elektrihinna ja suurte välisinvesteeringute kaudu saavad
ärimehed (kellest paljud on IRL-i rahastajad)
suuri kasumeid. Maksumaksjate raha põletamine
käib seda palavikulisemalt, mida enam selgineb
poliitikataevas ja suure tõenäosusega võib valitsus üleüldise rahulolematuse tõttu peagi
vahetuda. Opositsiooni esindaja valitsusse tulles
pandaks aga loodetavasti nii Jordaania kui ka
Utah' projektid kalevi alla. Partsi haldusalas käib
vaid suur riigifirmade tühjendamine ja ärakasutamine erahuvides, sest äraostmatud teavad,
et võimult langedes lakkab ka nende partei eksistents.

otsustest ei sõltu midagi.
Selle asemel asuti mängima
mänge, mis valitsusele
kuidagi au ei tee  valeandmed arstide palkadest,
streigijuhtide mustamine,
streigi eesmärkide moonutamine.
Mu siiras tunnustus kuulub
Arstide Liidu eestseisusele
ning streigikomiteele. Streik
möödus patsiente minimaalselt kahjustades,
tasakaalukalt ja korrektselt,
ning kõik, nii streigi vorm kui
ka nõudmised olid seaduslikud. Tore, et valitsuse poolseid trikitamisi, nagu
läbirääkimistele kutsutute
ringi laiendamine või vaidlusteemade muutmise katsed, nii
kenasti märgati, ja valitsuse
näotu katse seeläbi streik
hoopis õigustühiseks kuulutada lihtsalt luhtus. Kõige
üllatavam, et patsiendid said
kogu streigi mõttest paremini
aru kui riiklik lepitaja ja
mõned tipp-ajakirjanikeks
tituleeritavad persoonid.
Pole midagi parata, ega
mõistmist saa vägisi õpetada.
Muidugi oli streik poliitiline  küsimus oli ju avaliku
teenuse jätkujõulisuses ja
maksuraha kasutamises.
Leping on allkirjastatud.
Kas olete rahul?
Loomulikult on igasuguse
streigi lõpptulemus kompromiss, mida peaksid mõlemad
pooled austama ja sellest ka
kinni pidama.

Foto: mu.ee

KOKKULEPET TULEB TÄITA: Üleminekuaegne tervishoiuminister ja staaþikas neurokirurg Andres Ellamaa ütleb, et igasuguse
streigi lõpptulemus on kompromiss, mida peaksid mõlemad pooled austama ja sellest ka kinni
pidama. Eks alanud aasta näitab, kuidas kumbki pool leppest kinni peab.
Mis hakkab toimuma
alanud aastal?
Loodan, et nüüd jätkuvad
läbirääkimised arstide-õdede
koormuste teemal. Ja
rahvas mõistab, et mitte
mõnisada residenti, kes hakkasid saama ka 8 töötunni
eest oma väljateenitud palka,
või hooldajate tunnitasu
paarikümnesendine tõus ei
ole tegelikult põhjused, mille
pärast ei saanud tõsta töötutasu. Probleem on ikkagi
upakil sotsiaalpoliitikas.
Kohe kuidagi ei saa ma jätta
siia põimimata J. J. Rousseau
mõttekäiku, millele on osundanud tunnustatud rahva-

tervise uurija professor Jaak
Uibu: Halvim valitsus on
see, mille alluvuses rahvas
väheneb ja välja sureb. Kui
maa kogu välisest hiilgusest
hoolimata rahvast tühjeneb,
siis ei saa tõsi olla, et kõik
läheb hästi. Soovides, et
Eesti Vabariigil oleks rahvas
ja eesti rahval oma vabariik,
loodan, et praegune võim on
edukas ja leiab endale mõne
muu rahva, keda valitseda.
Praegune valitsus on siin
ammendunud ja meie peaksime endale võimalikult kiiresti
leidma uuema. Kas see ka
parem saab olema, seda näitab
tulevik.

Terased mõtted
Minu arvates lõpeks usaldamatuse nõiaring siis, kui lõpetataks e-valimised ja keelataks avalik nägudereklaam.
Analüütik RAUL KALEV 3. jaanuari Postimehes artiklis
Eesti valimiskorraldus toodab kõrki elukauget poliitikat

 Tallinna TV vabatmehed ajavad riigivaenulikku juttu
(mulle see saade meeldib) ja üleüldse, TTV läheb aina
paremaks 
JÜRI PINO arvustusest Tavaline nääritelepurk
2. jaanuari Postimehes

 et Keskerakond Tallinnas võimule jääb, selles võib üsna kindel olla 
eriti pärast Reformierakonna jalust mahavõtnud rahastamisskandaali.
Aga ka selleta on opositsiooni väljavaade pealinnas vilets:
ei selget programmi, kaasahaaravaid juhte ega näilistki
koostööd. Ausalt öelda on isegi hirm võimaluse ees, et sotsid, Reformierakond ja IRL mingi juhuse läbi linnavolikogus
enamuse saavad 
ANVAR SAMOST 2. jaanuari Postimehe Päevakommentaaris

Kui pole kultuuri, siis pole ka arenenud ajust kasu, see aju hakkab sitta
kokku keerama, seda sitta näeme enda ümber igal pool 
loll meelelahutus, orjus, valeraha, tapatalgud, amoraalsus,
nälg, totaalne vale, haigused, korruptsioon, erinevad
püramiidskeemid, globaalne loomastumine, nürimeelne
mörisev mass  ega see ei ole ise tekkinud, selle jõleduse
on kokku keeranud kultuurita ajud, piduriteta intellekt ehk
absoluutne kurjus.
Kirjamees ja Iseseisvuspartei aseesimees SVEN KIVISILDNIK
intervjuus Nelli Teatajale 31. detsembril 2012

KESKNÄDAL

4 poliitika

Kaido Kama peseb musta
valgeks
3. jaanuari Eesti Päevalehes ilmus Kaido Kama sõnavõtt Eesti riik  kellele ja
milleks?. Artiklile laekus kiiresti ligi kolm ja pool sada kommentaari, mille
lugemine oli omajagu valgustuslik  Kama kirjutis sundis inimesi arutlema
Eesti riigi mõtte üle, ja peaaegu kõik kommenteerijad väljendasid südamevalu
meie riigi tuleviku pärast. Kesknädal rõhutab vaid, et Kama oli aastatel
19921994 Mart Laari Isamaa-valitsuse (ehk platsipuhastajate valitsus, nagu
poliitilised oponendid neid kutsuma on hakanud) justiitsminister ja Andres
Tarandi valitsuse (19941995) siseminister. Suur osa kommentaatoreid polnud seda unustanud, ja selle asemel, et Kama tunnustada hea kirjutise eest,
kaldus arutlus Eesti riigi eksistentsi võimalikkuse üle hoopis Kama argumenteeritud süüdistamisele.
Avaldame siinkohal paar reaktsiooni Kama loole  ühe neist avaldas Eesti
Iseseisvuspartei esimees Vello Leito oma partei kodulehel ja teine pärineb
EPL veebist.

Vello Leito:

Kaido Kamast on
senini lugu pidanud
paljud. Tuleneb see
sellest, et ta kadus
lavalt piisavalt õigeaegselt. Ent võimupidajate häda ei anna
häbeneda ja ka tema
kisti musta valgekspesemise
hoogtööle. Eesti
Päevalehe 03.01.2013 artiklis Eesti riik  kellele ja milleks? on ta edukalt vältinud
põhiprobleemi, et miks minnakse välismaale.
Järjekordne vale temalt, et sinna minnakse
parema teenistuse ja elujärje nimel. Külm tõde
on siiski see, et välismaale lähevad põhiliselt
need, kes valitsuse ja pankade
meelitamiste tõttu aastatel
20042008 olid võlalõksu
sisse astunud. Huvitaval
kombel on ka kommentaatorid unustanud, et 157 000
leibkonnal on kanda eluasemelaen, mille keskmine
suurus on 37 143 eurot. Kui
keskmise palgaga elab ära
see, kel pole laenu kanda, siis
rõhuv enamus koormuse all
olevatest seda kodumaal ära
kanda ei suuda. Pole midagi
üllatuslikku, selleks eesti rahvas ju võlalõksu aetigi, et maa
Kama
tühjaks teha uutele tulijatele.

Meie hädade peapõhjus 
juhtimiskriis 03.01.2013 16:18

Käesolevat ajajärku võib nimetada ka murdeperioodiks. Eesti ühiskond on aktiviseerunud
ja valmis oma õiguste eest välja astuma, vastu
astuma Reformierakonna dirigeerimisel
riigis valitsevale ahnitsemisele ja saamatusele
riiki juhtida.
Juba 12.06.2000 kirjutas Postimees oma
juhtkirjas Toompea ja all-linn, et tollane
Riigikogu esimees reformierakondlane
Toomas Savi ei ole leidnud koos koalitsioonikaaslaste ja kogu Riigikoguga lahendusi
riigis esinevatele põletavatele probleemidele.
Sellega ei ole viimase 10 aasta jooksul toime
tulnud Reformierakond tervikuna. Nii eurole
õigeaegne üleminek (2007. a.), meie ca 14%line majanduskrahh kui õpetajate ja arstide
streik on tegelikult juhtimiskriisi otsesed tulemused  kriisi saabumist eitati, magati maha
kõigepealt riigi kõrgema juhtkonna poolt:
1) President T. H. Ilves (1. jaanuaril 2008):
Ärme usu neid, kes täna kriisi ja krahhi kuulutavad. Nad liialdavad ja eksitavad, eksitavad
ja hirmutavad. Neil pole õigus. (Eesti Ekspress
31.05.2011).

President eksitas ja uinutas enamuse rahvast
muretule ja priiskavale elustiilile, massilisele
odavate laenude võtmisele.
See on T. H. Ilvese presidendi-perioodi suuremaid vigu  anda rahvale üdini vale orientatsioon, orienteerida ühiskond krahhile!
2) Presidendile sekundeeris eksitavalt ka
peaminister Ansip: Kui see on kriis ja krahh,
siis sellises kriisis ja krahhis ma tahaksingi
elada. Peaminister eelistas odava laenurahaga
küprokmajade ehitamist heinamaadele euro
kasutuselevõtule.
Need näited peaksid olema ära toodud üliõpilaste majandusõpikutes. Tagajärgi põeme
tänaseni
Kui euro oleks kasutusele võetud juba 2007. a.,
jäänuks ära hilisemad kärped eelarve tasakaalu
viimisel, kärped, mille tagajärjel tõmmati riigi
sotsiaalsele arengule
ümber kaela poomisnöör... Eesti edu
saladus ongi  kärpimised.
IRL algatus  laste eest
vanematele lisahäälte
andmise taotlemine
näitab kõigepealt IRL
senist saamatust Riigikogus. Miks ei ole senini laste huvide eest
piisavalt võideldud?
Pseudotegevus ei lisa
riigi eelarvele sentigi
juurde. Või loodetakse
raha uutest elamislubadest?...
NSV
Liidus arvati, et keerame jõed tagurpidi
voolama ja õitseng ongi käes. IRL arvates tuleb
õnn meie õuele, tarvitseb vaid vanematele
lisahääled anda
IRL algatus teenib ainult ühte eesmärki  ratsutada laste turjal taas võimule. Sama loodavad oravad mitte ausate valimiste tulemusel,
vaid DASA-de  MASA-de juurutamisel,
ämmade kappide massiivse musta raha ja
ebausaldusväärsete, nn e-valimiste kahtlaste
häälte abil. Tegelikult on eesti demokraatiale
kaela heidetud lingud ja lasso
President T. H. Ilves teeb küll suuri sõnu, suurte
tegudeni aga pole jõudnud. Just president peab
algatama ettevõtete tulumaksu-debati. Meil on
selles küsimuses tarku inimesi  Indrek Neivelt,
Mart Helme, Hardo Aasmäe, Ahto Lobjakas,
Tõnu Viik, Ivar Raig, Mati Väärtnõu, Jaan
Kaplinski, Peeter Ernits, Rein Taagepera,
Viktor Trasberg jt.
Ettevõtetele diferentseeritud tulumaksu kehtestamine teeb lõpu senisele röövmajandusele,
võimaldab Eestil väljuda sotsiaal-majanduslikust stagnatsioonist, lõpetada riiklikult tähtsate struktuuride taandareng, päästa rahvus ja
riik väljasuretamisest.

Lasnamäe seeniorsektsioon tuleb uue aasta
tervituseks kokku
pühapäeval, 20. jaanuaril kell 14 (Pae 19)
Kohtumine Marika Tuus-Lauliga ja lihtsalt lauluga!
Lisaks räägime poliitikast, ka muusikast ja elust!

9. jaanuar 2013

Ando Leps: Eesti anno 20
Algus esilehel
Sellega, et Reformierakond
valis endale vapimärgiks
orava, on kõik öeldud. Orav
teadaolevalt jookseb rattas
ringi. Kuidas siis saab oravapartei olla reformipartei? Orav
ju uut teed ei raja, kui ta kogu
aeg ühte ja samasse kohta
tagasi tuleb. Ka orava mälu
pole kõige parem. Ta kuhjab
endale kokku toitu ja peidab
seda, kuid pärast ei mäleta,
kuhu. See kõik haakub tänase
Reformierakonnaga, kes on
kokku kuhjanud endale varandusi. Pärast aga enam ei mäletata või, õigemini, ei taheta
mäletada, et kõik see toimus
mittevastavuses kehtivate
õigusnormidega.
Toon paralleeli väite jookseb
ringi nagu orav rattas ja president Toomas Hendrik Ilvese
vahel. Ilves oli minu mäletamist mööda sel ajal välisminister, kui Riigikogus esitati
talle küsimus, mis käsitles
sedasama orava ringiratast
jooksmise juttu. Olin siis ka
ise Riigikogus. Ilves, vaeseke,
ei saanud sellest eestikeelsest
sõnademängust kahjuks aru, ja
vähemalt tol ajal ta tõlkis oma
eestikeelse jutu inglise keelest.
Täpselt samuti nagu seda tegi
ka Karl Vaino, kes tõlkis jällegi oma eestikeelse jutu vene
keelest. President Ilvese
kasuks peab siiski seda ütlema, et ta on teinud eesti keele
tundmaõppimisel suuremaid
edusamme kui Vaino.
Aegade vältel ei ole reformierakondlastel olnud suuri
ideid, võrreldes Keskerakonnaga. Raskustega tuleb meelde
arvatavasti ainus nende idee
 püüd kohtu kaudu maha
parseldada Mustpeade maja
mingisugusele rahalõhna
haistvale sakslaste seltskonnale, kel ei olnud õigusjärglust
enne sõda eksisteerinud
Mustpeade vennaskonnaga,
nagu selgus hiljuti Tallinna
halduskohtu kohtulahendist.
Kuid ei ole head ilma halvata.
Eesti kultuur ja eriti üks selle
osake, psühholoogia, sai
kohutavalt kannatada, kui
tuntud akadeemikul Peeter
Tulvistel kadus nüüd koht, kus
saab rääkida korralikku saksa
keelt...
Kes ministritest võis seista
selle eest, et Mustpeade maja
oma identiteeti kiivalt varjavatele ärimeestele maha
parseldataks?
Mustpeade maja saaga taga
seisab loomulikult reformierakondlasest kultuurivaenulik
kultuuriminister Rein Lang.
Pole imestada, et see mees
meie kultuuri ei austa. Ta varjab ametlikes dokumentides
kiivalt oma päritolu. Lang ei
räägi sõnakestki oma esimesest töökohast pärast Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna
lõpetamist 1980. aastal. Kas
Rein Langil on häbi või ei
võimaldaks see tal pidada
Eesti Vabariigis ministrikohti?
Rein Langi isa Ants lõpetas
Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna 1953. aastal
ja ta töötas mõnda aega Eesti
NSV Riikliku Julgeoleku

Komitee (KGB) 1. osakonna
alluvuses, sealhulgas
Helsingis NSVL-i saatkonnas.
1. osakond oli välisluurega
tegelev struktuuriüksus, mis
tegutses aastail 19781991.
Selle osakonna ülesanne oli
teabehange oma territooriumilt ning poliitilise ja majandusliku informatsiooni kogumine välisriikidest, eelistavalt
väliseestlaste kogukondadega
riikidest nagu Soome, Rootsi,
Kanada, Suurbritannia,
Austraalia, Saksamaa, USA jt.
Poeg Rein oli isa Langiga
Helsingis loomulikult kaasas.
Peale õigusteaduskonna
lõpetamist suunati poeg Rein
Lang tööle Tallinna, Tatari
tänavas asunud
Injurkolleegiumi ENSV kontorisse. Tegemist oli
õigupoolest KGB tütarettevõttega, mis liigkasuvõtmise
näol vahendas välismaale
põgenenud meie kaasmaalaste
omandit, kui need püüdsid
oma Eestisse jäänud omakseid ja sugulasi varanduslikult
aidata. NLKP ladvikul nappis
välisvaluutat, ja
Injurkolleegiumi kontorid
olidki selle kogumise
kohaks. Järelikult olid
Injurkolleegiumi vabariiklikud kontorid ühed kõige tähtsamad välisvaluuta kogumise hoovad Nõukogude Liidu
aegu.
Ja nüüd järsku üks äsja
õigusteaduskonna lõpetanu
võetakse kohe tööle niisugusesse tähtsasse asutusse?
Tegelikult oli see tollastes
tingimustes võimatu.
Meie lähiajaloo kõige tähtsama asjaolu, s.o nn veretu
taasiseseisvumise peamine
tingimus oli see, et võimule
tulevad suure võõrriigi
endised truud alamad, eesotsas president Lennart Meriga
 mäletame ju, et Merit ei valinud 1992. aastal presidendiks rahvas  rahvas valis
Rüütli. Meri upitasid võimule
teatud tegelased.
Kuidas kommenteerite sahinaid, et mõtlevam osa
Reformierakonnast soovib
koostööst IRL-iga loobuda
ning asuda koalitsiooni
Keskerakonnaga?
Väidetavalt on see osa
Reformierakonnast nõus
Ansipi ohverdama, kui
Reformierakonna reitingud
veelgi langevad.
Reformierakondlaste ja
äraostmatute koalitsioon
vaagub iga kandi pealt. Seda
kinnitab koalitsioonipartnerite
pidev soov üksteisele ära
panna, kuhu kaasatakse ka
õiguskaitsetalitusi. Tegemist
võib olla Reformierakonna ja
IRL-i arvates tekkinud vastuolude korral väga kindla
lahendusviisiga, mis on samas
aga kõige alatum üksteisega
arvete klaarimise viis. Kuid
mis kõige hullem, valitsuskoalitsioon püüab erinevaid
õiguskaitsetalitusi omavahel
tülli ajada!
Julgen arvata, et liit Kesk- ja
Reformierakonna vahel võib
sündida ainult juhul, kui
Reformis toimub suur sisepuhastus, kus tänased võtme-

isikud eesotsas peaministriga
erakonnast lahkuvad. Just nii
nagu läks pärast Keskerakonna viimast kongressi,
kus üks Keskerakonnas end
soojendanud kamp, kes ainult
erakonna toel oli saanud
endale kõrgeid kohti nii
Europarlamendis kui ka
Riigikogus, uksi paugutades
ja vihast sappi välja ajades
lasi parteist jalga. Kogu
Keskerakonna 2011. aasta
kongressi eelne intriigide
lõkkelepuhumine oli
reformistide poolt osavalt
punutud mäng
saamahimuliste endiste
keskerakondlaste väravasse,
kus viimased oma rumaluses
lootsidki juba ministriameteid
jm hüvesid saada. Nüüd on
nad jäetud tuulte meelevalda.
Aga sünoptikud ennustavad
pikaldasi ja kauakestvaid
tugevaid tuuli
Kuidas praeguses poliitilises
seisus paistab välja opositsioon?
Põlatud Keskerakond
(Reformierakonna hälli kiigutanud Valve Kirsipuu
väide) toodab suuri ideid.
Tallinna linnapea Edgar
Savisaare idee luua pealinnas
tasuta ühistransport läks aasta
algusest käima, vaatamata
oravate ja äraostmatute
raevukale vastuseisule. Idee
on võitnud poolehoidu
paljudes Euroopa ja isegi
Hiina linnades. Terav probleem on üles kerkinud
Tallinnaga piirnevate valdade
elanikel. Ka nemad tahavad
tasuta ühistransporti kasutada,
kuid valitsusele ustavad juhid
nende valdade eesotsas ei
taha osalusmaksu Tallinnale
maksta.
Teen inimsõbraliku
ettepaneku: kuni kohalike
omavalitsuste valimiseni 20.
oktoobril olgu ühistranspordi
kasutamine Tallinnas kõikidel
Eesti elanikel tasuta!
Valitsuskoalitsiooni viletsust
ja opositsiooni jõudu näitas
ka 19. detsembril ETV saate
Foorum väitlus, mis puudutas peamiselt maksupoliitikat
ja kus opositsiooni esindanud
Jüri Ratas ja Sven Mikser olid
mäekõrguselt üle valitsusliidu
esindajatest Jaanus Tamkivist
ja Urmas Reinsalust. Saatesse
tulnud 5,5 tuhandest telefonikõnest kaks kolmandikku
soovisid tänase valitsuskoalitsiooni lahkumist.
Miks oli presidendil vaja
kokku kutsuda jääkeldri
ümarlaud? Teadupärast ei
saanud sinna üritusele kutset mõnedki sõnakad opositsionäärid, näiteks Martin ja
Mart Helme, ning parlamendis esindamata parteide
esindajad.
Ilves on Reformierakonna
käpiknukk, sest temast tegi
presidendi just Reform. Ja
üldse, nii Riigikogu kui ka
presidendi valimised on evalimiste võltsingute tõttu
minu kindlal veendumusel
õigustühised. Pärast jääkeldriüritust saab president öelda,
et ta siiski võttis midagi ette,
et Eesti rahvas ja riik välja ei
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13: jääkelder kustutab rahva lootuse elama jääda

Foto:
Indrek Veiserik

PURUSTAB TABUSID: Meie lähiajaloo kõige tähtsama asjaolu, s.o nn veretu taasiseseisvumise peamine

tingimus oli Ando Lepsi sõnul see, et võimule tulevad suure võõrriigi endised truud alamad, eesotsas president
Lennart Meriga. Lepsi hinnangul ei oleks ka isamaalane Laar tohtinud kunagi saada peaministriks, kuna tal
puudus vastav haridus ja juhile vajalik (elu)kogemus.

sureks
Meie põhiseadus on nii vildakalt üles ehitatud, et rahva kui
suverääni (kelle selja taga ei
ole enam kedagi) osa on tegelikult viidud nullini. Puuduvad
rahvaalgatuse ja presidendi
otsevalimise institutsioon jm,
mis omakorda näitab, et riigivõim ja end eliidiks kujutlev
seltskond kardavad rahvast.
Seepärast president ei kutsunud keldrisse külmetama kõiki
opositsioonilisi jõude.
Eestlasele omase väärikusega
ütlen, et jääkeldri ümarlaud oli
teatud poliitilistel jõududel
kõhutuule väljalaskmise koht,
ega midagi rohkemat, suuremat ega üllamat.
Kui siiraks peate avaldusi,
mida viimasel ajal on teinud
Rein Raud? Kas ta on rakendatud SDE valimisvankri ette? Või usute siiralt
tema muresse Eesti pärast?
Olen varem kokku puutunud
nii Rein Raua isa kui ka
vanaisaga ja seetõttu on mul
küllalt raske hinnangut anda.
Julgen arvata, et ta siiski
langetas õige otsuse tulla
välja. Mis puutub ainult formaalselt sotsist presidenti, siis
võivad siin Rein Rauaga olla
mängus ka mingisugused
seosed. Mine sa tea. Kuid
minus süveneb järjest
arusaam, et Ilvesel puudub
üldse mingisugune konkreetne
maailmavaade, ja seda
põhjusel, et sots ta mingil
juhul ei ole, kui jälgida temas
eriti esiletõusvat ja üha
süvenevat eraomandi-lembust.
Olgem ausad, majandus- ja
kommunikatsiooniminister
Juhan Parts on ministriametis teinud maksumaksjatele, IRL-ile ja Ansipi valitsusele tervikuna palju
halba. Millisena näete IRL-i
ja Partsi tulevikku?
Juhan Parts on juristiharidusega mees, kes peaks olema
kodus ka majandusteaduses,

kuid majandus- ja kommunikatsiooniministriks ta ei kõlba.
Üks pahandus ajab teist taga.
Selle ameti pidamine on talle
liiga raske.
Kõige drastilisemaid Partsi
möödalaskmisi on kindlasti
Eesti lennundusega seonduv,
millega tekitati Eesti riigile
otsest kahju. Millegipärast tundub, et pärast seda, kui
Tallinna lennujaam hakkas
kandma Lennart Meri nime,
lasub sellel nagu mingisugune
needus. Need eriti
isamaaliselt meelestatud
isikud, kes viisid läbi lennujaamale Lennart Meri nime
paneku, oleksid pidanud siiski
olema palju targemad. Kuid
tarkus ei ole enda teha.

Üks maailma tuntumaid teadlasi Karl Marx on öelnud, et
kui üks rahvas ise ei ole suuteline tootma materiaalseid väärtusi, siis see rahvas kaob peagi
areenilt. Kas Eestil on see teerada juba jalge all?
Meie juhid rõhutavad, kui halvasti läheb naabritel Lätil ja
Leedul. Täna on mõlemad jätnud kartulivabariigi selja
taha. Vaat nii on lood, lugupeetud president Ilves ja peaminister Ansip! Laar koos
Meriga on tegelikud Eesti
Vabariigi põhjalaskjad.
Isamaalane Laar ei oleks tohtinud kunagi saada peaministriks, kuna tal puudus vastav
haridus ja juhile vajalik
(elu)kogemus. Samuti ei toh-

Kogu Keskerakonna 2011. aasta kongressi eelne intriigide lõkkelepuhumine
oli reformistide poolt osavalt punutud
mäng saamahimuliste endiste keskerakondlaste väravasse, kus viimased oma
rumaluses lootsidki juba ministriameteid
ja muid hüvesid saada.
Kas mooramaamees Mart
Laar IRL-i eesotsas on oma
töö (põllumajanduse põhjalaskmine, kõige väärtusliku
erastamine välismaalastele
ja valitud omadele, rublamüük, Iisraeli relvatehing
jmt) ära teinud ja nüüd
polegi seda erakonda enam
vaja?
Laari kohta, keda tuleb vaadata paaris koos Lennart
Meriga, tuleb ennekõike öelda
seda, et nende valitsemise ajal
hävitati Eesti Vabariigis tööstus- ja põllumajandustootmine.
Nende valitsemise ajal kõlasid
loosungitena mõtted: meil ei
ole midagi vaja toota  me
ostame kõik Läänest sisse!
Kuna Eesti täna praktiliselt
eriti midagi ei tooda, siis pole
ka mingisugust vajadust
töökäte sissetoomiseks, meil
omalgi on suur tööpuudus.

tinud kunagi saada presidendiks isamaalaste presidendikandidaat Lennart Meri  tema
seotust KGB-ga on meedias
põhjalikult käsitletud.
Ometi ülistab ajakirjanik
Kalle Muuli oma hiljutiilmunud raamatus Isamaa
tagatuba Laari taevani...
Tõepoolest. Muuli kirjutab
seal leheküljel 64 näiteks seda,
et ma olevat pakkunud mingit
udust lugulaulu sellest,
justkui oleks Lennart Meri isa
ja ka Lennart Meri ise olnud
KGB agent. See napi
õpivõimega mees Kalle Muuli,
kes veetis paar semestrit Eesti
Põllumajanduse Akadeemia
veterinaariateaduskonnas ja
kaheksa aastat Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnas, midagi
lõpetamata, kes nooruses astus
NLKP-sse ning avaldas ka

paar luulevihikut, on nüüd
meie ainsa haridusalase
Õpetajate Lehe peatoimetaja!?
Sarnast Laari ülistavat tooni
kasutab ka truu isamaalane ja
rublatehinguga kuulsust
kogunud, isegi ennast selle teo
valguses kangelaseks kujutanud Tiit Pruuli, kes püüdis
ebaausalt ja ebaeetiliselt (ma
ütleks isegi  allmaailma tegelastele omaste võtetega) korraldada Lennart Meri presidendiks valimist. Ja seniajani
oleks eesti rahval põnev teada,
kust pärineb Tiit Pruuli
rikkus? On vana tõde, et tööga
rikkaks ei saa! Hiljuti esitas
Pruuli kohtusse hagi Äripäeva
vastu, kuna Äripäev olevat
selle igati ausa mehe
renomee kahtluse alla seadnud.
Isamaalaste maaletoodud
üksnes endale krahmamise
stiil on nähtav pea igast ühistranspordis sõitvast koolilapsest, kus väikelastega emadele, invaliididele ja vanainimestele istekohta pakutakse
harva. Kuna sõidan iga päev
ühissõidukitega, võin seal
nähtut üldistada. Venekeelsed
lapsed annavad vanemale
põlvkonnale sagedamini istet
kui eestikeelsed. Ilmselt venekeelsete lasteni ei ole jõudnud
see jama, mida Mart Laar on
oma tarkades käsulaudades
ja raamatutes kirjutanud.
Merit ja Laari seob aga veel
üks koletu sündmus  rahvusvaheline katastroof parvlaevaga Estonia. Selles asjas pole
sugugi kõik selgeks räägitud.
Et Meri sai presidendiks ja
Laar peaministriks  need
olidki Eesti lähiajaloo kõige
jämedamad vead. Juba mõnda
aega oleme olnud selle
isamaalise erakonna
lõppemise tunnistajad. Ja ega
äraostmatutel ka pikka pidu
ole. Perspektiivis kisub Eesti
poliitiline elu vägisi kaheparteilise süsteemi poole, s.t
vasak  parem, nagu omal ajal
Edgar Savisaar ennustas.

Ettevõtja Toomas Annus
ütles Ärilehe intervjuus, et ei
soovita ühelgi inimesel tulevikus üksnes riiklikule pensionile lootma jääda. Samal
ajal lahkub iga päev välismaale suur hulk meie
maksumaksjaid. Kuidas
omavalitsused toime tulevad
ja milline tulevik ootab ees
neid, kes otsustavad kõigele
vaatamata kodumaale
jääda?
Tundub, et valitsusliit kardab
kohalike omavalitsuste valimisi. Ümberlükkamatu fakt on
see, et Eestimaa on muutunud
Tallinna linnriigiks.
Kolmandik elanikkonnast elab
pealinnas ja selle ümbruses.
Tallinna sõidetakse tööle nii
Harjust kui Virust, Järvast kui
Läänest. Tallinn annab tööd ja
Tallinnas ei jätku töökäsi. See
kõik tuleb kirjutada linnavalitsuse aktivasse.
Mida on riigil pealinnale vastu
seada? Mitte midagi. Kui, siis
vast Kunstiakadeemia maja
lammutamine ja selle ülesehitamise ootus, ERM-i
suurehituse lootus, ärilistel
kaalutlustel Sisekaitse
Akadeemia tarimine Ida-Virumaale, et saaks veelgi halvendada riigikaitselist haridust
selles õppeasutuses. Ongi
kõik.
Aastaid räägib siseminister nr
2, alati naeratav regionaalminister Siim Kiisler, et on
vaja liita, küll sunniviisiliselt
või vabatahtlikult, erinevaid
valdu ja linnu, et siis saab
regionaalpoliitika ükskord
korda. Kuid valdade ja linnade
liitmine ei too raha juurde,
vaid see vähendab veelgi
vanade toimetulekut ning kaugendab maainimeste ja
keskuste vahemaad küllaltki
nõrga ühistranspordi
tingimustes. Lisaks liitmisele
tuleb koondada teatud arv
kohalike omavalitsuste töötajaid, aga see on äärmiselt ohtlik tänasele valitsuskoalitsioonile. Liitmisel võib olla ainus
positiivne tähendus selles, et
saab midagi suuremat ehitada.
Eelnevast lähtudes ei näe ma
tänase regionaalpoliitika valguses mingit lootust, et
regioonides elavad töötahtelised ja võimekad noored
ei lahkuks oma kodukohast
linnadesse või välismaale.
Olen jätkuvalt seda meelt, et
regionaalministri ametikohta
ei ole meil vaja, kuna ta ei
suuda midagi korda saata.
Kuidas kirjeldaksite üleminekut elektrienergia
vabaturule?
Kõik kaubad ja teenused
kallinevad, ja energiapoliitika
on selle põhjuseks. Uue aasta
esimene kvartal peaks asjad
paika panema, kui inimesed
oma tasku peal tunnevad
kõikide kaupade ja teenuste
kallinemist. Rahulolematud
rahvahulgad võivad tulla
tänavale, ja seda ei saa neile
kuidagi pahaks panna. See on
nende inimeste põhiseaduslik
õigus. Kas selle õiguse vastu
tahab valitsuskoalitsioon tuua
politseile appi ka kaitseväe?
Järelikult Eesti Vabariik on
muutumas või juba muutunud

täisvereliseks politseiriigiks.
Paljud usuvad, ja nüüd ka
Siim Kallas kinnitas, et
euro kokku ei kuku ja
Euroopa Liit ei lagune.
Tulevat hoopis Euroopa
Ühendriigid. Mis on Teie
arvates tõenäolisem?
Euroopa Liit on ikka üks
väga vedel kooslus.
Inglismaa on esimene riik,
kes teeb kõik selleks, et see
liit laguneks. Inglismaal on
ajaloos olnud alati tugevad
majanduslikud ja poliitilised
sidemed USA-ga, olgugi et
ega seal mõlemapoolset suurt
armastust eriti ei ole. Arvan,
et algul püütakse säilitada
Euroopa Liitu Euroopa
Ühendriikide kattevarjuks,
kuna on saadud aru, et tänasel
kujul ei ole võimalik tal
eksisteerida just liikmesriikide endi juhtkondade
arvukate pettuste ja varguste
pärast. Loomulikult teeb
Euroopa Ühendriigid peaaegu
olematuks liitlasriikide olemasolu. Midagi head ei ole
Euroopa Liidus täna näha, on
vaid tohutu bürokraatia ja
eurotegelinskite ülipalgad.
Mille eest? Euro aga püsib
juuksekarva otsas, kuna tema
tekkepõhjus oli kuidagi
kunstlik ja mitte hästi järele
mõeldud. Arvatavasti osa
targemaid riike seepärast
euroga ei liitunudki.
Mida teha, et Euroopa
Liidu rahvastekatlas eestlastena püsima jääda? On
see eestlaste unistus üldse
reaalne?
Kui tänane koalitsioon jätkab,
siis muutub eestlaste ja eestimaalaste olukord iga päevaga
aina raskemaks. Arvatavasti
sünnib varsti uus valitsus, kes
suudab vähemalt teatud
määral pidurdada eestlaste
väljasuremise protsessi, s.t
kaasa aidata sündimuse
suurenemisele, vähenda haritud noorte ja heade töökätega
noorte põgenemist riigist,
leevendada vaesust jmt.
Kuid ühe päevaga ei ole võimalik muuta paremuse poole
Reformierakonna ja
isamaalaste aastatepikkust
sigatsemist eesti rahva kallal.
Selleks et rahvas jääks maale
elama, on eelkõige vaja, et
koolid, kauplused, postkontorid ja apteegid jääksid alles.
Alles siis tekib võimalus
ettevõtete ja töökohtade
loomiseks.
Kuid tahaks loota, et alanud
aastal muutub Eesti elu
natukegi talutavamaks.
Ühiskonnas on ju juba tunda
ja näha seda, et inimesed
hakkavad toimunust aru
saama ja väljapääsu otsima.
* Nädalavahetusel püüdis
Ando Leps kirjutada kaastundlikke sõnu Vello Saatpalu
surmauudisele Delfis, kuid
kuna ta soovis seda teha oma
nime all, siis ei läinud kommentaar läbi. Seda, et tema
avalikud kommentaarid ei
läbi Delfi tsensuuri, on Leps
märganud juba pikemat aega.
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Urmas Reinsalu on Tallinnas
aastad segamini ajanud

Kirsipuu soovib demokraatia kahandamist
20. detsembri Õhtulehes oli rasvaste tähtedega pealkiri Kirsipuu: meil on demokraatiat rohkem
kui vaja, mis tekitas segaseid tundeid. Kas need inimesed, kes Eestis
elavad jõukalt või naudivad muretut pensionipõlve, saades 75%
riigikoguliikme palgast, saavadki
meie riigis toimuvast kuidagi teistmoodi aru, kui tavakodanikud, kes
hoolega peavad raha lugema, kui
seda lugeda ongi? Pealtnägija
saates esinedes käitus end
Reformierakonna emaks nimetanud Valve Kirsipuu tõepoolest
emalõvina, kes tugevast soovist
oma poegi kaitsta, annab emotsioonidele voli ja õigustab oma

lapse käitumist sellega, et teised
tegid ka.
Kirsipuu arvates on Eestis demokraatiat liiga palju, kuna inimesed
olevat hakanud avalikult kasutama
tema meelest solvavaid, laimavaid
ja mis iganes väljendeid riigiametnike ja parteide aadressil. Kas
sõna- ja meelsusvabadus ei kuulu
mitte inimõiguste valdkonda?
Kirsipuu oli hoogu sattunud ja
hoiatas: Te ei tea, mis Eestiga võib
juhtuda, kui Reformierakonda ei
ole! Kas seda hoiatust tuleb võtta
näpuviibutusena, et Reformierakonda ei tohi puutuda, sest siis võib
Eestiga juhtuda midagi kohutavat?
Meenub Suure Juhi surm 1953. a.

Valideerumine auasjaks!

Siin näha olev lendleht maandus jõulupühade ajal tallinlaste
postkasti Nõmmel. Teavitav tekst näitab, et IRL-i esimees Urmas
Reinsalu ei tea midagi sellest, et Tallinna linnavalitsus kaotas
maamaksu juba aasta tagasi  1. jaanuarist 2012. Tallinlased ei
pidanud möödunud aastal enam oma kodualuselt maalt maamaksu maksma, kui nad olid kirjas Tallinna elanikeregistris.
Siinne tekst kuulutab: ükskõik mil viisil, ka lahmivalt valetades, püüab Reinsalu ennast Savisaare kõrvale upitada. Hale
nali. Kn

Huvitav asi: ministri poliitiline
vastutus
Kristen Michal lahkus justiitsministri ametist. Seda lahkumist oli
Eesti rahva enamus juba kaua aega oodanud. Sellega kaasnes omajagu tavalist populistlikku jutuvahtu. Iga mees ja erakond püüab
ikka omi (viltu) tegemisi õigustada ja omi oponente süüdistada.
Kui keegi minister on olnud sunnitud ametist loobuma, siis alati
kaasneb sellega jutt, et ta võttis endale poliitilise vastutuse. Nii ka
seekord. Mis imeasi see nn poliitiline vastutus on? Kuidas tavainimene seda mõistma peab? Tavainimene saab iga kord omal nahal
tunda materiaalset vastutust, kui ta on teinud mingi eksliku otsustuse või tööandja meelt pahandanud. Tänase praktika korral võib
minister olla oma töös saamatu või muidu mõne suure jama kokku
keetnud, siis astub ta ametist tagasi ja suure suuga räägib, et ta võttis poliitilise vastutuse. Samal ajal istub ta tagasi Riigikokku
saadikukohale.
Riigikogus istumine on palju mugavam, mõnusam ja tasuvam, kui
ministritoolil olemine. Minister peaks vist teoreetiliselt ikka rohkem
vastutama, kui seda saadik teeb. Seega on saadikutöö palju lihtsam
kui ministriamet. Kui praegusel juhul rääkida poliitilise vastutuse
võtmisest, on seda raske mõista.
Koheselt on vaja muuta senist tava. Kui ei saanud hakkama ministritööga, siis ei tohi tagasi maanduda Riigikogusse. Kuidagi ei
oska loota, et ministritööga mitte hakkama saanu teeb saadikutööd
loomingulisemalt. Ta peab kindlasti Riigikogust tagasi astuma ja
seda tööd tegema hakkama, mida ta kunagi on õppinud.
Kui ta on loobunud ka Riigikogu toolist, alles siis võib hakata
rääkima mingist poliitilisest vastutusest.
Manivald Müüripeal
pensionär Varblast, Pärnumaa

Tunneme Sulle kaasa,
Maie Niit,
kalli abikaasa
Kalju
kaotuse puhul.
Valgamaa
keskerakondlased
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Tallinna ühistransport esitab seaduslikule tallinlasele
nüüd nõude iga ühissõidukisse sisenemine meldida 
muidu saaks tast jänes, kes häbematult trügib priilt
kasutama kogukondlikku hüve. Püha kohustuse täitmine tuleks võtta raugematu ühiskondliku kontrolli alla.
Üks nending. Rangeilmelist daami, kes pooltühja bussi
sisenes, panid kõik tähele, sest oranis kestas tuvasti
ehk validaator kiunatas entusiastlikult, kui ta viibutas
selle ees rohekat ühiskaarti. Seepeale kraamis mitu
uimaseilmelist sõitjat pikemata lagedale ka oma roheku,
et anda endastki teada. Isegi üks aknaalune neidis kargas valideeruma. Teadliku sõitja eeskuju oli osutunud
nakatavaks.
Neil kaugetel aegadel, kui bussidest kadusid konduktorid, sest sõit hakkas maksma algul 50 ja seejärel 5
kopikat ning sõitja sai isikliku käega rebida rullist pileti,
leidus valvsaid kodanikke, kes omal algatusel hoolega
kontrollisid: kas piletikassasse pandi ikka õige summa?
Võib-olla on jälle vaja samalaadset kodanikualgatust 
et keegi sihiks hajameelse suunas näpuga ja karmilt
küsiks: Kas oled juba valideerunud?! Kui harjutatakse,
siis harjutakse.

märtsi alguses. Noor õpetaja seisis klassi ees ja pisarad jooksid tal
mööda põski alla ja meie oline
leinaseisakus. Mul oli õpetajast
kahju ja mõtlesin, et küll see Stalin
pidi talle ikka kallis olema.
Kas nüüd on Eestis demokraatiat
liiga palju, mis takistab Reformierakonna juhil selliseks kalliks
meheks saada, et tema kaotuse
pärast kõik nutavad? Kas ehk tõepoolest tuleks Kirsipuu meelest
demokraatiat vähendada, et jääks
ainult üks partei  Reformierakond?

Tavapäraselt ei hakata kirjandusteoseid lugema lõpust.
Seekord siinkirjutajaga aga
niimoodi juhtus, sest kätte
sattus Mihkel Tiksi 2012.
aastal ilmunud raamat
Muidumees, mis osutus
tetraloogia Poiss sai 50
viimaseks osaks.

Jaak Laidla Harjumaalt

Isamaa vajab
päästmist

Johan Purila, kodanikualgatuslane
Kadaka külast, Mustamäe

Olles pikka aega jälginud isamaahävitajate (Reform
ja IRL) tegutsemist, väidan kindlalt:
1. Suurte majanduskuritegude eest tuleb kehtestada
karm karistus (olgu või s-nuhtlus, muidugi koos
kogu röövitud vara konfiskeerimisega). Enne riigi
majanduslik olukord paranemisele ei pöördu.
2. Kõik riigifirmade juhtkonna töölepingud olgu avalikud ning kontrollitud vähemalt Riigikontrolli ja
õiguskantsleri poolt. Muidu juhtub jälle, et töölepinguid sõlmib mõni debiilik, suursuli või s..apea.
3. Riigifirmade juhtide konkursid tuleb korraldada
kandidaatide pädevuse hindamiseks. Juhikoha saagu
see, kes nõustub väikseima palgaga. Pädevaid soovijaid on kindlasti palju ja suursulid väikese palga
peale ei tule. Palk peab toimima filtrina, aga mitte
kohale meelitama kõrgklassi rahvusvahelisi pahategijaid. Meie riigist on kujunenud majanduskuritegevuse katsepolügoon, ja seetõttu raha ei jätkugi majanduse arenguks.
4. Superpalgaga riigifirmajuhtide töölepingud, ka
nende tühistamine ja lõpetamine, tuleb avalikustada
ning ametikohtade täitmise konkursid korraldada
punktis 3 esindatud põhimõtte järgi.

Toimetuselt: Kas oleks muidki valdkondi, mis nõuaksid teadlike linnakodanike karmi pilku?

Ülo Palover,
talupidaja Võrumaa Lasva vallast

Soovime head-paremat uut aastat
Eakad mu sünnikandist kindlasti
mäletavad, kuidas nende esivanemad mõisatöölt tulles rääkinud,
mismoodi Abja parun olla oma
moonakatele õlale patsutanud:
Kuigi tööpäev on pikk, töö raske
ja palk väike, saame kuidagi
hakkama... Samas aga soovitanud Vabadussõjast tulnud
asunikel oma majadele rattad alla
ehitada.
Rataste-hooaeg vene perioodil
Eestis küll korraks kerkiski. Olen
Kernu kandis näinud maja, mis oli
pandud palkidest jalastele, et kui
vaja, siis traktorid ette, ja sõit läheb
sinna, kuhu ruumi jätkub.
Käes on otsustamise aeg, arvab
Soome president Sauli Niinistö,
öeldes: Soome rahvas on harva
karistanud, ent tihti premeerinud
poliitikute julgust näha õiglustunnet ka väljaspool oma huvide
ringi.
Aga riigiasutusi ei pea koondama
pealinna, leiab Eesti Vabariigi
president T. H. Ilves. Aga kui maa
on tühi, ei ole seal ka Kaitseliitu.
[-] Räägime rahulikult, ei sõima
ega ähvarda. Vaename vähem ja
kuulame üksteist rohkem.
Kas ka seda, et riik vajab presidenti, kes oleks president, kes tun-

Mih
autobiogr

neks ja austaks põhiseadust, oleks
rahvale eeskujuks, ühendajaks ja
innustajaks? Kes näeks valge laeva
pootsmanist kaugemale  pootsman näeb silmapiirini, kapten peab
nägema ka üle horisondi...
Ei saa jätta meenutamata, et mu
kadunud ema oli valge laeva ootamise aegadel kirglik Ameerika
Hääle ja Vaba Euroopa raadiosaadete kuulaja ning soovitas
minulgi koolivendade juurde
metsa minekut, sest hääled
rääkivat, et kohe-kohe lätvat
venelise nii, et s... suitseb. Minul,
tollal dokumentideta isikul, oli valida: kas ise või suguvõsa või
mõlemad koos? Valisin esimese,
ja õigesti tegin.
Läksin Abja valla TSN täitevkomiteesse ja valetasin (seda oli meile
riiklikul tasemel õpetatud), et
unustasin dokumendi (õpilaspileti) Viljandisse, aga rongiga
sõites võidakse mind teepeal kinni
võtta. Saingi saksaaegsesse osturaamatusse templijälje selle kohta,
et olen Abja valda sisse registreeritud. Lahkusin seadusevastaselt Viljandi asemel, valdu
vahele jättes, hoopis Pärnu poole.
Hääli kuulda võtnud koolivennad aga visatud peale haarangut

üle poordi veoautokasti ja keegi ei
tea, kus nende kondid pleegivad.
Nende suguvõsasid ja aitajaid aga
premeeriti nismi-sismi-lismitismi kommete järgi, neil polnud
vaja endal sõidupiletitki osta. Kui
palju elujõulist rahvast läks
võõrast lora kuuldes lihtsalt loojakarja...
Selline oli aeg, kus tuli kah elada
ja hakkama saada. Aga minul ja,
loodan, et ka mu kaasaegsetel, pole
häbi juurutatud valede kasutamise
pärast. Ansipistid-laaristid kasutavad seda uuteski tingimustes.
Me ju mäletame pessimismi
pärast iseseisvuse taastamist.
Küsiti: Kas ikka veame nii pikalt
välja?, meenutab president
Ilves. Kui see oli probleemiks
välisluures, siis jah. Aga tavakodanik seda Eestis ei mäleta.
Kõik sujus siis kuidagi tavapäraselt. President Rüütlil olnud
isegi Petseri-tagune riigipiir kokku
lepitud, mis aga kahjuks nn pessimistide rappa vist kaduski. Nüüd
lähevad vahetevahel kaubaks sammeldunud staliniaegsed Vene
kaardid.
Jaan Vahtra,
pensionär Pääskülast

Maie Niit!
Siiras kaastunne,
armsa abikaasa
Kalju
lahkumise puhul.

Eesti Keskerakond
avaldab kaastunnet
Maie Niidule abikaasa

Heimar Lenk

surma puhul.

KALJU NIIDU

ENDEL RIHVK
kolumnist

Ei jäänudki muud üle, kui läbi
lugeda ka kolm varemilmunut:
Mängumees, Elumees,
Ärimees. Tuli välja, et tegu
polegi omaette teostega, vaid
ühe ja sama loo jätkuga  ega
umbes 1500 lehekülge teksti ei
mahukski ühtede kaante vahele
ära.

Kõige enne oli mäng

Tegu on kahtlemata erakordse
saavutusega, sest ega maailmakirjanduseski pole eriti
palju autoreid, kes oma elukäigu põhjal on kirja pannud
sedavõrd mahuka ja põhjaliku,
lausa aasta-aastalt esitatud
pihtimuse. Teksti võib stiililt
pidada ilukirjanduseks, egas
muidu poleks see saanud kirjastuse Tänapäev romaanivõistluselt eripreemiat.
Kuigi mammutbiograafia räägib autori enese elust, esitletakse peategelast kolmandas
isikus  autor juba hilisema
vaatlejana jälgib ja hindab iseenese toonaseid tegemisi.
Märksõnaks on iroonia. Kõige
enam ironiseerib autor iseenda
üle. Kuid sama võtmega
läheneb ta paljudel juhtudel ka
teistele tegelastele ja varasematele sündmustele. Eriti
kohtab sellist lähenemist
nõukaajal toimunu kirjeldamisel.
Enda suhtes on Tiks kohati
ülikriitiline, tembeldades end
hädavareseks ja luuseriks.
Seda suhtumist iseloomustavad hästi ka endale võetud (või
teiste poolt antud) hüüdnimed.
Läbivalt nimetab ta end õpetaja T lahtise peaga poisiks.
Küllap on see väljend talle juba
lapsepõlvest eriti hinge jäänud.
Hiljem tulevad kasutusele tatikrae, hundionu, tümikas jne.
Tetraloogia 1. osa Mängumees on kõige mahukam, hõlmates lapsepõlve, kooliaega ja
korvpallurikarjääri. Teadagi ei
juhtu inimesega noores eas
eredaid sündmusi eriti palju,
mistõttu üritab autor seda osa
pikemaks venitada , tehes juttu
igast vähegi märkimisväärsest
seigast ja garneerides neid
pikkade filosoofiliste arutlustega. Lugu läheb huvitavaks
siis, kui Mihkel Tiksist saab
arvestatava tasemega korvpallur  algul noortekoondises,
hiljem juba Kalevis.

kel Tiksi eneseirooniline
aafia avab Eesti telgitaguseid
Siin peituv oht, et autor hakkab
kordama oma esikteost Korvpalliromaan, ei pea paika. Kui
esmikus püüdis ta tegelikult
toimunule anda pigem väljamõeldu ilmet, kasutades ka
väljamõeldud nimesid, siis
Mängumehes räägitakse
kõigest otse, toonaste korvpalliinimeste nimedega. See
muudab loo eriti huvitavaks
nende jaoks, kes neid legendaarseid isikuid ise näinud ja
kirjeldatud sündmustele kaasa
elanud.

Sassis pealkirjad

Elumees ja Ärimees hõlmavad 1980. aastaid ja pöördelist 1990-ndate algust kuni
aastani 1994. Neist esimese

 viigilehega lits.
Paraku leidub selleski raamatus peatükk, milliseid esineb
ka teistes köidetes. Kui järjekordsel aastal palju kõneväärset aset ei leidnud, sukeldub autor pikkadesse arutlustesse ja kirjeldustesse vähemtähtsatel teemadel. Nii on kõik,
mis puudutab 1986. aastat, seotud peatoimetaja kruiisiga
mootorlaeval Turkmenia
marsruudil NahhodkaJaapan.
Ülima põhjalikkusega kirjeldatakse Nõukogude turistide
valvamise ja ohjamise süsteemi ning nende katseid seda
süsteemi üle mängida. Paraku
tundub sellele pühendatud 50
lehekülge olevat liig mis liig.
Ärimees kirjeldab olusid,

RAHA VÕIM
POLIITIKAS:
Paljud ei suuda
siiani mõista,
kuidas sai nii
kiiresti laieneda
Eesti Komiteede
liikumine, mis
päädis Eesti
Kongressi
moodustamisega ja
Rahvarinde
allasurumisega?
Mihkel Tiksi
sõnutsi tuli rahvarindelastel
kõike teha puhtast entusiasmist, Eesti
Komiteede ja
Eesti Kongressi
teokstegijaid
finantseeriti aga
Välis-Eestist ja
veel ei-tea-kust
tulnud
rahadega.
pealkirjaks valitud sõnal on
eesti keeles väga kindel alltekst
 selle all mõeldakse kõva naistekütti. Paraku sellest raamatus midagi ei leidu. Naistest
tehakse siin ülepea juttu
suhteliselt vähe ja kui üldse,
siis pigem kui ametnikest ja
kolleegidest. Isegi autori seaduslikust naisest Ivist tuleb
minimaalselt juttu.
Põhisisuks on Tiksi sukeldumine tööellu. Kuna ta on kõrgharidusega filoloog, said tema
töökohtadeks ENSV Kultuuriministeeriumi Teatrite Valitsus, ajakirja Vikerkaar toimetus ja lõpuks ajakirja
Teater. Muusika. Kino peatoimetaja kabinet. Vahele mahuvad üksikud lühikesed
tagasipöördumised korvpalli
juurde.
Raamatu kõige paeluvam osa
puudutab töötamist toonase
kultuuriministri Johannes Loti
alluvuses. Autor ei säästa pakse
värve, kirjeldades variserlikkust, mis valitses kultuurielu
juhtimises, kus püüdlikult
täideti partei juhtnööre, kuigi
saadi aru nende nõmedusest.
Autor raputab ka endale palju
tuhka pähe, võttes (saades) sellega seoses isegi uue hüüdnime

retsensioon 7

KESKNÄDAL

9. jaanuar 2013

mis tekkisid Eesti vabanemisel
Moskva diktaadi alt, ja autori
poolt kuldvasika leidmist.
Nimelt jõudis ta katse-eksituse-meetodil ideeni hakata
välja andma turistidele mõeldud Eestit tutvustavat perioodilist bukletti Tallinn This
Week. Selleks lõi ta perekirjastuse AS Kirjastus Revalia.
Väljaandel oli piisav müügiedu. Samal ajal tegeles omanik
nagu paljud teisedki ärimehed
maksupettustega, mis aitas
sissetulekuid veelgi kasvatada.
Selles kontekstis tundub raamatu pealkiri igati paslik.
Paraku pole aga kolmandat
raamatut läbivaks teemaks
mitte niivõrd äri, kuivõrd hingelised ja elulised probleemid,
mis seotud peategelase kõikumisega kitsena kahe kuhja (pro
kahe naise)  abikaasa Ivi ja
armukese Marika  vahel.
Tõeline möll läheb aga lahti
siis, kui asi avalikuks tuleb ja
lahutusega lõpeb. Vara ja
õiguste jagamine pole teatavasti enamikul lahutatud
paaridest kerge, kuid kõnealusel juhul võtavad need Ivi
põikpäisuse tõttu suisa komaarse vormi. Seda silmas
pidades võinuks ka sel raa-

matul olla mõni teine pealkiri.

Poliitikast ei ole pääsu

Tetraloogia viimases osas elab
autor oma ema, uue naise ja
uute lastega Kolgakülas, kuhu
ta on ehitanud maja oma
bioloogilise isa Huko Lumeti
pärandatud krundile. Sealsesse
suhtelise rahu oaasi sekkub aga
külarahvas, kes veab Mihkel
Tiksi Loksa valla omavalitsuse
poliitilistesse mängudesse.
Samal ajal asub ta noor naine
Marika õppima ERKI-sse, ja
mehele langeb jällegi topeltkoormus.
Paraku pole poliitika raamatu
autorile ka varem päris tundmatu maailm. Juba Elumehes analüüsib ta NSV Liidu
viimase
liidri
Mihhail
Gorbatovi perestroikat ja
meie IME projekti. Ta kirjeldab
kaasalöömist Rahvarinde tegemistes, mida meenutab sümpaatiaga. Ometi jääb Tiks ka
siin enesekriitiliseks, sest enda
sõnutsi ta ei uskunud piisavalt
Eesti vabanemise võimalikkusesse ega täitnud küllalt
hästi talle usaldatud ülesandeid. Loksal ei suju asjad
ootuspäraselt, sest ka siin
toimivad suure poliitika allhoovused, ja ühtäkki lükataksegi ta uuesti kõrvale. Järgneb
võõrandumine oma noorest
naisest. Lõpptulemuseks on
kolimine maapakku Krimmi,
kus autoril täitub maagiline 50.
Kuigi Mihkel Tiksi raamatutes
kirjeldatud Eesti iseseisvumisega seotud poliitilised sündmused on praegu veel enamikul inimestest värskelt meeles,
leidub tema arutlustes siiski
mõndagi, mida tasub kõrva
taha panna.
Retsensendile jäi muu hulgas
meelde üks mõttekäik, mis
toob selgust ühte ammu kummitanud küsimusse. Pole lihtne
leida vastust küsimusele:
kuidas sai nii kiiresti tekkida
ja laieneda Eesti Komiteede
liikumine, mis päädis Eesti
Kongressi moodustamisega ja
Rahvarinde allasurumisega?
Tiksi sõnutsi tuli rahvarindelastel kõike teha puhtast entusiasmist (s.t ühiskondlikus korras), samaaegselt hankides
endale elatist. Eesti Komiteede
ja Eesti Kongressi teokstegijaid finantseeriti aga VälisEestist ja veel ei-tea-kust tulnud rahadega. Siin avaneb
ilmekas näide raha osatähtsusest ja võimust poliitikas.
Kokkuvõtteks  liiglihale vaatamata on tegemist huvitava
teosega. Mõnel võib küll kirjeldatut lugedes tekkida eetilisi küsitavusi. Oma eluga on ju
igaühel õigus talitada, nagu
inimene ise heaks arvab. Seega
saab Tiksi valikut aktsepteerida. Problemaatiliseks võib
pidada aga seda, kuivõrd on niisugune avalikustamine vastuvõetav neile raamatusse raiutud kaasaegseile, kes tänagi
meie hulgas viibivad. Näiteks
autori lastele. Kuigi üldiselt
räägib isa oma lastest armastuse ja soojusega, langeb neile
mõneti ka negatiivset valgust.
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15:50
16:00
16:30
17:00
17:30
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18:30
19:00
19:30
20:00
20:15
22:00
22:30
23:30
23:45
00:15
00:45
01:15
01:30
02:00
03:00

TÄNA. Uudised*
TeTeVeke. Multifilmid
Draamaseriaal.
Keelatud armastus.
Otse südamesse 9/145*
TÄNA. Uudised*
Draamaseriaal. Armuleek*
TÄNA. Uudised*
Kultuurimeeter*
Linnaosa lood*
Elu peeglis*
Valgust!*
ZDF põnevusseriaal. Arne
Dahli "Misterioso" 2/2*
Info TV
TeTeVeke. Multifilmid*
Kultuurimeeter*
Elu peeglis*
Valgust!*
Linnaosa lood*
Kaameraga Hiinas 2/5
Aleksei Turovski lood, 20*
BBC loodussari. Meie
erilised loomad
Vintskapist soklini
TÄNA. Uudised
Itaalia miniseriaal.
Tuhkatriinu 1/2
Kas tohib?*
Pillimeeste klubi
TÄNA. Uudised*
Kaameraga Hiinas*
Aleksei Turovski lood, 20*
Vintskapist soklini*
TÄNA. Uudised*
Kas tohib?*
Pillimeeste klubi*
Info TV

PÜHAPÄEV, 20.01
08:00
08:15
08:25
08:55
09:10

09:40
10:10
10:40
12:20
12:45
13:10
13:35
14:35
14:55
16:50
17:20
18:10
18:40
19:30
20:00
20:15
22:00
23:20
23:35
00:05
02:00
02:15
02:45
03:15
04:35

TÄNA. Uudised*
TeTeVeke. Multifilm
Aleksei Turovski lood, 20*
TÄNA. Uudised*
BBC loodussari. Meie
erilised loomad*
Vintskapist soklini*
Kas tohib?*
Itaalia miniseriaal.
Tuhkatriinu 1/2*
Helsinki - Tallinn
Teeme ise*
Luubi all*
Pillimeeste klubi*
Nõukogude Eesti 1961*
OTSE: Korvpall. Spartak vs
BC Kalev/Cramo
Hingelt tugevad
Draamaseriaal.
Peaminister 2/14*
Terve tervis
BBC ajalooline film. Britid
Ameerika eestlased, vol 2
TÄNA. Nädala kokkuvõte
Itaalia miniseriaal.
Tuhkatriinu 2/2
Suured helid. Doppio
Passione - Kahekordne
kirg*
TÄNA. Nädala kokkuvõte*
Ameerika eestlased, vol 2*
Korvpall*
TÄNA. Nädala kokkuvõte*
Terve tervis*
Hingelt tugevad*
Suured helid. Doppio
Passione - Kahekordne
kirg*
Info TV
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Nädala juubilar AGO USTAL 80
Nimekas eesti ajakirjanik Ago
Ustal sündis 10. jaanuaril 1933
ja lahkus meie hulgast 22. veebruaril 2010.
Ago Ustali töö:
*19521954 Mustla masinatraktorijaama ajaleht
*19541959 Tõrva rajooni ajaleht
*19591961 Valga rajooni ajaleht
*19611981 Noorte Hääl
* 19811991 Kodumaa
Tema sulest on ilmunud raamatud: Läbi külatänava,
Tütar ja memm, teised ka,
Sealt taevast kõrgelt ülevalt.
Meenutab Valve Raudnask:
Kunagi alustati lehelugemist
lugudest, mille all oli Olev
Antoni, Evald Jõgise, Ago Ustali
või Julius Tillo nimi. Need nimed
tähendasid ajakirjanikke, kes
hoolisid inimesest ja eesti keelest. Ago Ustali nimel on veel
oma lugu. Kogumikus Eesti
ajakirjanike elulood III kirjutab
ta: Nimes võib olla inimese saatus, koguni ta elu ja surm, vahepealsest rääkimata.
Mu isa Paul Alver olevat tahtnud mind oma nime peale võtta
 ja miks ma peaksin selles
kahtlemagi, aga enne jõudis ta
ära surra (1937). Nii jäin ilma
kaunikõlalisest Alveri perekonnanimest, aga Ustali nime kaitse
all, paberite järgi teenijatüdruku
Ella pojana elasin ma täie tervisega üle okupatsioonid, Nõukogude oma eriti (paljud Alverid
läksid külmale maale). Emagi
ütles, et vaata vaid, kuidas ikka
võib teinekord vedada.
Kui elasime taas Eesti Vabariigis, hämmastasid Ago Ustalit
need, kes suure suuga kuulutasid, et astusid komparteisse
ainult selleks, et parteid seestpoolt õõnestada. Oma viimases
raamatus Sealt taevast kõrgelt
ülevalt teravmeelitses ta:
Kuidas selle kohta öeldaksegi
 saagisid oksa, millel ise istusid.
No on ikka vabadusvõitlejad
küll, ei halastanud iseendalegi.
Samas raamatus kirjutab Ustal
ajakirjanik Peedust, kes kord
kolhoosikorda taevani kiitis, aja

muutudes igasuguse ühistöö
tulist tõrva täis kallas. Sealjuures
Peedu ei põdenud põrmugi.
Peedude meelest ajakirjanik
ongi võitjate, kes need ka poleks,
suhtekorraldaja.
Kes viskaks Peedude pihta esimese kivi? Kõik ajakirjanikud
sõltusid (ja sõltuvad) ajast. Aga
ülekohtune oleks kogu nõukogudeaegsele ajakirjandusele
muld peale ajada. Meie lehtede
tiraaid ei oleks nii suured olnud,
kui sealt midagi lugeda poleks
olnud.

Foto: Isi Trapido/Eesti Filmiarhiiv

Olles 18 aastat Ustaliga koos
Noorte Hääles töötanud, julgen
väita, et ta ei teinud nimme teisele
inimesele kurja ega haiget. Ei
oma lugudes ajalehes ega
kolleegidele toimetuses. Tema
arusaamised elust ja inimesest
algasid mõistmisest, mitte
hukkamõistmisest.
Eraldi tuleks märkida Ago Ustali
väga head läbisaamist eesti keelega. Kui ta töötaks praegu ajakirjanduses, ei nimetaks ta uut
tööd väljakutseks, ei kirjutaks skisofreenilisest olukorrast ega ütleks kellelegi
tänud.
Meenutab Linda Järve:
Ago Ustal oli üks kolmest
peatoimetajast, kelle ajal ma
Noorte Hääle toimetuses töötasin. Kui seal tudengina praktikal olin ja 1971. aastal tööd
alustasin, oli Ago juba väga hinnatud ajakirjanik. Kui ta mõne
noore kolleegi lugu kiitis, siis oli
see kiitus palju väärt. Ago ei
olnud noorte tunnustamisega
kitsi.
Tal oli noorematele palju õpetada. Peatoimetajana tegi Ago
igale toimetusse tööle tulnud
noorele sulesepale ruttu selgeks,
et sel pole õigust end esimesel,
teisel või kolmandal tööpäeval
või töökuul ajakirjanikuks nimetada. Ajakirjaniku nimetus
tuleb välja teenida. Selle annavad sulle lugejad, kui nad su
omaks võtavad. See oli toona
üldisem suhtumine, sest ka
ajakirjanike liitu sai noor astuda
alles pärast paariaastast kutsetööd toimetuses. Lihtsalt täna-

valt sisseastunu või praeguses
kõne pruugis lapsajakirjanik
pidi end enne tõestama. Oma
loominguga.
Agole ei meeldinud sugugi
üldine pruuk istuda laual.
Toimetuse sekretariaati tulles
vaatas ta niimoodi istujaid
pahaselt ja ei unustanud ikka ja
jälle neile meelde tuletada, et
tagumik ei käi laual  laual käib
leib.
Mäletan pikki vaidlusterohkeid
jutuajamisi Agoga  kui alles
päris algaja olin, siis kõnelesime
põhiliselt sõnaseadmise teemadel. Ajakirjanduskeelest ja ajakirjanikumeelest. Ago oli väga
hea sõnavaldaja, lopsaka rahvaliku ütlemisega, täpseid väljendeid otsiv ja loov. Sõnademängu
varju ei jäänud ka tema andekus
ja oskus alati leida huvitavaid
teemasid, ikka maast ja inimestest  ja kirjutada neist nii,
et lugeja loetut nautida sai.
Ago oskas ka kivid pehmeks

Meedia Keskpunkt 9. jaanuaril kell 19.30
* Tallinnas kehtib tasuta linnatransport, milles peavoolumeedia näeb vaid häda ja
viletsust. Nende kiidetud valitsusel pole ju midagi sama suurt vastu panna.
* Elektrooniline Rahvakogu, kuhu iga inimene saab parteipoliitika parandamiseks
oma arvamuse esitada, sai esimesel päeval 300 ettepanekut. Riigikogust peab
saama Rahvakogu kummitempel, säutsuti Twitteris.
* Kesknädalas võtab õigusteadlane Ando Leps möödunud aasta kokku läbi lähiajaloo. Delfis hindas ajalugu TTV ajakirjanik Andres Raid, võrreldes Eesti NSV-d
tänase Eesti Vabariigiga.
Stuudios Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde, Tallinna Televisiooni peatoimetaja
Mart Ummelas ja saatejuht Heimar Lenk.

rääkida: kui ta kelleltki midagi
tahtis, siis käis tollele nii kaua
peale, kuni too tüdis ja lubaduse
andis tahetu ära teha. Kas see just
Ago parimate omaduste hulka
kuulus, aga tulemusrikas oli igal
juhul, sest nii jõudsid Ago kaudu
lehte kõige huvitavamad teemad.
Ja tal oli hea lehenärv, hoogu
ja jaksu päevast päeva põnevat
ja üldinimlikku leida. Kui ta
vahepeal korraks lehetoimetusest ära, ajakirjatoimetuses oli,
siis ei tundnud ta end oma sõiduvees ja oli ajalehes varsti tagasi.
Kui juba Nooruse toimetuse
juhina sageli Moskvas käisin või
mööda liiduvabariike sõitsin,
panin tähele, et Ustali nimi oli ta
kaugetele kolleegidele hästi
meelde jäänud ja tegi neile palju
nalja. Ikka ja jälle öeldi: Ah
etot tot redaktor, kotorõi ustal
(Ah, see on see toimetaja, kes
väsis) ja paluti teda tervitada.
Ajakirjanikuna aga tundus Ustal
väsimatuna.

Tartus
Teisipäeval,
15. jaanuaril
kell 15
kohtuvad
Keskerakonna
Tartu linna
büroos
(Ülikooli 12)

seeniorid.

Meenutab Ivo Pilve:
Lootsin Vikipeedia peale, kui
tahtsin värskendada oma mälu
ajast, mil töötasin Noorte Hääles.
Nördisin, kui Vikipeedia Noorte
Hääle lehekülg avanes. Info oli
nii puudulik kui ka eksitav. Täiesti
uskumatult ei leidnud ma sealt
peatoimetajate nimekirjast ei Ago
Ustalit ega ta mantlipärijat Enn
Siimerit, küll aga ajakirjandustegelase, keda ei oska Noorte
Häälega rohkem seostada kui ehk
lugejana. Lisaks sassis aastaarvud. Et Vikipeedial ametlik
toimetus puudub, siis pole kelleltki aru pärida.
Olen olnud tööl mitmes toimetuses. Kuid Noorte Hääl oli
esimene ja sinna kutsuti mind
samal aastal, kui Ago Ustal
määrati lehe toimetajaks. Esimesepäevavestlus oli lühike.
Hea, et oled lõpetanud TPI
[praegune Tallinna Tehnikaülikool], teed vahet tornkraanal
ja traktoril. Kirjutamisoskus on
iseenesest mõistetav, kuid leida,
millest on vaja kirjutada (sõna
vaja eriti rõhutades), pole alati
kerge.
Usaldus oli Ago Ustali üks iseloomuomadusi. Usaldada vanu
kalu, see on arusaadav, kuid ta ei
kõhelnud ka roheliste suhtes.
Tundsin seda kriitikaartikleid kirjutades omal nahal korduvalt. Aga
ühel korral eriliselt.
Olin olnud toimetuses tööl vähem kui kolm aastat, kui Viljandis
toimus autoringrajal raske õnnetus. Vormelite kokkupõrkest paiskus üks pealtvaatajate hulka. Tagajärg: raseda naise surm ja mitu rasket vigastust. Hakati otsima süüdlast. Pikkamööda kerkis kirves
rahva hulka lennanud võidusõitja
pea kohale. Tema vastu algatati
kriminaalasi. Minu jaoks tundus
olevat võimatu, et võidusõitja peab
vastutama ohutuse eest raja kõrval. Sama meelt olid paljud spordispetsialistid, juristid ja koduperenaisedki. Otsustasin juhtunut
uurida. Ustal oleks võinud olla ettevaatlik  soovitada väheste kogemustega korrespondendil mitte
toppida oma nina ülimalt keerulisse õiguslikku juhtumisse. Selle
asemel ta toetas mind. Andis nõu.
Temagi mõistis, et võidusõitja ei

saa süüdi olla. Nõuanne oli aga
lihtne  tagatasku materjalipakk
peab olema kopsakam kui see,
millele tugineb artikkel.
Peale usalduse andis toimetaja
mulle aega looga tegeleda igal
ajal. Aega kulus väga palju,
õnnetusest artikli ilmumiseni
terve aasta. Sel ajal polnud minust
toimetusele suurt kasu, tekitasin
vaid komandeeringukulusid, sest
sõelusin Tallinna ja Viljandi vahet
kes teab kui palju kordi. Kõige
kaalukamad dokumendid said
suletud Ago Ustali raudkappi.
Muide, üks neist oli riigiprokuratuuri templiga paber, milles
juhendati Viljandi Rajooni
Rahvakohut, millise paragrahvi
järgi sportlane süüdi mõista. See
varjutas tõsiselt arusaamist
erapooletust õigusemõistmisest.
Ja võidusõitja mõistetigi süüdi!
Ilmus Noorte Hääle artikkel
Ettevaatamatus küll! Kuid
kelle?. Ilmus vaatamata sellele, et riigi abiprokurör oli mind
telefoni teel hoiatanud rahva
eksiarvamusele viimise eest.
Lehelugu siiski raputas õigusemõistmisaparaati. Kas või artikli viimase lausega: Kahtlemata tunneb üldsus huvi, milline
vastutus lasub võistluste korraldajatel Vana-Võidu ringrajal
juhtunus.
Ustali närvid võisid sisimas
kõvasti piniseda, sest ettevaatusabinõuna sai artikkel küll
keskkomitees viseeritud, kuid
mitte õigusala kureerivas osakonnas. Oli valgeski majas
(nii nimetati nõukogude ajal
kompartei Eesti peahoonet, kus
praegu asub Välisministeerium
 Toim.) õigluse eest seisvaid
sõdureid.
Ülemkohus saatis kohtuasja
täiendavale uurimisele, kuni
võttis selle oma menetlusse ja
mõistis võidusõitja õigeks.
Aastapikkune töö ei läinud luhta. Julgen küll väita, et see oli
terve toimetuse võit. Aga ilma
ausa ja julge peatoimetajata
poleks olnud see võimalik.
Meenutused Noorte
kolleegidelt kogus

Hääle
Eve Osa

Avaldame kaastunnet Kairele kalli isa
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