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Keskerakonna otsustest sõltub
Eesti käekäik

Ülal: Keskerakonna uus juhatus, kuhu
kandideeris 46 ja sai sisse 14.
Vasakul: Pingeline häälte lugemine.
Paremal: Savisaar ja Ratas, palju õnne!
Arhiivifotod
Keskerakonna esimees Edgar Savisaar rõhutas
erakonna XIII kongressil Nokia kontserdimajas 27.
augustil peetud poliitilises ettekandes, et just selle
kongressi otsustest sõltub Eesti edasine käekäik.
Kongress valis Edgar Savisaare taas erakonna
etteotsa, kuigi Jüri Ratas pakkus omalt poolt talle
väärikat konkurentsi. Avaldame väljavõtteid Keskerakonna esimehe kõnest.
Me ei tohi unustada, et
Keskerakond on poliitiline
ühendus. Poliitika tähendab
valitsemist  ja seda me ei ole
unustanud. Iga erakond soovib
pääseda riigitüürile, kuid viga
on arvata, et selleks peab käima

Reformierakonna teed mööda.
See tee on libedad lepped, murtavad koalitsioonilepingud,
kontrollimatud e-valimised ja
rahulolematute küüditamine
välismaale.
Kongressi eel taotles mingi osa

keskerakondlasi
erakonna
kursi muutust, räägiti võimulesaamisest, aga ei räägitud
peamisest  millise poliitika
ajamiseks me tahame võimule
tõusta.
Reformierakond
naerab välja igaühe, kes räägib
astmelisest tulumaksust, sotsiaalsetest töökohtadest, väikeste maakoolide säilitamisest,
õiguskaitse depolitiseerimisest ja meediatasakaalust.
Keskerakonna olemasolul on
mõte ainult siis, kui soovitakse
ellu viia seda poliitikat, mida
erakonna arvates Eesti vajab.

Et
Keskerakond
saaks
Reformierakonnaga valitsuskoalitsiooni moodustada, selleks peab muutuma Reformierakond. Nad peavad loobuma
salaplaanidest Eesti Energia,
Eesti Loto ja Eesti Posti
mahamüümisel; nad peavad
panema piiri ette lõpmatutele
hinnatõusudele ja vähendama
aktsiise; nad peavad pidurdama
tööjõu väljarännet; nad peavad
loobuma
jõustruktuuride
manipuleerimisest; nad peavad
loobuma meedia manipuleerimisest; nad peavad loobuma
valimistulemuste manipulee-

rimisest; nad peavad loobuma
tagatoapoliitikast presidendi
paikapanekul; nad peavad
loobuma tagatoapoliitikast
Euroopa Liidu funktsionääride
paikapanekul; nad peavad
loobuma tagatoapoliitikast
maavanemate paikapanekul.
Alles siis, kui Reformierakond
seda kõike teeb, saab
Keskerakond kaaluda poliitilist partnerlust nendega.
Keskerakonna programm on
tema nurgakivi. Kui see kõrvale heita, siis kaotab
Keskerakond mõtte ja variseb

kokku. Kui Reformierakond
räägib
jõukusest,
siis
Keskerakond räägib õiglusest;
kõik muud erakonnad kõiguvad nagu ebakindel soo nende
kahe vastandi vahel.
Me oleme näinud, kui hõlpsasti
rikkus välistab õigluse, kuid
õiglus rikkust ei välista.
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Juhtkiri

Keskerakonna kongressi hääletustulemused

Head uut
teadmisteaastat!
MAILIS REPS
eksharidusminister, nelja lapse ema

Homme, 1. septembril alustavad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed õpinguid, minnes, kes esimesse või viimasesse klassi, kes kutsekooli või kõrgkooli, kes magistri- või doktoriõpinguid alustades.
Tarkusepäeval olgu erilises aus õpetajad ja teised haridustöötajad,
kes teevad väga suurt tööd, kuid ometi pälvivad avalikku tähelepanu
ebaõiglaselt, sest kollane müüb ju paremini kui õppurite saavutused.
Kooliaasta algus saab õpingute alguseks ka paljudel täiskasvanutel.
Kes tuleb katkenud õpingute juurde tagasi, kes asub uut kutset õppima,
kes täiendab ennast vabahariduskeskuses. Rahvaülikoolid pakuvad
põnevaid kursusi aiandusest, käsitööst, kokandusest, tervishoiust.
Miks mitte alustada keeleõppimist või on hoopis aeg koorislaulmist
meelde tuletada? Head uut teadmisteaastat kõigile!

Esimees: Edgar Savisaar 925 häält, Jüri Ratas 643 häält.
Juhatusse osutusid 46 kandidaadist valituks 14 liiget:
Kadri Simson (820 häält, 1. koht), Mailis Reps (707, 2), Aivar
Riisalu (653, 3), Ain Seppik (452, 4), Marika Tuus-Laul (432,
5), Enn Eesmaa (427, 6), Aadu Must (411, 7), Peeter Võsa (405,
8), Kalev Kallo (393, 9), Rein Ratas (380, 10), Deniss Borodit
(379, 11), Toomas Vitsut (377, 12), Priit Toobal (369, 13), Ester
Tuiksoo (351, 14).
Juhatusse ei osutunud valituks:
Toomas Varek (342, 15), Mihhail Korb (332, 16), Taavi Aas
(324, 17), Arvo Sarapuu (323, 1819), Rainer Vakra (323,
1819), Vilja Savisaar-Toomast (281, 20), Inara Luigas (276,
21), Siret Kotka (265, 22), Heimar Lenk (249, 23), Jaanus
Karilaid (233, 24), Lembit Kaljuvee (215, 25), Helmut

Tänu

on tõestanud väga valusalt vastupidist. Toidulaua katmine on tõsine
matemaatikatund igale perele, kuid lastega pered peavad olema eriti
kokkuhoidlikud. Eelarvekärped ei luba alandada mitme tuhande
eurost vanemapalka, kuigi seda saavad vaid vähesed. Ranitsatoetust
kärbiti kiirendatud korras, sest iga koolilapse õppeaasta-alguse kulude
toetamine tundub peaministrile raha laialilaotamisena lennukilt. Iga
lapsevanem peab vahetevahel kurva naeratusega tõdema, et tema
lapse jalg on taas paar numbrit suuremaks kasvanud ja koolipüksid
lühikeseks jäänud.
Kooliaasta alustamise kulud on suured.

siiski teised skaalad kui vaid raha.

Mõni maakool ei avagi enam uksi, teine teeb seda võib-olla viimast
korda. Maagümnaasiumide massilisest sulgemisest pole kahjuks
loobutud. Karmid kärped hariduses maksavad valusalt kätte, kuid
seda palju hiljem kui üks või teine valitsus kestab. Ajalugu tunneb
katseid suurte kombinaatkoolidega ja suures lootuses on taastatud
väikesi külaalgkoole. Loomulikult pakub väiksem kool lapsele suuremat tähelepanu. Pole õiglane nõuda väikekoolide sulgemist põhjusel,
et nii on rahaliselt kasulikum. Hariduses peavad valitsema siiski
teised skaalad kui vaid raha.
Iga viies laps elab allpool vaesuspiiri  selline tõde on uudistes korduvalt kõlanud. Kuid mida see tegelikult tähendab? 2002. aastal alustasime õpilaskodude rajamist lastele, kes vajavad kooliskäimiseks
tuge. Riigi ja omavalitsuste toel on tänu õpilaskodule kooli lõpetanud
väga rasketest oludest pärit lapsed  alkoholi ja uimastite küüsis olevad või ka lihtsalt eluga kimpus vanemad ei suuda pakkuda keskkonda,
kus lapsed saaksid haridust omandada. Aina enam elab õpilaskodudes lapsi, kelle vanemad töötavad välismaal.

Aukohtu esimeheks sai Kalle Klandorf.
Revisjonikomisjoni osutusid valituks Heido Vitsur, Andres
Kollist, Enn-Toivo Annuk, Helle Virt, Valeri Ivanov, Ove Pärtelson,
Aare Järvik.

Keski kadumisega läheb veel aega
Laupäevane KE kongress näitas, et Rahvaliidu kombel, Roheliste kombel ja IRLi-siseste lammutusprotsesside kombel keskerakondlased niisama lihtsalt oma erakonda
vähemalt esialgu suretama ei asunud. Ei aidanud kogu meedia jõud, seda rahastanud
ringkondade pingutused ega Keski siseopositsionääride kongressidelegaate mõjutama
pidanud imearmas klipp, mille sarnast olevat varemgi nähtud mõne teise erakonna liidri
väljavahetamisel.

Liiga palju lapsevanemaid on töötud. Lubadus, et euro ei tõsta hindu,

KESKMÕTE: Hariduses peavad valitsema

Hallemaa (184, 26), Viktor Vassiljev (182, 27), Olga Ivanova
(177, 28), Vladimir Velman (168, 29), Yana Toom (157, 30), Peeter
Mardna (139, 31), Eevi Paasmäe (115, 32), Märt Sults (114, 33),
Peep Põdder (105, 34), Ando Leps (104, 35), Katrin Siska (101,
36), Heli Raevald (98, 37), Värner Lootsmann (93, 38), Enno
Tamm (88, 39), Silver Kuusik (77, 40), Mart Viisitamm (73, 41),
Karin Tammemägi (63, 42), Raivo Raave (54, 43), Peeter Rahnel
(44, 44), Ülle Juht (35, 45), Kaljo Tuuling (27, 46).

Eesti Keskerakonna kongress on oma
sõna öelnud ja valikud teinud.
Erakonna esimehele ja teistele juhtorganitele soovin jõudu, olgu Tarkuse
Vaim teid saatmas!
Tänan kõiki, kes kongressil toetasid
mind. Palun teid meie erakonna eduks
anda edaspidigi, mida saate. Oma
erakonna fraktsiooni liikmena
Riigikogus teen seda ka ise.
Parimate soovidega
Jüri Ratas

Kui Rahvaliitu ega Rohelisi enam parlamendis pole (Eesti uuemas ajaloos puudub kogemus, et parlamendist kord välja jäänud erakond sinna naaseks), siis ilmselgelt ainult sellepärast, et need erakonnad ei suutnud kokku hoida ja läksid n-ö kõige kaduva teed. Kui
Rahvaliidule oli pressing väljakannatamatult tugev väljastpoolt, siis Roheliste ambitsioonid lahustusid seeklite kõlinas ning vasakpoolne programm ei tulnud neil kellelegi
pähe. Sotsideski käis Jüri Pihli kangutamine enamjaolt väljastpoolt erakonda, sest meedias loodi ju pilt, et Pihl oli küll hea kapo juht, kuid vilets poliitik, ja et õiged inimesed
valivad Mikseri. Kas keegi näeb nüüd, et ilma Pihlita on erakond kuidagi nähtavam,
agressiivsem või rohkem võimul? Või koguni rohkem vasakpoolne? Ei. Kuigi valijaskonna ootus justkui lubaks seda kõike eeldada.
Kuulates esmaspäeval, 29. augustil Rahvusringhäälingus ajakirjanik Rain Kooli kommentaari, mille lühisõnum oli see, et Kesk pole mitte valitsusvastane, vaid riigivastane
(eriti see osa Keskist, kes kongressil senise esimehe taha julges jääda), meenub meie
paljukannatanud rahva kõikepakkuv ajalugu  ka vapsidest, kel mure riigi pärast südames,
ei saadud muud moodi jagu, kui nad pandi vangi. Järgnes diktatuur, mis kaotas Eesti
riigi. Ka Tiit Madissonist ei saadud jagu, ja temagi pandi 1990ndatel istuma. Nüüd,
pärast lootusrikast kongressi ja kaotust seal, võivad Keski-vastased relvad samuti muutuda teravamaks  seda Kooli kommentaar Vikerraadios (mida rahastavad ka kõik keskerakondlased oma maksudest) kuulutabki. Kui seni käis Keski esimehe tümpamine,
sponsorite äralõikamine, aktiivsemate erakondlaste väljanaermine, siis kas varsti võib
osa keskerakondlastest oodata käeraudu? Kuigi jah, needki on juba olnud! Äkki Kooli
näeb kuuli, mis KE vastu avitaks? Kn
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Loodetavasti toob uus kooliaasta arutellu ka gümnasistide koolitoidu. Aastaid tagasi tõi just Keskerakond koolitoidu põhi- ja kutsekooli, kuid tänini pole saanud riiklikku tuge gümnaasiumiõpilaste
soe toit. Vaatamata poliitikute lubadustele, õpilasesindajate nõudmistele ja lastearstide ettepanekutele on sooja koolitoidu tagamine gümnasistide jaoks edasi lükatud. Riigikogu menetluses on küll
Keskerakonna vastav eelnõu, kuid valitsus on otsustanud selle rakendamise edasi lükata kuni majandusedu taastumiseni. Kuid just
raskes olukorras vajavad lapsed-noored ja nende vanemad tuge. Just
tänases kõrges tööpuuduses ja hinnatõusus tuleks tagada, et neile,
kelle koolipäev on pikk ja pingeline, kes valmistuvad riigieksamiteks
ja edasiõppimiseks, tagataks soe söök.
Loodan, et uus kooliaasta toob tasuta kõrghariduse ja õppetoetused
sammukese lähemale. Vähemalt alustab Riigikogu sisulist debatti,
millest kindlasti on oodatud osa võtma kõik, keda see teema puudutab.
Soovin kogu südamest, et kooliaasta algus tooks palju rõõmu ja indu!
Head uut aastat!

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde
Poliitikatoimetaja Ivari Vee
Uudistejuht Indrek Veiserik
Toimetaja Tiit Maksim

urmi@kesknadal.ee
ivari@kesknadal.ee
indrek@kesknadal.ee
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 573
6 274 571

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
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Nukuriik valis nukupresidendi

Nooh, sedasi siis, valitsusparteid ja nende aeg-ajalt
valitsusse kaasatav osaliige SDE võivad lõpuks märja
higi otsa eest ära pühkida  saja tuhande hääle mees,
eesti mees Indrek Tarand ei suutnud imet teha ega
raputada Eesti riigi sügava stagnatsiooni alustugesid. Kadriorgu, õieti Ärmale, saadeti tagasi pupe,
keda kogu riigi progressiivne üldsus on nüüd tormanud hellitama, kallistama, poputama, selgitama,
kaitsma ja õigustama.
KESKNÄDAL
meediakommentaar

Vähe sellest, et ETV debatisaates küsimusi esitanud kolm
ajakirjanikku ei lasknud
Tarandi peale kuigi palju valgust paista ja lubasid Ilvesel
pikalt-laialt-abitult sõnu otsida
(ilmselt mõttes tõlkida), on ka
mitmed hilisemad kommentaatorid tormanud oma pupele
appi, et ajalukku jääks püsima
ikka arvamus, justkui oleks
Ilves võitnud presidendivalimised ausas heitluses või nagu
näeks keegi siin riigis kusagil
demokraatiat peituvat. Mida
pole, seda pole!

Pupe ei häälitse

President on nõrk, väga nõrk,
aga sellisena ta võimu teostajatele sobib  Kadriorus keegi
ei vingu, ei sega, ei õienda, ei
näita näpuga, ja laseb kõik
parteipoliitilised seadused
vastu puiklemata läbi.
Nagu nukk nurgas
 ei häälitse,
ja

liigutab ainult siis, kui valitsus
tahab!
Omamoodi poputamise musternäite esitas esmaspäeval
Delfis endine poliitik Jüri Saar,
kes Tarandit halvustades ületas igasuguse tõsiseltvõetavuse, püüdes musta valgeks
rääkida. Kümnete tuhandete
televaatajate silme all sündinut
ei maksa siiski nii väga ümber
jutustada, sooritades elegantseid vahelejätteid  näiteks ei
märgi Saar poole sõnagagi
Tarandi rünnakut maksumaksjate miljonite kulutamisest
presidendipere Ärma eratallu.
Piinlik, tohutult piinlik oli ka
pupe puterdamine sampoliiti
asjus  ju ta, vaene mees, kuulis
seda sõna esimest korda elus,
elades ilmsesti libategelikkuses, kuhu ei jõua mitte
miski, mis võiks Eestis täna
elada püüdvale inimesele
vähegi huvi pakkuda. Tarand
vajutas
valusale

ERILISE ELEVUSE PUUDUMINE: Riigikogus
29. augustil presidendi kinnitamise päeval (ülal)
kandidaat Indrek Tarand suhtlemas, (paremal ülal)
hääletamisprotseduuri aktsioonis keskerakondlased
Kadri Simson ja Rainer Vakra, all Peeter Võsa
Eestile presidenti valimas. Tulemus: 73 häält 75-st
senisele ja 25 häält 26-st konkurendile.
Fotod: Indrek Veiserik

kohale  meie demokraatiat ja
sõnavabadust jutlustav president sai lõpuks ometi televaatajate ees teada, et ta on
endiste karjäärikommunistide juhitud valitsuse
soosik.
Tarand
süüdistas praegust
valitsusjuhti
koguni sõjaväeluures osalemises, kuid sellega
pani Tarand
muidugi ise ka
mööda  ega
ühest luurajast pole teisele
ohtu karta.
Kes näha tahtis, see
pidi nägema, et mees
ise ennast eksponeerida
ega arusaadavalt väljenduda ei suuda, vajades ajakirRAHAVÕIM ON SUUR JA IGAVENE: Ilves ei saanud
janike agressiivset ringkaitpresidendiks mitte oma analüüsivõimekusele,
set, et keegi ometi meie pupet
suhtlemisoskusele ega teadmistele toetudes, vaid tänu
ei ehmataks ega pahandaks.
Vati sees on meie presidenti
tema selja taha koondunud dollaripakkide omanikele.
Demokraatia Eestis on muutunud fassaadiks, mille varjus hoitud juba viis aastat, ja
ütleme otse, palju rohkem
globaalsed rahavood Ilvese-taolisi kuulekaid poliitikuid
sehkendab
avalikkuses
satelliitriikides kõrgetesse ametitesse upitavad. Ilves pandi proua Ilves. Ning viis aastat
posti otsa eelkõige Reformierakonna ettekirjutuse järgi,
mittemidagitegemist ning
keda väidetavalt rahastavad eestisuunaliste huvidega vene rahva raha mõttetut kuluärimehed läbi Ameerikas asuvate demokraatia ja õigluse tamist mõttetustele seisab
jälle ees.
eest võitlevate fondide ja pankade.

Terane mõte
Meeskonna valik on
Ilvesel probleemiks,
ta ei suuda rääkida
teemadel kaasa.
Oleme nüüd seisus,
kus Kadriorus on kõrk
mees, Stenbockis on
samasugune. Pole
ime, et eestlased ei tunne kaasatust.
Majanduskommentaator ANDRES ARRAK
Delfis 29.08

Ilves tõi ensv tagasi

Alguses ei saanud vaataja aru,
miks Tarand viimases debatis
pidevalt ee-enn-ess-veetab,
kuid mida kaugemale ajas, seda
arusaadavamaks tema kujund
muutub. Kuna Tarand ega terve
nende pere polnud ensv ajal
karvavõrdki seotud kommunistliku nomenklatuuriga, siis
seda terasemalt märkab ta
samade joonte ilmnemist praeguses eliidis. Ilves, kes kommunistide võimu ajal ensv-s ei
elanud, ei saanud muidugi
üldse pihta, mille eest Tarand
teda naeruvääristab. Aga selle
eest, et muutunud pole tolle
ajaga võrreldes suurt midagi 
samad sampoliitid pukis, sama
käsi-peseb-kätt
nomenklatuura, sama süsteem ülikute
ametissemääramisel  ja ükski
vares ei kraaksu.

Keskerakond lõi
demokraatia

Keskerakond oli ainus, kes
pani omalt poolt välja ühe, kes
vähemalt natukegi piiksuda
üritas. Keskerakond päästis
taas kord Eesti demokraatia, et
oleks, mida väljapoole vähemalt näidata. Kuigi eks Kesk
pingutas sellega üle  on palju

Hallo, hallo, läheme
suvelõpureisile Leedumaale!
KE Lasnamäe piirkonna seeniorsektsioon
plaanib sõitu Leedumaale
15.-17. septembrini
läbi Riia, Palanga, Nida, Klaipeda.
Laupäevaõhtuks tagasi koju!
Maksumus 129 eurot
(buss, giid, ekskursioonid, muuseumid,
ööd hotellis, praamipiletid jm.)
Täpsem info tel 512 94 89 ja 52 807 96
Pille Lõvend

neid, kes arvavad, et olekski
tore näha olnud, kuidas Ilves
üksi omaette .. debateerib.
Kujutage ette, kui Ilvesega
oleks tehtud 9 kuud sedasama,
mida tehti Rüütliga 2006.
aastal. Seekord lihtsalt ei kulutatud nii palju raha  mis juba
toona tuli sisse ilmselgelt väljastpoolt riiki ilusate ingliskeelsete nimedega fondidest.
Eesti parempoolset poliitikat
on ju aetud kogu aeg vene raha
kaudu, mis voolab sisse
läänepoolt. Ja kui Rüütel on
tänaseni jäänud rüütellikkuse

etaloniks, siis vaesest Ilvesest
poleks pärast 9 kuud kloppimist enam märga nahkagi
järele jäänud. Nii et olgu
parteide pupe nüüd heaga
konkurendile tänulik, et Tarand
nii vähenõudlik oli.
Eesti rahvas aga väärib presidendi otsevalimist  vähemalt
enne Ilvese maaletoomist oli
meil siin küll üks suurepärane
laulev revolutsioon, mille
veenvast demokraatlikkusest
me oleme tänaseks kaugenenud valgusaastate taha.

Terane mõte
INDREK LINDSALU:
Paraku tundub, et
istuv president on
viimseni kurnatud...
ühestki tööintervjuust
sellise meeleoluga
läbi ei pääseks.
Facebook 28.08.2011
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Kaitsemini

Vene ärimees hoiab IRL-i oma majas
Kevadel oma partei kauaaegse kontori müünud
Isamaa ja Res Publica Liit pole siiani suutnud leida
uut kontoripinda ning on muutunud punase
postkasti parteiks.
VIRGO KRUVE
vaatleja

Ainus võimalus IRL-i peakontoriga suhtlemiseks on saata
kuni A4 formaadis ümbrik
aadressil: Põhja-Tallinna kandekeskus, Toompuiestee 33a,
PK 1542, Tallinn 10149.
Riigifirma AS Eesti Post hallatav kandekeskus on IRL-i
varasemast kontorist kuni kilomeeter eemal ja selle lähedusse
jääb Balti jaam. Poole kaugemal asub Toompea loss, kus
oma fraktsiooni ruumides on
erakonna
juhatus
siiani
kogunenud.

IRL ei leia endale uut
pinda

Kandekeskuse ruumid on korralikud ja hästi valgustatud
ning nimekastid metallustega.
Poliitikast huvituval inimesel
pole mõtet kohapeale minna,
sest punase ukse taha peitunud
erakonnale väljastpoolt kirja
panna ei ole võimalik. Mis
peamine, kuutasu on seal sümboolne, vaid 3,25 eurot käibemaksuga.
Pärast oma Wismari 11 asunud
kontori müüki ei ole IRL praeguseks 4 kuu jooksul suutnud
leida
uut
kontoripinda.
Peasekretär Priit Sibul ütles
22. augusti Postimehele:
Otsingud on kestnud viimased
kolm-neli kuud väga aktiivselt,

kuid pole õnnestunud kõigile
sobivat pinda leida. Sellega
pole ka pingutatud, sest
erakonna jaoks töötavad
inimesed on vormistatud tööle
Riigikogu fraktsiooni juurde.
Samuti töötavad maakondlikud arendusjuhid ministeeriumide juures  IRL on viinud
oma funktsionäärid maksumaksja töökohtadele. Sellist
käitumist tuleb taunida, sest
kõik teised erakonnad on suutnud lahus hoida erakonna jaoks
töötavad inimesed ja avalikus
teenistuses olevad erakondlased. Ainult väärtustest jutustav ja sõnades korruptsiooni
vastu võitlev partei on näidanud end maksumaksja ja
erakonna rahade suurima
segiajajana. Võib isegi öelda 
korruptiivsuse etalonina.

Maja müük fiktiivne?

Äriregistri järgi asub IRL-i
peakontor endiselt aadressil:
Wismari 11, Tallinn, 10136.
See on praeguseks Vene
ärimehe Anton Soldunovi ja
tema abikaasa Svetlana
Soldunova omand, mille eest
nad maksid üle 600 000 euro
(9,5 miljonit krooni). Tõsiasi,
et IRL ei ole sealt ennast välja
registreerinud, sunnib kahtlema müügitehingu korrektses
läbiviimises. Samuti küsima
põhjusi,
miks
välisriigi
kodanik talub tema kodu oku-

Mart Laari käitumine kogu tema poliitikukarjääri jooksul on pidevalt olnud ebastabiilne ning tekitanud
hämmingut. Küll tulistab ta teiste poliitikute pilte,
küll valetab nii, et suu suitseb. Kusjuures ka tulistamisjuhtumit ei tahtnud minister algul üles tunnistada ja valetas avalikkusele veenvalt, et tema pole
seda kunagi teinud. Hiljem pidi ta siiski süü omaks
võtma.
JELENA KALBINA
Keskerakonna Noortekogu
liige

Aeg-ajalt tekib Laaril ka eriline
hellusehoog
SS-i
(Schutzstaffel) ning muu natsivärgi suhtes. Eriliselt väljendub see tema raudristidest ning
teraskiivritest
kubisevates
ajalooraamatutes.
Ajalugu tuleb muidugi mäletada. Aga kas kaitseminister,
kes ei saa oma mõtetes
Sinimägedest kuidagi tulema
ning viibib ikka 1944. aastas,
on ikka ohutu?

KOLM
EUROT:
Tõenäoliselt kõige
soodsama
üürilepinguga
partei
Eestis on
IRL,
makstes
võtme eest
3,25 eurot
kuus.
peerivat valitsusparteid. Äkki
oli kogu müük fiktiivne, sest
äriregistri järgi pole IRLmajast
välja kolinud?
Tõenäoliselt siiski mitte, sest
2010. aasta majandusaasta aruanne kinnitab maja müügist
raha laekumist. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ajal toimus Erakond
Isamaa ja Res Publica Liidule
kuulunud kinnistu müügitehing. Tehing kinnitati notari-

Laari sõnavõtud on
sellised, nagu meil
käiks sõda
aalselt 20.04.2011 ning müüdi
aadressil Wismari 11 asuv kinnistu. Selle tehingu tulemusena
kustutas Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit kõik oma laenukohustused Swedbanki ees,
antakse teada.
Toimetuselt: Vaata ka 15. mai
Kesknädalast IRL kolis partei
maksumaksja rahadele

Eesti inflatsioon Euroopa Liidu suurim

Oma isiklikus kirjavahetuses
EÜS-i liikmetega lubab Laar
maha nottida kõik, kes on Eesti
riigi vaenlased. Kui vaenlasi ei
ole, siis sobivad hästi ka
vasakpoolsete
vaadetega

opositsiooniparteide liikmed.
Nimekirja ministri vaenlased mahuvad ka vaimuhaiged ning puuetega inimesed. Kahjuks enam ei õnnestugi meil teada saada, kas
Karen Drambjan oli terve
mõistusega või mitte ning kas
tingimata vajas ta kuuli pähe 
äkki vajas ta hoopis arstiabi?
Kuid ministri sõnum on
konkreetne ja tema poolt isiklikult garanteeritud: Kõik
maha lasta!

Kaitseminister,
kes lubab
maha tappa
kõik, kes
tunduvad
kahtlastena,
on ohtlik.

Kesknoored jagasid
sinimustvalgeid linte
Keskerakonna noortekogu eestvedamisel jagati 20. augusti hommikul üle kogu Eesti sinimustvalgeid linte. Aktsiooniga tähistati
20 aasta möödumist taasiseseisvumisest ja sooviti inimestele sel
puhul õnne. Linte jagati Tallinnas, Jõhvis, Tartus, Pärnus, Valgas,
Kärdlas ja Rakveres.

Augustis avalikustas Eurostat
juulikuise inflatsiooni, s.t hinnatõusu andmed. Eestis on inflatsioon olnud eurotsooni suurim
ühisrahaga liitumisest alates,
ulatudes juulis 5,3 protsendini
aastases võrdluses. Eurotsooni
keskmine oli 2,5 protsenti.
27 liikmesriigi seas oli Eestist suurema
inflatsiooniga kuni juunini Rumeenia, kus
see ulatus 8,5 protsendini. 12 kuu keskmise
järgi oli kõrgeim inflatsioon Rumeenias
(7,6%), Eestis (4,9%) ja Kreekas (4,3%)
ning madalaim Rootsis (1,6%), Tehhis
(1,9%) ja Hollandis (1,9%).
Võrreldes juuniga tõusid Eestis hinnad 0,6
protsenti, ja see on samuti 27 riigi suurim.
Saksamaal oli tõus 0,5%, Portugalis 0,1%
ja väljaspool eurotsooni  Bulgaarias 0,4%
ning Tehhis 0,3%. Ülejäänud riikides
inflatsioon vähenes, neist enim: Küprosel
(-1,9%), Itaalias (-1,7%), Belgias (-1,6%),
Kreekas (-1,4%), Hispaanias (-1,2%) ja
Sloveenias (-1,1%).
Kui võrrelda aprilli ja juuli inflatsiooni,
siis see oli juulis eurotsooni riikidest
suurenenud Belgias, Soomes ja Hollandis.
Eurot mitte kasutavatest riikidest Lätis,
Ungaris, Poolas, Rumeenias, Rootsis ja
Suurbritannias. Graafikul toomata
liikmesriikide inflatsioon oli juulis
järgmine: Rumeenia 4,9%, Leedu 4,6%,
Suurbritannia 4,4%, Läti 4,2%, Poola
3,6%, Bulgaaria 3,4%, Ungari 3,1%, Taani
3%, Tehhi 1,9% ja Rootsi 1,6%.
Lubati ju, et eurole üleminek Eestis hindu
ei tõsta, kuid seitsme kuu andmed näitavad, et hinnatõus on olnud
märkimisväärne, mitmekordselt ületades
majanduskriisis oleva Kreeka ja Iirimaa
näitajaid.

Autojuhid kinnitasid lindid antenni või peeglite külge. Möödujad
tänasid kesknoori ja võtsid lindid lahkesti vastu.
Suheldes inimestega tänaval, meenutas nii mõnigi värvikalt 1991.
aasta sündmusi. Inimestel on kahekümne aasta tagused sündmused
veel värskelt meeles ja selle päeva tähendus on saanud sama
oluliseks kui 24. veebruar, lausus Keskerakonna noortekogu
esimees Jaanus Riibe.
Kesknoored rõhutavad, et ülitähtsat rolli nendes sündmustes kandis Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar.
Sinimustvalgeid linte jagasid kesknoored ka eelmisel aastal.

Üritused Tartus
Eurotsooni 17 liikmesriigi inflatsioon aprillis ja juulis (protsentides),
võrreldes eelmise aasta sama kuuga.
Allikas: Eurostat.
Tekst ja graafik: Virgo Kruve

Kolmapäeval, 31. augustil kell 14.00
nõustab tartlasi Keskerakonna büroos jurist
Marju Antik
Teisipäeval, 6. septembril kell 16.00
võtab tartlasi Keskerakonna büroos vastu
linnavolinik Urbo Vaarmann
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Katrin Siska:

Kaitseministeerium ise oma
ülesannetega hakkama, vaid
peab abi kutsuma politseist. Siit
järeldus  minister ei saa oma
tööga hakkama. Sellele viitas
ka Venemaa esindaja NATO-s
Dmitri Rogozin, nimetades
minister Laari lillelapseks, kes
relva nähes minestab.

Ilvese viga

MURETSEB: Jelena Kalbina arvab et demokraatlikus riigis kõrvaldataks selline minister
nagu Mart Laar ametist kiiresti eeskätt oma
parteikaaslaste poolt. Samal seisukohal oli ka
politoloog Ilvi Jõe Cannon 30. augusti Delfis.
Kas kaitseminister kavatseb
riigivaenlased ise välja selgitada ja oma käega hukata, või
annab ta selle ülesande kaitseväele? Seda Laar ei täpsusta.
Ilmselt on tegemist riigisaladusega. Nii et Laari riigivaenlaste nimekiri on kindlasti
avatud ning täieneb pidevalt.

Sõjatemaatikast vaimustatud
Laaril pole olnud seni ühtegi
võidetud isiklikku sõda. Nüüd
püüab minister politsei korraldatud Kaitseministeeriumi
operatsiooni õnnestumisega
endale au teenida. Samas ei julgusta meid teadmine, et tõelise
relvakonflikti korral ei saa

Kesknoored korraldasid
presidendi otsevalimist
Keskerakonna noortekogu korraldas 28. augustil, üks päev
enne ametlikke valimisi ise presidendi otsevalimise, kus
inimestele anti Tammsaare pargis võimalus teha valik kahe
presidendikandidaadi vahel. Kutse otsevalimistel osaleda
saadeti ka kõigile 101 Riigikogu liikmele.

TULEMUSED TEADA: Pildil (vasakult) Riigikogu
liige Viktor Vassiljev, Kristiine halduskogu liige
Julianna Jurtenko, Keskerakonna Noortekogu
esimees Jaanus Riibe ja peasekretär Tõnis Mõlder.
Üritusest võttis osa ligi 200 inimest. Hääletustulemuste põhjal võitnuks presidendi otsevalimised Indrek Tarand, kes sai
50-protsendise toetuse. Teine kandidaat, Toomas Hendrik
Ilves kogus 47% toetust. 3% oleks soovinud näha Eesti
järgmise presidendina kedagi kolmandat.
Noortekogu esimees Jaanus Riibe arvas, et kolme erakonna
katse ilma debatita leppida tagatoas kokku presidendi äravalimise osas on suurendanud lõhet rahva ja võimu vahel ning
tugevdanud inimeste soovi edaspidi ise endale presidenti valida.
Meie aktsiooni eesmärk oli pakkuda inimestele emotsiooni,
mis tunne oleks ise endale presidenti valida, ja juhtida tänaste
otsustajate tähelepanu sellele, et ühiskond on valmis ise otsustama. Aktsiooni eesmärk ei olnud esile tõsta üht või teist
presidendikandidaati, vaid anda laiem signaal, et tänastel
presidendivalimistel toimuva taustal on aeg küps muutusteks, lisas Riibe.
Kesknoorte pressiteatest, Kn
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Ehk jõuab lõpuks ka Ilvesele
pärale, millise vea ta tegi, kui
andis kaitseväe juhataja
määramise parlamendilt üle
kaitseministrile. Küllap Laar
otsib sellele kohale samasuguse inimese nagu ta ise.
Sellise, kes sajaprotsendiliselt
jagab tema mõtteid riigivaenlaste väljaselgitamise ja kiire
likvideerimise osas.
Milliseks võib Eesti elu
kujuneda siis, kui Laar ja uus
kaitseväe juhataja võimalikud
riigivaenlased tõsiselt ette
võtavad? Kaitseminister, kes
lubab maha tappa kõik, kes
tunduvad kahtlastena, on ohtlik. Demokraatlikus riigis kõrvaldataks selline tegelane
ametist kiiresti eeskätt oma
partei-kaaslaste poolt.
Lugu jäi Delfis ilmumata

Kõrgharidusreform
hoopis suurendab
väljalangevust
Keskerakonna noortekogu esimees Jaanus Riibe suhtub kriitiliselt haridus- ja teadusministri
Jaak Aaviksoo ettepanekutesse
kõrgharidusreformi suhtes ja
leiab, et uus reform ei too tasuta
kõrgharidust ning võib hoopis
suurendada üliõpilaste väljalangevust.
Väljapakutud kõrgharidusreform
ei ole tudengitele kasulik, nagu
väidavad valitsuse ministrid.
Reform paneb tudengid sundseisu,
kus iga semestri järel peavad
üliõpilased olema valmis tasuma
kõrgkoolidele tuhandetesse eurodesse ulatuvaid õppemakse. Uue
süsteemi hammasrataste vahele
jäämiseks piisab ju vaid mõne
juhusliku ainepunkti täitmata jätmisest. Jäik süsteem hakkab
suurendama majanduslike probleemide tõttu lahkuvate tudengite
osakaalu ja soodustab mahajäämust, lisas Riibe. Tema sõnul
hakkavad üliõpilased kartma
kujundada ise oma õppekavasid
läbi vabaainete, sest hirm on koormuse tõusu ees.
Hirm õppekavade täitmise ees
paneb tudengeid omakorda valima
kergemaid erialasid, jättes näiteks raskemad reaalained ebavõrdsesse seisu, loetles Riibe vaid
mõnda probleemi, mis ilmneb uue
kõrgharidusreformikava juures.
On ka kummaline, et kõrgharidusreformi arutlemiseks ja läbisurumiseks valiti puhkuste tippaeg, kui
enamik kõrgkoole ei töötagi.
Segadust tekitavad ka IRL-i pidevalt muutuvad seisu-kohad: kord
toetatakse tasulist haridust ja
üliõpilaste õppetoetuste vähendamist, siis räägitakse kõrghariduse järelmaksust, nüüd aga
hoopis tasuta haridusest. Kn

Stopp hinnatõusudele!
Äsja tähistasime taasiseseisvumise 20. aastapäeva. Kultuurikeskuse Lindakivi
direktor, Keskerakonna kultuurikogu aseesimees Katrin Siska rääkis, kuidas
tema on Eesti eluoluga rahul.

Kas oled tänase
Eestiga rahul?

Mitte eriti... Euro kasutuselevõtt näib iga päevaga aina mõttetum.
Muidugi
lõikavad
eurost kasu teatud poliitikud ja äritegelased,
aga suur osa Eesti
elanikkonnast on siiski
kannataja rollis.
Mitmed minu tuttavad
on välismaale kolinud,
sest seal on elu tunduvalt odavam. Meie
toidupoehinnad
on
lipanud isegi soomlaste
omadest pikalt ette...
Kiiresti ja kaugele.
Paari kuuga +30% on
märkimisväärne.

ravimite
käibemaksu tuleks alandada jne).
Kas me tahame, et
Eestis
samuti
kuritegevus kasvaks
ja turvatunne ühel
päeval
lihtsalt
kaoks?

Mida ette võtta
kontemurdva
hinnatõusu
puhul?

Ma kutsun siinkohal
kõiki eestlasi üles
oma rahulolematust
välja näitama, sest
kui me seda ei tee, ei
muutu ka meie elu
paremaks.
Kes
tahab kaasa rääkida
põletavatel hinnaMillal see lõpeb?
tõusu-teemadel,
Ma ei imestaks, kui
avaldada oma arvapaari aasta pärast on
must, siis võib
meil uus raha või tuleb
julgesti seda teha
vana raha jälle tagasi.
Näiteks pakkus Soome presidendikandidaat välja minu blogis www.katrin-siska.blogspot.com.
EestiSoome ühisraha krooni kasutuselevõt- STOP hinnatõusule!
mise lähitulevikus. Eks neid lahendusi pakutakse
On Eestis ka midagi head?
kindlasti veel.
Jah, on! Õnneks on meil täna veel alles muinasjuMis on sinu jaoks Eesti head ja vead? tulised saared ja mererannad, lopsakad metsad!
Toidukaupade ja elektrienergia kosmiline hin- Sobivad surfitingimused ja võimalused
natõus on tõeliselt ebameeldivad ning viimane ekstreemsusteks nii metsas kui ka merel. Pirita
aeg oleks selles osas midagi ette võtta. Eriti arves- halduskogu aseesimehena olen aastaid kaasa
tades seda, et päris paljudes peredes on olukord rääkinud Pirita linnaosas roheluse säilitamise
üsna halb. Kel varem oli raske, neil on täna äär- eest. Eestis on mitmed toredad traditsioonilised
miselt raske toime tulla. See, kes tööd ei leia, sündmused, mida tähistame üheskoos, ja palju
läheb võib-olla vargile. Hinnatõus tuleb taan- muudki. Mulle meeldib siin! Siin on mu
dada  see on ebanormaalne (väga kallid on toit, kodukoht, kus olen üles kasvanud, siin on palju
elektrienergia, rõivad; kultuuriürituste ja vahvaid mälestusi. Kn

Kesknoored pidasid meeleolukaid suvepäevi

Keskerakonna Noortekogu suvepäevad toimusid
23. ja 24. juulil Pärnumaal Häädemeeste vallas
Krapi telkimisalal. Kesknoorte seekordsed
suvepäevad kandsid pealkirja Elagu lihtsus,
siirus, loomulikkus ja täielik vabadus!. Kohal
oli ligi 100 noort.
Suvepäevade raames peeti maha poliitiline
väitlusring, mille keskseteks teemadeks olid Kas
samasooliste abielu võiks Eestis seadustada?
ning Kas alkoholireklaam tuleks keelustada?.
Toimusid mitmed spordivõistlused, töötoad ja
unetute paraad.
Noortekogu peasekretäri Tõnis Möldri hinnangul olid seekordsed suvepäevad vägagi edukad.

Tänavuste suvepäevade eesmärk oli veeta üks
tore ning poliitiliselt hariv nädalavahetus koos
noortega looduses  selle eesmärgi me ka täitsime, sõnas Mölder.
Noortekogu suvepäevi külastasid teiste seas ka
Keskerakonna esimees Edgar Savisaar,
riigikogulane Mailis Reps ja Keskerakonna juhatuse liige Siret Kotka.
Keskerakonna Noortekogu tänab enda poolt
Pärnu noorteklubi ning kõiki teisi korraldajaid ja
osalejaid.
Kesknoorte pressiteatest
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Palav toetus meie erakonna senisele suunale!
2011. aasta kevadel olid Eestis
Riigikogu valimised. Seal osales
õige mitu erakonda ja neist teise
tulemuse saavutas Keskerakond.
Päris hea, mis? Muidugi! Toetuse
langemise 26 protsendilt 23 protsendile, sh Järva- ja Viljandimaa
ringkonnas langes meile antud
häälte arv 9078-lt 5480-le ehk
40%, Lääne-Virumaal 7222-lt
4747-le ehk 34%, Jõgeva- ja
Tartumaal 8595-lt 6184-le ehk
kõigest 28%... Ah, las lähevad!
Lollid keskeestlased ei tea, mis on
hea. Keskerakond on hea, aga valija on rumal  usub parempoolse
õukonnameedia propagandat.
Kui midagi palju rääkida (või
lugeda), siis jäädki lõpuks uskuma.

See on nagu läbi seina minek  kui
kaua kätt vastas hoiad, küll lähed,
vähemalt enda arvates.
Näiteks mina, lollike, lugesin Eesti
Päevalehest, et Jüri Ratas on Edgar
Savisaare marionett, aga omasid
kuuldes mõistsin kohe, et tegelikult teeb õukonnameedia propagandat Ratase kasuks. Tundub, et
meie erakonna liikmeskond on
uskuma jäänud, et tõepoolest,
polegi meie süü, et toetus langeb.
See on kõik teiste laim. Sellisel
juhul tõusevad mu käed kisenduseks taeva poole, et küsida:
miks kestab ja süveneb selline
kisendav ebaõiglus?!
Ei vastanud taevased jõud.
Siis aidake mind, kallid võit-

luskaaslased, lehelugejad ja muidu
targad inimesed! Kust küll tuleb
see, et Keskerakonna hädades on
süüdi kõik teised, peale meie endi
ja eriti juhtkonna? Sest esimees,
sekretariaat ja juhatus on isegi siis
kõik õieti teinud, kui vali-jad on
meie erakonna vastu usalduse
kaotanud. Piirkondades on ebapädevad inimesed, kes pidevalt
käkki kokku keeravad!
Kui ajakirjanikule ei meeldi erakonna esimees, on süüdi ajakirjanik. Kui peasekretär ei täida oma
lubadust võlg tasuda, siis on kuulaja millestki valesti aru saanud.
Kui erakonna toetus langeb mõnes
Eesti piirkonnas püstloodis, siis
tähendab see seda, et kõik prog-

ressiivsed inimesed on kolinud
nendesse valimisringkondadesse,
kus meid valitakse.
Kui mõni erakonna liige ütleb, et
vaja on muutusi, on ta kibestunud
oma isikliku ebaedu tagajärjel.
Kui Reformierakonnal on vaja
muuta meid sobivaks koalitsioonipartneriks, siis meil ei ole vaja
muuta end selleks, et üldse keegi
meiega koostööd teeks. Seega toetan palavalt meie armastatud juhti
ja väsimatut rahuvõitlejat erakonna esimehena! Maha separatism!
Jens Raevald, Tartu

Meediast ja kommenteerimisest
Ei tule ju kõne allagi, et ajalehtedes oleks võimalik anonüümselt
kirjutada  kirjutaja peab oma väljaöeldud sõnade eest vastutama ja
vähemalt toimetajal peab kirjutaja
nimi teada olema. Miks kommenteerimisel ei peaks kehtima
samad mängureeglid? Ükssama
meedia ju kõik, olgu ta paberkandjal või internetiversioonis?
Samas kommenteerimisvõimalus
iseenesest peaks meedias ju igati
positiivne ja ühiskonda arendavedasiviiv meede olema 
osapooled saavad siin piiramatul
arvul suhelda, vahetult oma arvamust avaldada ja ühiskonna probleeme lahata ning vaieldagi, sest
mõnikord pidavat vaidlusest isegi
tõde välja kooruma.
Kui vaid seda aga ees ei oleks.
Ja kehtib ka teine ütlemine, et sõna
on nagu lendulastud lind, mida
kinni enam ei püüa.
Eesti riigis on kahjuks välja

kujunenud ebanormaalne olukord,
kus tsentristliku ja vasaktsentristliku maailmavaatega erakonnad
on jäänud meedia haldamise
poolest vaeslapse ossa  vaid üks
ajaleht ja telekanal. Parempoolsed
aga on endale krahmanud peaaegu
kogu ülejäänud meedia. Kuigi suur
tükk ajavat suu lõhki, ikka ihaldatakse veel suuremat, ja ahvatlus
on ju suur  meedia valimispropagandistlik masinavärk on aidanud
neil seni mitmeid valimisvõite
vormistada ja nende igikestvaks
võimulpüsimiseks on ette jäänud
veel vaid viimased takistused:
Keskerakond, Kesknädal ja
Tallinna TV.
Delfi ja teiste kommentaariumide
taustal on Kesknädal üks liberaalsemaid ja sallivamaid igat sorti
kommijate suhtes. Ühest küljest
on see hea  tagasisidena saame
teada, milliseid kõikvõimalikke
ärapanijaid ja sapipritse meie

keskel elab. Kuid kusagil peaks
ikka ka piir olema ja kas me ei tee
endale selle kõikelubatavusega
karuteene?
Mäletan, juba kommenteerimise
alguspäevadest alates olid siia
Kesknädala leheküljele komandeeritud igat masti ärapanijad,
kellele kehtis vaid üks moraalikoodeksi reegel: mida halvem,
seda parem! Levitati terveid
lehekülgi igat sorti hieroglüüfe jne.
Nüüdseks on taktikat vahetatud
soliidsemaks. Näiteks mida
arvata praegu kommenteeriva
Peet... vabandust, Enn Oja eesti
keele tahtlikust risustamisest oma
pikkades kommentaarides? Eks
ikkagi sama põhimõte: mida
halvem, seda parem... Umbes nii:
vaadake ja imestage, milline
prügikast need keskid on!
Tõesti, olen mitme tagasihoidliku
targa inimese ütlemist kuulnud, et
nad ei loe ega kirjuta kommentaare

just sealse kõikelubatavuse ja räiguse pärast. Aga sellest on kahju,
sest nende tark sõnum jääb meil
seega olematuks, ja selle asemel
on vaid lõputu... Jah, ärapanijad
väidavad ju, et aga ise te ka sõimlete! Selle koha pealt väidan vastu:
jah, inimesed on erineva temperamendiga, kuid kindlasti on suur
vahe selles, et üks tuleb pahatahtlikult kommentaariumisse pahasti
ütlema ja teine hakkab omakorda
pahastiütlemisega talle vastu.
Ja seda kõike tehakse enamasti
anonüümsuse taha varjudes, lootes
karistamatusele. Arvan, et kommimisel peaksid samad reeglid
kehtima, mis leheveergudel artikli
avaldamiselgi. Padusõimajaidlaimajaid jääks vähemaks 
eetilisi väitlejaid tuleks juurde.
Udo Knaps, Märjamaa,
Rapla maakond

Filmikaamera vaatab veelkord minevikku
Sõjafilme oleme kõik näinud lapsepõlvest peale. Iga
ajastu ja iga võim interpreteerib sõda omamoodi.
Ajalooõpikutest tõde leida on naeruväärt tegevus.
Sõjapõrgust annavad tõese ülevaate üksnes ajastu
dokumentaalkaadrid. Samuti veteranide mälestused.
Ja ka neid võib valikuliselt moonutada.
ANNE RATMAN
Sergei Zaitsevi dokumentaalfilm
Filmikaamera vaatab minevikku:
Liitlased, mida näidati Tallinna
kinos Sõprus, on üks niisugune
tõde.
Zaitsev on noor dokumentalist, kes
oma töödes räägib inimestest, kes
elasid ja elavad ka praegu selliste
igimõistete järgi nagu au, kohustus ja südametunnistus. Tema
filme oodatakse kannatamatult
paljudes riikides.
Liitlaste esitlusele Eestis oli
meediaklubi Impressum kutsunud
ka filmi reissööri.

Veteranide südamed  see
on kullafond, varandus
kogu maailmale,

ütles Sergei Zaitsev alustuseks
saalitäiele publikule. Filmis on
sõjakaadrite vahele lükitud maailmasõjast osavõtnute, liitlasvägede veteranide lahingutegevuse kirjeldused nende silme läbi.
Neid veterane on filmis kakskümmend kolm  Inglismaalt, Venemaalt, USA-st, Prantsusmaalt, aga
ka vastaspoolelt  Saksamaalt.
Kõik on nad läbi teinud raskemaid
sõjalõike ja imekombel ellu
jäänud.
Veelkord sai tõdeda, kui hirmsad

Millised muljed jäid
Liitlasi tehes?

olid inimeste kannatused sõjaajal.
Ja alati kerkib küsimus: mille
nimel neid õudusi initsieeritakse?
Kelle hüvanguks neid sooritatakse?
Filmis on paljudest maadest
unikaalset dokumentaalmaterjali,
sh on ka Eesti kuulsa dokumentaalkinokorüfee Semjon kolnikovi filmitut.

Vaataja las teeb ise
järeldused

Reissöör märkis, et saalis oli palju
neid, kellele pole vaja selgitada,
mis on sõjategevus. Kuid seda
filmi vaadates avanes isegi neile
see sõda teise nurga alt, hoopis
ebatavalisest küljest. Osalesid ju
filmis kõik veteranid  nii võitjate
kui ka kaotajate poolelt, ja seda
ilma eelarvamusteta. Kõigile anti
sõna ja nad said segamatult rääkida
nii, nagu nad oma südames tundsid. Muide, mõnda vaatajat häiris
vägagi saksa sõduri jutustuses
kõlanud väide, et me sõdisime
ausalt...
Lõpus oli väga meeldejääv
unikaalne kaader, kuidas marssal
ukov surub kätt ühel Saksamaa
kõrgemal sõdalasel, kellega kirjutati alla kapitulatsiooniakt.
Filmis ei olnud poliitiliste tegelaste arvamusi, polnud hinnan-

Zaitsev
guid, ja seda selleks, et vaataja
teeks järeldused ise...
Kõik need reamehed, noored leitnandid, kellest mõni oli jutustamise ajaks tõusnud kindraliks
või polkovnikuks, olid ise nuusutanud püssirohtu, tunda saanud
kaevikutõde, olnud haavatud,
kaotanud kodu ja perekonna,
olnud loendamatute vintsutuste
osalised.
Veteranid rääkisid USA jt liitlasriikide abist sõja ajal. Kui saalist
kostus arvamus, et seda abi ei antud
ju muidu niisama heast südamest,
vaid Venemaa maksis kulla ja oma
teiste loodusressurssidega, siis
vastas reissöör, et ta ei maininud
seda teadlikult, kuna need veteranid ju sellest kullast osa ei
saanud. Kuld jaotati, nagu ikka,
hoopis teiste tegelaste vahel.

Zaitsev rääkis, kui liigutavalt olid
võtete ajal oma vanaisade esinemisse suhtunud nende lapselapsed,
aga abikaasad (nagu ikka naised)
olid ärevalt hoolitsenud selle eest,
et mehel oleks soeng sile ja puhas
särk seljas ja lips sirgelt ees, et ta
näeks ekraanil ikka ilus välja ja et
lausuks väärikalt oma sõnumi.
Oma arvamuse ütles filmi lõpul
välja ka meie kinokroonika isa,
hallpea Semjon kolnikov. Kui ta
alustas, tõusis noor reissöör tema
ees austavalt püsti ja kuulas
seistes... See oli pisarateni liigutav.
On ju Semjon kolnikov kaugelt
üle üheksakümne.
Olge te tänatud selle eest, et te
näitasite sõjast tõde, ütles dokumentaalkino vanema põlvkonna
esindaja.
Need filmikangelased, kes
meenutavad sõjateed, on sõja
mustatöölised. Ma arvan et film
teenib rahu huve... Ja kahtlemata
ühendab inimesi igalt mandrilt,
resümeeris filmitegija.
Kohtumise lõpus jäi kõlama soov,
et dokumentaalfilmide näitamine
muutuks uuesti traditsiooniks...
Nii nagu oli see Semjon kolnikovi
tööaastail...
NB!
Filmil Liitlased on pälvinud
kaheksa auhinda ja filmi tegemiseks kulus üheksa kuud 
samapalju, kui kulub maimukesel ilmaletulekuks...

Lehte Hainsalu ja Rein Järliku
20. augusti raamat Mitme tule vahel
20.augusti klubi tähistas kahe kümnendi möödumist Eesti
iseseisvuse taastamisest, andes välja raamatu. Hainsalu
ja Järliku koostatud 700-leheküljeline trükis räägib
vabaduse taastamisele eelnenud ja sellega seonduvatest sündmustest. Raamat sisaldab tolleaegsete poliitikute, ministrite ja ametnike meenutusi.
20.augusti klubisse kuuluvad 20. augustil 1991 ülemnõukogus
Eesti iseseisvuse taastamise poolt hääletanud rahvasaadikud.

Südmlik kaastunne Aare Olgole kalli ema

LAINE OLGO
kaotuse puhul.

Marika Tuus-Laul ja Jõgevamaa keskerakondlased

Keskerakonna otsustest
sõltub Eesti käekäik
Algus esilehel
On olemas õiglane rikkus ja see
on ainus, mida Keskerakond
programmiliselt saab tunnistada. Keskerakond toetab
omandit, toetab tulu ja
ettevõtlust. Aga me toetame ka
paksu riiki, inimkesksust ja
õiglust. Keskerakond ongi
õigluse partei. Kui me loovutame selle positsiooni, kui me
taganeme oma programmist,
siis meil tuleb poliitmaastikult
lahkuda. See oleks kurb minek
 ja mida pikem, seda kurvem.
Kui räägitakse Keskerakonna
põhikirja muutustest, siis teadvustagem endale, et põhikiri on
ainult abivahend, selleks et
teostada partei programm.
Põhikirja muudetakse taktikaliselt, ainult selleks, et täita
erakonna strateegilist programmi. Keskerakond otsustab
sellel kongressil põhimõttelise
küsimuse: kas me oma organisatsiooni põhikirjalises arengus läheme erakonna lagundamise või ühtekoondumise
teed? Selge on see, et me
peame muutuma võitlusvõimelisemaks. Eksivad need,
kes ütlevad, et vaja on hakata
teenima
Reformierakonna
poliitilisi huve  kas või natuke. Ei ole võimalik olla natuke toapoiss, nagu ei ole võimalik olla natuke rase. Aga
ei ole ka võimalik olla natuke
keskerakondlane. Kas oled
keskerakondlane või ei ole.

Et Keskerakond
saaks Reformierakonnaga
valitsuskoalitsiooni moodustada, selleks
peab muutuma
Reformierakond.
Libategelikkuse probleem on Keskerakond

Eestis on tekkinud ajakirjanduslik libategelikkus, mille
üksainus must laik ja probleem
on
Keskerakond.
Reformierakonna kontrollitaval üleriigilisel meedial on
õnnestunud hakata looma kaht
tegelikkust  tegeliku elu kõrvale veel ajakirjanduslikku
tegelikkust, libategelikkust,
mis just nagu oleks päris elu.
Tolles ajakirjanduslikus libategelikkuses kehtivad omad,
Reformierakonna majandusseadused, seal valitseb Eesti
riigi majanduslik heaolu,
kasvab Eesti inimeste jõukus,
seal käib Euroopa hoogsaim
majanduskasv, õitseb ainuõige, reformierakondlik demokraatia, koidab ees igaühe
särav tulevik  kuuluda
Euroopa viie rikkaima riigi
hulka.
Selles libategelikkuses on
üksainus must laik, üksainus
vastik probleem  Keskera-
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kond. See probleem tuleb järelikult likvideerida  Keskerakond hävitada! Reformierakond on rajamas ühemõõtmelist Eestit, kus poleks vaja
enam mitte kellelegi vastanduda ja saaks kõik rahulikult
ära teha omatahtsi.
Ajakirjanduslik libategelikkus
on nakkav ja kleebib end
inimestele külge ning paneb
neid nägema seda, mida
sisendatakse. Nii nagu oli
2006. aastal Arnold Rüütli
mustamine vajalik Ilvese valimiseks, oli libategelikkus ka
kirikuraha skandaal. Ilves
sai presidendiks tänu libategelikkusele, ning just seepärast
toetame meie Indrek Tarandit,
kes ei kandideeri presidendiks
mitte põlgusest eelmise presidendi vastu, vaid soovist täita
presidendi roll aktiivsema ja
tasakaalustavama poliitikaga
tänase üheülbalise parempoolsuse tasakaalustamiseks.
Üritatakse luua muljet, et
Keskerakond justkui venestub,
kuid tegelikkuses on kogu
Euroopat praegu haaranud
poliitilise separatismi meeleolud, mis otsivad tuge rahvusest ja rahvuskultuurist, mille
kõige lähem näide on pärussoomlaste erakond. Ka kohalikus vene kogukonnas võtab
kuju arusaam, et asutama
peaks hoopis oma, Keskerakonnast sõltumatu vene
partei. Kas seda on Eesti riigile vaja? Separatism tähendab
ju alati konfrontatsiooni, ja
see võib viia ohtliku konfliktini, mille lahendust ei oska
mitte keegi ette näha ja mille
eest vastutada niikuinii keegi
ei kavatse.
Need, kes iga kord valimiste
eel vene kaardi lauda löövad,
kes igasugustes statistilistes
andmetes raiuvad vahet eestlaste ning mitte-eestlaste vahele  needsamad poliitikud
tahavad, et pärast valimisi oleksid venekeelsetes perekondades kasvavad lapsed motiveeritud üle minema riigikeelsele haridusele! Muidugi
puudub selleks motivatsioon.
Toimub pikaaegne venekeelse
elanikkonna tasalülitamine, ja
Keskerakond millegi säärasega nõustuda ei saa.
Libategelikkuse varjus ei
toimu mingit kontrolli, kuidas
valitsusest voolavad rahad otse
valimiskampaaniasse.
On
laialt teada, et IRL-i Koduomanike Liidu rahapump on
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, aga sellest vaikitakse.
Reformierakond kütab oma
mittetulundusühingutele raha
Välisministeeriumist, aga seda
pole meedia märganud. Ma
loodan, et kaitsepolitsei ja
prokuratuur ei pigista enam
silmi kinni niisuguste juhtumite ees, vaid hakkavad ometi
kord uurima ka korruptsiooni
valitsusringkondades, millest
kangekaelselt püütakse mööda
vaadata ja ainult Keskerakonna

TALLINNA TV
5. - 11. september
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KAVA
TeTeVeke: multifilm*
Terve tervis*
Kas tohib?*
Aleksei Turovski lood*
Tallinn, olen kuulus!*
InfoTV
KAVA
TeTeVeke
TeTeVeke: multifilm
Dokumentaalfilm. Ilon
Pealinnapilt. Kooli eri
TÄNA. Pealinna uudised
Tallinn liigub. Suvi
Jõulumäel*
Uue Ajastu Festival
2011 Põlvas 1. osa*
Sissepiiratud kindlus
KAVA
Dokumentaalfilm. Ilon*
Pealinnapilt. Kooli eri*
TÄNA*
Tallinn liigub. Suvi
Jõulumäel*
Uue Ajastu Festival
2011 Põlvas 1. osa*
Sissepiiratud kindlus*
InfoTV

TEISIPÄEV, 6.09
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MINU INIMESED: Edgar Savisaare kõne toon ei
olnud seekord ülivõitluslik, vaid pigem filosoofiline. Näiteks tsiteeris ta ka Chalisei tema kordumatus sõnumis Minu inimesed. Arhiivifoto
poolt juhitavatele omavalitsustele keskenduda.

Tahaksin, et seda
kongressi nimetataks
ühtekoondumise
kongressiks

Paljud, õieti kõik keskerakondlased ootavad selget
analüüsi, mida senine juhatus
ja esimees on halvasti teinud.
Siin sellest rääkida on ainuõige
koht. Pean tõdema, et juhtimises on vaja muuta kaht
põhimõttelist asja. Esiteks pole
me igakord osanud või suutnud
delegeerida võimu piirkondadele ja kohalikele organisatsioonidele. Me pole loonud
põhikirjalist alust piirkondlike
kohalike organisatsioonide
oma tulubaasi moodustamiseks. Oleme kahjuks teinud
ka kampaaniaid, mille reaalne
ühiskondlik tulu ei õigusta
tehtud rahalisi kulutusi. Lisaks
ei peaks oma siseasju arutama
teiste erakondade peakorterites
või õukonnameedias.

Kuni me ei vaheta
esmasünniõigust
läätseleeme
vastu, seni me
tohime edasi
kanda Eesti
Keskerakonna
nime.
Keskerakonna augustikuine
reiting oli 21%  ega paremat
polnud lootagi. Kui mõned
parteikaaslased oma erakonna
igapäevaselt
Delfis
või
Postimehes üle kallavad, siis

mõjub see avalikule arvamusele erakonna kohta kindlasti laastavalt. Teiselt poolt,
muidugi vajab iga erakond
aeg-ajalt sisemist puhastumist

Kui Reformierakond räägib
jõukusest, siis
Keskerakond
räägib õiglusest;
kõik muud
erakonnad kõiguvad nagu
ebakindel soo
nende kahe
vastandi vahel.
ja intriigidest vabanemist ning,
harva küll, aga selles mõttes
võivad niisugused löömingud
kasuks tulla.
Poliitikat ei tehta taevatähtede
järgi, kuid need võivad meile
meenutada iga poliitiku, iga
erakonna missiooni: per
aspera ad astra  läbi raskuste
tähtede poole. Kuni meil on
silme ees oma programmiline
põhieesmärk, kuni me sellest
ei tagane ega tee kompromisse,
kuni me ei vaheta esmasünniõigust läätseleeme vastu, seni
me tohime edasi kanda Eesti
Keskerakonna nime.
Kunagi annab ajalugu nime
ka meie tänasele kongressile.
Ma tahaksin, et seda ei
hakataks nimetama lõhenemiskongressiks. Ma tahaksin,
et seda hakataks nimetama
ühtekoondumiskongressiks.
Ainult nii me võidame.

11:30
12:55
18:55
19:00
19:10
19:30
20:30
21:00
21:30
22:00
23:15
23:20
23:40
00:40
01:10
01:40
02:10
03:25

KAVA
TeTeVeke: Lemmikloom.
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Sissepiiratud kindlus*
InfoTV
KAVA
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Õigusnõu
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Spordisõbrad
Amatöör
KAVA
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InfoTV
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KAVA
TeTeVeke: Lemmikloom.
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Õigusnõu*
Mõtleme taas*
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Spordisõbrad*
Kultuuritehas*
OTSE: LV
pressikonverents
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InfoTV
KAVA
TeTeVeke: Lemmikloom.
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LV pressikonverents*
Kultuurimeeter
TÄNA. Pealinna uudised
Nõmme Spordikeskus 75*
Estica. Pühavaimu altar
Cash
KAVA
LV pressikonverents*
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TÄNA. Pealinna uudised
Eesti lõvid*
Meistrite linn
Julmad inimesed
KAVA
REC*
KodanikuTV. Südamelt
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TÄNA*
Eesti lõvid*
Meistrite linn*
Julmad inimesed *
InfoTV
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KAVA
TeTeVeke*
TeTeVeke: multifilm*
REC*
KodanikuTV. Südamelt
ära*
Eesti lõvid*
Meistrite linn*
Julmad inimesed*
InfoTV
KAVA
TeTeVeke
TeTeVeke: multifilm
Ajaga sammu
Kultuurimeeter
TÄNA. Pealinna uudised
Kalev 110.
Võimlemispidu, 1. osa
Teatrietendus. Viru tango
KAVA
Ajaga sammu*
Kultuurimeeter*
TÄNA*
Kalev 110.
Võimlemispidu, 1. osa
Teatrietendus. Viru
tango*
InfoTV
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KAVA
TeTeVeke*
TeTeVeke*
TeTeVeke: multifilm*
Koos parima sõbraga
Ajaga sammu*
Kultuurimeeter*
Dokumentaalfilm. Ilon*
REC*
Mõtleme taas*
Teatrietendus.
Viru tango*
InfoTV
KAVA
TeTeVeke
TeTeVeke: multifilm
Estica*
Kutseharidus Tallinnas
Kalev 110
TÄNA. Pealinna uudised
KodanikuTV. Südamelt
ära*
Kadunud hingede saar
Augustibluus 2011.
Tõnis Mägi
KAVA
Kutseharidus
Tallinnas*
Kalev 110*
TÄNA*
Kadunud hingede saar *
Augustibluus 2011.
Tõnis Mägi*
InfoTV
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KAVA
TeTeVeke*
TeTeVeke*
TeTeVeke: multifilm*
Aleksei Turovski lood
Kultuurimeeter*
Terve tervis
Helsinki - Tallinn*
Tallinlase tarbeks
Suured helid
Suured helid
Kadunud hingede saar*
InfoTV
KAVA
TeTeVeke
TeTeVeke: multifilm
Koos parima sõbraga*
Tallinn, olen kuulus!
TÄNA. Pealinna uudised
Euroopa tee
Terve tervis*
Matrjokad
KAVA
Tallinn, olen kuulus! *
TÄNA*
Euroopa tee*
Matrjokad )*
InfoTV
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Nädala juubilar FREDDIE MERCURY 65
Ma ei ole kunagi olnud Freddie
Mercury andunud ja kirglik
fänn. Nagu ka Queen ei ole
olnud minu lemmikansambel.
Ometi on nad mõlemad mind
korduvalt ja põhjalikult
hingepõhjani
puudutanud.
Võib-olla ma pigem ei oska või
ei taha tunnistada, kuivõrd
suurt mõju just see artist mulle
endale avaldab.
Freddie
ja
Queen
on
sünonüümid. Kuigi hiljaaegu
toimunud maailmaturneel üritasid Queeni liikmed koos
solisti
Paul
Rodgersiga
taaselustada ansambli kullafondi laule, siis enamik maailmast vaid ohkas  ilma
Freddieta ei ole see võimalik.
Taaskord sai kinnitust tõsiasi,
et suures kunstis kehtib reegel:
on inimesi, loojaid, kunstnikke,
artiste, keda ei ole võimalik
asendada. Freddie Mercury on
kindlasti üks selliseid. Mees,
kellest juba tema eluajal sai elav
legend. Tänapäeva ärimaailm
tõlgendab teda ülemaailmse
brändina.
Freddiest ei saa üle ega ümber.
Varem või hiljem puutub
peaaegu iga inimene kokku
tema loominguga. Kui mitte
mujal, siis kasvõi jalgpallistaadionil, kus võitjate pool pärast
mati üheskoos laulab: ... We
Are The Champions... Oleme
võitjad! Või siis pärast kaotust:
... The Show Must Go On...
Elu peab edasi minema! Need
kaks laulu on raamiks kõigile

geniaalsetele lauludele, mis
Freddie koos Queeniga maailmale kinkis.
Freddie sündis Tansaania ranniku lähedal väikesel Sansibari
saarel 5. septembril 1946.
Tema pärisnimeks oli Farrokh
Bulsara, mis viitab ka pärsia
päritolule. Koolis hakati teda
Freddieks kutsuma, ja nii
jäigi. 1964. aastal kolis
perekond Inglismaale.
Freddiet tõmbasid kunst ja
muusika. Eriti muusika, mida
ta juba kooliansamblites ka ise
tegema hakkas. Üks tema
esimesi iidoleid oli Jimi
Hendrix. Kolledis tutvus ta
Brian May ja Roger Tayloriga,
kellega koos sündis ka ansambel Smile. Kui jõudis kätte
tunne, et neil on soov ja ambitsioon pakkuda maailmale
midagi suurt, nimetati ansambel ümber Queeniks. Freddie
võttis oma perekonnanimeks
muistsete jumalate käskjala
nime järgi Mercury. Aasta oli
1970.
Kogu ansambli muusikalist
ajalugu on raske lühikeses
artiklis ümber jutustada.
Piisab, kui interneti otsingusõnaks kirjutada Freddie
Mercury või Queen  ja teile
avaneb tuhandete lehekülgede
kaupa lugemist. Sama on ka
muusika ja videotega  võtke
lahti Youtube!
Kindlasti väärib eraldi meeldetuletamist Freddie ühisesinemine maailmakuulsa soprani

Monserrat Caballetga 1988.
aastal Barcelonas La Nite festivalil, kui tervitati Seoulist
saabunud olümpialippu. See
pala ja esitus on kindlasti üks
maailma võimsamaid ooperija rokistiili ühisesitusi.
1988. aasta 8. oktoobril toimus
Freddie viimane avalik esinemine. 24. novembril 1991 suri
ta vaid 45-aastasena AIDS-iga
seotud kopsupõletikku.
Olen käinud Freddie sünnikodu varemetel Sansibaris.
Sattusin sinna Aafrika safaripuhkuse ajal. Kodusaar
Freddie kodumaja ei tunnista
ega tähista. Gei-küsimustes
ollakse sealmail väga konservatiivsed. Ometi on see kõigile legendikummardajatele
otsekui Mekaks, kus elu jooksul peab ära käima.
Samuti käisin Stockholmis
kuulamas
ilma-Freddieta
Queeni
maailmaturnee
kontserti. Jah, see polnud tõesti
see. Kuid siiski võttis rahvas
esituse vastu ülisuures vaimustuses ja tänutundes. Pea kõiki
laule lauldi kaasa. Eriti suureks
paisusid ovatsioonid siis, kui
ansambel esitas sünkroonis
suurtelt ekraanidelt tulevate
vanade videotega laule, kus
suures
plaanis
Freddie.
Solistist Paul Rodgersist oli
veidi kahju. Ta laulis hästi,
püüdis väga  ja ometi, see polnud see....
Nüüd
suvel,
siinsamas
Laulukaare all, Õllesummeril,

esines maailma parim Queeni
imiteeriv ansambel  Killer
Queen. Polnud paha, üldse polnud paha. Seda enam, et ei teadnud neilt midagi eriti oodata
või nõuda. Aga ära sai kuuldud
Freddie ja Queeni lugude
paremik. Nii solisti välimus,
liikumine, hääletämbr, ansambli lavashow  kõik oli hämmastavalt hea. Tekkis tunne, et
midagi sellist see võiski olla.
Aga päris-Queen oli kindlasti
veel 100 korda parem. Nad ei
pidanud ennast kellelegi tõestama. Nad lihtsalt olid
kuningad!
Ka siinkirjutaja on ühes omaloodud laulus saanud inspiratsiooni (ja laenanud ka rütmiidee) Freddie Mercurylt. Kui
kõrvutada Queeni laulu We
Will
Rock
You
ja
Keskerakonna viimase valimiskampaania laulu Eesti
väärib parimat  siis midagi
on neis kahes väga sarnast. Ja
kindel, et Freddie ei laenanud
ideed minult!
Kui palju aga võib olla neid
muusikuid ja ansambleid, kes
on oma loomingus saanud
inspiratsiooni just Freddie
Mercurylt ja Queenilt? Seda
teab vast ainult Jumal.
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Tarand: Ega?s midagi, viie...!" "... aasta pärast uuesti!"

Ilves: "Sa saidki oma hääled tänu sellele, et sa Ärma talu..." "... kallal ilkuma hakkasid."
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