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Slduvaks teguriks.
Sini-must-\a1gc ,inikornbtn3tsKlool

Idee sündiS ec.sll arkanll.S3JII VlllmUSI

Tartus 29.M:J'tembnl 1881.3aSllll"Vj
ronia" seltsi (praegu Eesli hÕJ'llastc
$eIts) asutaJlllskoosolekul.

I8S4.a.15t3 kevadel valml5laS vlhsl
Ia..-.c Dr. K.Allennanm ablka.1Sa Paul:!
J-knnann. EmilIe B(;,'t.'nnanmJa MIlIla

Ilennanm (Muna I-Iänna)kaasabil EDS
lk suurcmüõullchsc ~lIdll1ldcsl sll1i
must-\~d1g~ lipu. KW1.1 sellc IIpugalar
IUS CSlllt."1lUnC oh keelatud. SÕIlJ~1J OIe
päa kmkoopetaJa S.$pcrrlingkJ kuu.el
Oltpä3le. kuS hpp õnOl~t.all 4.)uUOlI
Ib:84.aastaJ. osa võtSid 16 ühOpilastJa
\lb~L11l5L ÖnrustamJstahtWoe pid:ls \'1-

h~t!aocRudolfKallas. Valga koguduse
ÕJX'UJa. TalIIuse lõpubu!ooaliwldJ"Mu
1Sanlaa, mu õnnJa rõõm".TllbtuSC'1 \'3

hlSalOO 1TIl.--eleoludeslJ3 s3navõuudcst
\õas \'älp lugeda. 0 õnrustanu.<;talfl1J500
!eSehkull hpo PWuL!icmID~ eesti rlll:r"'a
eesll'1.irktdcle Ja ldeaahdele S I. COU
rahvale s<xb kinmta\-XI fJlltmed hpu all
antud lõotussõnad nagu ~ü.amaa ~

sini-musl-\"alge lipu slssept1hit5Cmi5e
SO.ajuubeli tlIhistamine Tanusj. ole
päill 2. ja J,juunil 19J4.3astal.Pirul
~i tWW ajalooline lipphoiuk fad
Rahva MullS(.'UIl1is..'iC,

1935.-.1kfiMtlli Iaialdooe &Ni "'"
-""'Mwk,-"Iiookoi,"'"
f.IsunNdc:jaorgani~mS"'b

le"!!,,,kodus tiihtp',,"aJ &Ni lipp.
ASUl.Bti Eesti Lipu Toimkond,ka ....

disjuhJseid lipu murctscmiscb. paigu
tamiseks ja kasutamittb.Ene\'Õtmine
seosiUS Dlcüldisc kOOllkallni5l&mUc
k.ampaaniap jlSUI.lrla5 üJda..Wlc1e
panu wjadusclc lOUniAada kodldfah..
,~

_&Ni~jo_

guck Liidu koouasu hitmist 1940....1aI_VllÕMlim Etairu.,
lid mda0IJll0dqP. Etai "'" I,d...."..
jaal~pcdi.·'~""""'rmne_
mi /l1Õruglll1UrlCllC' __ ....'",.lfT •

\'6j pKb jätmaomi du. VilIlSECIti otp
OIsal$loomde jll Stltside lCCIasluJeb
pidoda Etai 'aJl\'U>lÕJlU-.JO
no><kl mk"",1 q.odd. J""i"P
tähüuti 19tW WCeJ ~IIIPU 100....
lIpicvL~__ud"'"
JCSI ~j.laTOn1il. bootw.. ei b
<bIUd.....m3l""""lepilli_
'.\""'MlbJ lllbaOOI1. selle ii"'**'
tõntusdi on l:a1l 1980' 1* lõpu
'1auIo-'~ •._._
~_id.__
"Mu liallaL mu OG! ja rtbn- pdIdelct
hrhdc&oUldjltubanddraDII1 7 kai
ndamll.d. taubel...u 1919.utUI
24.vcdJruan varabc:wt1mikul PikI fkp

m•••Im:»............~
_Trd

helde püha. kuule meie pa"'!: iha. meid
su hoidjaks pühitsc" (P. Hcllal).lipp
loodi tagasi Tarrosse. kus teda hoiti
EÜS-i ruumides.

20.sajandi l':Sinwscl aastakOOlnc!
süvenesja Icvis s:ini·mUSl-\~.l!ge mhvus
1ik tähendus, l.novcmbrill90S.nastnl
Tar1us loimunudsuu~ rongkäigus (lIi
ajaloolincsini-nlUSl-\"d1gc liw\"ii~ ning
taloli kindlaii \iiljnkujuncnud rah\'USli
pu tähendus. 1910.ll. VII1aulupeo
eelõhlul chili TalliJll'La5 maju mh\'uslike
lippudega.. kuid kohe tuli \ iJlJll\.K.'Smda
jatch kann käsk lipud maha "Õ1I.:1.

PetrogTal:hs 1917.a, märtsis toimu
nud suurel eesliaste rneclea\',ddusel ja
rongkäibrul. kus nõuti Eesule autonoo
mUil. oh juba kasutusel paljude eesti 01'.

ganisatsloonldc Ja eeSli SÕJaväelasi!:
Mumtustc slJlI-mUSl· ..-algeld lippe. see
rongkäik a\'ll!dJs sellist mõju \'tne aju
tise vaht:.usc Jl'."'3lc, et EeslI amukescna
paljudest tC1SlI..-st Venemaa v5h;:mu:;roJh.
vusles! saI ka autOJlOOOIi3. StIIl'! ajal
hUkõlsld paljud l'CSlJ !>ÕJav:ic1ased k:ul
ka crai~lkud hoorno ndlvusvl'irvitk5
märke, peamiseh lindikl.m kUJul. oh..'it~
sen lunnusmärgi juures.

24.\'ecbruan:1 1918.a. kuulutati sini
mUSl·vall,"Ctt lippude Ich\fJCb vilja C51'
mcnc: u.e!iC1S''\.IsepLVudokwnml-EcMI
M~'3 Vanematenõukogu "Mani
fesl kÕigile .l:.e~lIrnaa Bbvalitele"
Alanud Saku okupalUOOfl5UlUi lJpu
vän1d lCillJ rnõnri:, aJwjlIk ptnnda
aIla. ktud 21,roo."CfTlbriI J91!l alsta) U'I-

mstJs ECRl VabarnS! AJUl:miC Va.1JlSUS
_ .....-'"alg<bpuEcso ..~

Ühe'"~ podulilub.und
muscks I &su Vab&nlglaJal kujunn,

Armsad ttStlutd Pl'terbariJ Ja majal VtDfmuL
Tuvilan ja õnnitlen leid Eesti Vabartlgl86.aastapln-a JMlIttIl
2004 - End Lipu ••,Ia - kilbb rada. hultallHlt d.tpInI. ..

IIsed j~ südamelihtdased. Tiblstagt'm neid Indmlsn, d \IIIk_ rM..~ II 7
ajaJoobsel kogtmuleJ ja UJUS tulc\ikku. Kaadkemlkka ............II ......a-t
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EESTI SINI-MUST-VALGE
LIPP 120

-

sümboliteks peale sini-must
valge lipu kujunenud kmd

Iasli knmh\tMÜffinja rii
givapp. Sini-must

valge värvikolmik
on olnud mde

mhva iseo·....
.. Icmise.

iseteadvu
se. võitlus
vaImu. "a

baduse ja
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-..J Tartu nhu 84.aast:Jpät'\'3,
tähistamisel Tanus kuu
laiali vilja ELosri lipu lUlli

ts. Pidulikul iinlusel esinesid p:it>\'a
kohasle sõn3\'õltudega pn:sidl'nt
Arnold Rüüid. digikogu spiikrr
Ent Ergma ja pl'aminister Juhan
Parts. Aja1001he.' Tartu rahu allakir
jutamise saali olid kogunrnud Ees
ti valitsusasutuSl1' j:1 Tartu linna
ttlndajMd. Pidulikhustlhasid Eesti
iiliõpUasorgunh.:lIsioonidr lipud ja
au\'ah't'. Kõigile kohalolijaiil' kinglti
peaminisler Juhan Partsi pooli mii·
1e5lustks Eesli liJlu kujUli!ll"g1l rin·
aamirgid. Tämn'u ".juunil möödub
110 aastat sini-musH2lge lipu õn·
nlstaml5CSl Olepääl. \ 'a]iUUSl' l'll ......
paotkui oo lööd aluM&nud lipu-us

ta komisjon.
Sini-musHalgt' 'inikolmik on rm

võrd kokl'll kasvanud C'CSt1 rahvaga. ct

ta on saanud üheks lÕlge täht~
jaartIl3SZ3l.UJnaks rahvushktOO. siimbo
üks, Igal rah"aJ on oma rahvusitUI'
sümboleid. Eesti rahvalonnendeks
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2 t!tltt'lnu'i ~tataja

""KONSTANTIN PATS 130
Tinn. tlhlslame Konslanlln Pilti

~..lnnfalUtliplC\...se1 puhul on MTO Konmatln
PIQJ Muweuml booJekogu (KArjakas) ja muustu
mi Jnhaluse(E.LeeI) eest\'edambd,liSllks Igaaulase
le Indl1sioonllildt mllaiulbermlOonlale Tallinna
MdsakabDistut. OCSUStatud kon-ald.da Eesti Teadusle
Abdttmia IIlIIJIIS .j.IookOD,~1J".kuhu on palulud
eSlDnna P. Tul\iste. J. ARt., I. Jaln, P. Pillak, H. Ran
ltd. M. GDr, jt.Orituste prognmmlJ on samuti J(.

Pit5lic pübmdatud juubelinijtuse avamine TPO Ab
dftmlltses Rumalukogus.

Konstantin Piits sündis 23.veebrunril 1874.8. Tllh
kumnna vallas. Pärnumaal. Hariduse omandas 1887.
kuni 1893.8. Riia vaimulikus seminarisja 1893.-1894.0.
Pärnu gumnaasiumis. Õppis alales 1894.3. Tartu üli·
kooli õigusteaduskonnas, mille lõpetas 1898.3. cund.
jur. astmega. Teenis J898.-1899.8. vabatahtlikuna 96.
Omskijslaval' rügemendis Pihkvas. TcgulSe5 1900.
1901.•. Tallinnas v8ndead\'okaadi J. Poska abina ja
1901 ,-1905.a. ajalchc 'Teataja" väljaandjana jn toimc
tajana. Samalajaloli edumeeise cesti erakonna juhti
vaid tegelasi võitluses sakslastega Tallinnalinnayalit
susc valimistel detsembris 1904.a., mille tagajärjel Tal
linnalinnavalitsus läks eestlastc kätte. Töötas 1904.
1905.a. Tallinna linnnnuunikunajn 1905.n. Tallinna lin·
napcaabina. 1905.a. sündmuste tagojlirjel oli maapaos
Helvectsias ja 1906.-191 l.a. oli Peterburi töölisnõukogu
manifesti ajalehes ~Teataja" avaldamise pärast yangis
Peterburi "Kreslõ~ vanglas. Oli 1911.- 191 6.a. "Tallin
na Teataja" toimetaja ja 1916.-1917.a. Vene sõjtn'lies

Tallinna inseneriväeosa adjutant. kindlusehituse valit
suse juriskonsult ja kindluse staabi mobilisatsiooni-<JSD'
konna ülema abi. 1917.0. Eesti rahvusväeosade 100
jaidjn Eesti Sõjaväelastc Oldkomitce esimees. Maava·
litsuscs tõõtõrke õhutamise pärast oli 1917/1 8.n. van
gis eoomlaste kies ning \'abanemisel põranda all kuni
enamlaste võimu lõpuni. Oli 1918.a. P:iäsll~komitce liige
ja organiseeris Saksa okupatsioonivõimude \'asIU pas
siivset baikolli ning õhutas opositsioonilistliikumist,
pidades elavat kirjavahctust Eesli Ajutisc Valitsuse PC
tcrburis viibiva esindusega. juunist 1917.0. kuni no·
vembrini 1918.3.. oli ühe protestkirja pirast Saksa oku
potsioonivõimude käes vtlngis. Veebruaris 1918.3. esi
mcne Ecsti pea· ja siseminister. 1918.-1919.a. pea· jll
Õ· ". 19'1 19'2 ."'." 19" k .s ~ammlsler, _.- _ .a. ugl\anem, __ . Uni

1923.a. Riigikogu esimees. 1923. kuni 1924.a.. 1931.
1932.a., 1933.-1934.a.ja 1934.-1937.3. Riigivanem,
1937.a. kuni 1938.3. RiigihOIdja ja alates 1938.a. EeSlI
VabariigI Presidenl. Ihrju Panga asutlljaldja 1919.a..
esimees, 1920.• 1921.a.ja alates 1924.3. Tallinna Börsi'
komitee esimces. Valiti Fenoo-Ugna komitee nõukogu
esimeheks. 1924.a. Eesti-Vene Kaubanduskoja asuta·
jaidja esimees. 1925.a. Kaubandus·lööstuskoja asuta·
jaid, c..~il11ees. kindlustus- jl! pangasektsiooni liige ja ala
les 1935.0. koja ounõunik. Alates 19]5.a. oli tegev riigi
majnndusnõukogus, rahvakultuuri- ja rahvaharidus·
nõukogu loomisel ja Ecstl Olümpiakomitcl.."s. Teenelc
eeSI riigi rajamlscl valiti Tanu ülikooli poolt I928.a. Õl
gusteaduse audokloriks - dr. jur. h. c. Omas \·abadus·
risli l/IjO 11111 ning palju \-alismaa kõrgemaid aumärkc.

l'e3le NSV liidu okupal:.lOolll vabastali
ametl:.t.vahistatl ja küüditali J..oo:- p.:n:ga :\ISV LI itu.suri
Hura~evo vanglas, KaliOlm oblaSIis I R.j3onuaril
1956.:t.Prcsldcnt KonSlanlln Pats maett auavaldustega
ümbcrTalhnna Metsakalml!'lule Im.aastal.

JOHAN LAIDONER 120
johan Laldoner sündis 12.veebruaril

1884,a.Vardja k. Viirlltsi vallas Viljandimaal. Ha
riduse omandas Viljandis, Vilnosja PelerbUrlS.
ASlus 190 I.a. Kaarna jalaviierilgcmentl ja saa
deti sealt 1902.3. Vilno sõjakoob, mille lõpelas
1905.a. Määrati teenistusse 13.ihuka.ardiviie
grenaderide Erh'uni rügementi. Astus 1909.a.
Nikolai kindralstaabi akadeemiasse Pelcrburis,
mille lõpetas 1912.0. MlIallmllsjõja puhkedes
teenis Kaukaasia sõjaringkonna sUllIbisja sõjnst
võttis osa III Kaukaasia korpusega, teenides I.
Kaukaasia kiltirügemendis kompaniiülemana.

21.di\'iLSI staabis vallemadjutandlna, lääne-vii·
crinde staabIS luureosakonna ülema ablOa. Kau
kaasia grenaderidivlI:.I sl!lablülemana nlOg 62.dl
\'iisl staablillemana. Eesti rahvu!>lJku dl\·h:.i ior
mccrimisel 1917.a m.i!irau Laldoner I EeSli
diviisi ülemaks. Orgam:.eeris EeSli sÕja\ !ige kUOl
veebruariOl 1918.u.. mii cnamlased IIl.. \ IdeerlSld
EeSli rall\'usliku sõjaväe Täilis Eesti Ajutise V!I
ritsusc Olcsund.:-I sõpv5e csindaju kohustusi Ve
neln:lal ja nlmetutl hiljem Eesti suadikuks SlJo,
mc. VabadUSSÕja algul kUlSul.j:l tõI b:Stl AjulI
sc V:llltsu~e eSIndajana Untl lac\ 3l>llku LlIba\ 1st
Eesti velesse. Määrati detsembriS 1918.1. ope
ratll\!>laabl ülemaJ..s Olnl; nädal hllJcm SÕJ3\a·
gede ÜlemjuhatllJaJ..l>.olles ~ellclaml."llkohal \'a
badus:,õja lõpuOl Clendatl 1919.3 J..lndraht.la
bl klOdralmajonJ..~J3 1920 a J..lOdrahtuabl klOd·
rallclInondlks. Lahkunud :'Õjll\3C teenl~IU~el>1.

valiti 1920.a. RlIglJ..ogul>:,cja. ollel. I. rr JU III
Rllglkogu lIIklOeb, olt rahandu!>-. cellln C·. \ il
hs- ja rllblkult:.ekoOlIl>jOIlI CSllUet·:. J 92 .. a
l.dcl:,l;lIlbn maSSUkUIl>C puhul kUtl>UII uuelloll
SÕjll\ agcde Ükmjuh,ll :IJ3J..S. kus IceOl ~ kUIll JUU
nuarlOl 1925 a Oll alat ... ~ 1920 II I e~tl '-ahtsu
St· e:'lIldaJaks Rah\a~tehldus Teguhe~ 1925 a
Rah\a\tellldu c:'lIldaplla /I.'lo:.:.ul1:. !tolagl pIIntüli
puhul Inglismaa ja Tuq,!!maa \ahel Genfi!>
1932.a peelud rcl\ a~lu"e pllraml~Cja \ühenda
mise J..onverenhll 011 lrsll dcleg.lhlOOOl juha.
lap. \rtl"l maa\acJ..oml:'jOnl e~lme"ek:. lIble:'l
nll·hckl>jujuhal:l.~ek'penldt' komitee tood I-.UI·
sotl 19)4 a 13a~ SÕJU\jl~cde l-lemjuhutupJ..,
Olendall 19;19.3 J..lndrull\...lIo Oll lino -1032 li

Eesti Spordi KesJ..lndu e,>lmeesjll hlllL'm Ee~1I

Olümplöll..omllee cSlmC'c:. 'alltl 192 t\ a Tartu ull·
J..ooh 1'0011 õIgul>teadu,-e 3udoktofll..~ dr Jur
h e Omal> Vsbadu'n:.tl I I ja III I. ","olJ..anSI1

I.kl. ja Ee:.ll Punase R,:.lt I.järgu lel'uctemiir
J..e, Valg.etiihe lecnctemiirgl en:.uurpael:lJU Suur
Grtll. Pranl:.u:.ma3. ROO"I, Poola. Soome. Läli,
Leedu J3 "cm' kõrgemaId au· JJ leem'tcmalke.

P"31e Ee:.ll okupecrulll .. t kuudllatl J..oos abi
kaasaga '5\ Lutu.

I O-ll.aastlll arreteeriti loun 13.mJrt,1I 1953
VIadIInin \lIngl:l:' "ladiillin \angla I..Õnal asu·
vullnnuJ..alllll:.lu \ ara\ ule p:llgulall il)'J9 ... Ee!>J
c:.lIldajUle pooli L:lllJOlll'Tl Il <; :.ünnlll:ll>lapäe-
\ llk:. l1Ialc~lu'I.,h\'el

Kindr:11 .Iohan Laidoneri ~('lIs ju Viljn.
di linn raj:\\:ul I uHim5j!l'<lel>H" abaduuõ
ja !l'gt'ndaont' jl/lli I.lndr,J1 laidoneri ralU
monumendi. "lält.'\IUl>lIlirk un lIhlhui !o;UIll

murdu' -!tjale tuhanehlt' rl·ql:Jl.t'le.kl's Va
b3tJuS\ilju~ \õl:lt· .. id ja kl'lh'~1 p:aljud langl'
~itJ. "intJral.luha!l L:lldOI1l'ri "H'lI~ nn ausam
ha puslllllll1;Hklo I.lil,llauud ülemaailsl'
kurjundul>l'.tol'lfloi pöürdullllsl'S on
õddud:~Ailll Sin:.ll,:i IUilll )0.'(' .iiiriklls Il'os~

ll!õI Ullnl'llI:. loeh.ük~kidl. I.ui suur \'õi
\liike~ ... Küikidt' annt'lajal!' Illlllcd lIIlieia·
tllk'-e ajaluol.l'."Õlk anflt'lajõld Oll oodatud
mill'stus'amhu s\ami'dt'.

Kindral L:tidoni.'ri rahamOllumt'ndl 101\8
mine jll piihiht'fOinr loimuh '\innu lahiogu
85.IIIH10IIÖt'\ ul-22.ju unil 200-1.11.' iljalldis.

J.I'i,lIu

AnnrluHd Ilalulllr kunda Kindrll Jo

hln Laidonrri Seltsi ap rlduun'e1e 2.2 101

176 97 95 J1annplln\.:u mirl..ega""Kindnl

LIIldoneri milnlust'k§~.
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KROONLINN 300
3

Uudised

Tännu tibist.m~ Kroonlln"u
JOO.aaSlapien. sfl' viik... s..reb on
olnud paljude eestimaalaste ja relt
la51~ koduks. Nimetagem siinkohal
admlralc A. Krusenslrrni Ja F. Bel
IIngsbausenll, luuletaja 1- Koidul."
heliloojat M. Hirmal jl. KroonllDnti
t('guu;rs kaks eesU kogudusI, koo
lid. seltsid. [estlasle an' sellel '-iIk
sel saart'1 oll 1850.autat ule 5000-de
inimese ja ustaks 1913 oll kaha
nenud 1300-nL

Kmonlinn ehk Kronstadt asub viii·
kesel. umbes 15 rumkilomtttr'i suuruse!
KOllini saarel (soome keeles Rctusaari)
soome lahes, paarikümne kilomeetri kau
gusel Ncc"a jõe suudmcst. Saareke oti
luntudjuba kaubatccl varjaagide ehk vii
kingi1e juurcst kreeklasIe juurde. sellele
Iinn3 rajamise ilU kuulub aga keiser Pee·
It•.or Esimesele.

I Kindlusest sünnib lioo
Käimas oli Põhjasõda. esialgu puu

dus Vmemaal vcel1aevaslikja merd Vii

IIlseSld Rootsi sõjalac...:u.l 1703. 33St31
alustas Pl'C!Cr I rootslasleh valJuLatud
Ncc\"3 suuJmcalale uue kindluseja lule
vase Vene impeeriumi pealinna Sankt
Pelerhurgi mjamlst. Suund sõjill:te\"3dc1
"õunaldas Juunkpäiisu rajtllnva linnani
ainult kllSukc f:larvaatcr KOllini saarest
lõunas, I llevalec kontrollimiseks ehilati
kÕIl;l1X'ah fon K.rollSChlos~, mille suu·
rcJoundmc ll\'::lminc Jll pühiL<;ell\inc toi
mu~ 17~ aasU!. 7. (uue kalendri järgi
IS,} m:lIl. Seda daalumlt loelaksegi
Kroonhnna a~utamlsaJa"~, KUI nüüd
Rool'l L:t:.-\"llSlik üntb <'u\cI ta:l5 puljetKb
:-. CC\ a suudmcs~c, el ~al OIlU \ äg~le
!OCllbl osutada. "US B\'ll5UlSld nad ülla
lu~ega fIlI."l,.'S1 kerkinud J.lndluse. kust
a\:lU suunillatuli -l'OOlSla~ld tuh llJgasi
lÕmbud:lJ~ ah "uJunJati Soomc Iah
IC 1\."Icrbun mcn:poolscks bllscks tm e
I.tmIlU5IussÜ~I ..."i.'1Il. nus kOOl>m'S l.:Tvest
hulg'I~1 OIS...· meresl kCrl..lV:llCSI fortiJcst
JU KOllml ~:Ulrcl a.~U\'il~i j.,mUlusUllud lin
na~t mlua illill~ 1723. aasIast hakati ni
m...tem KnmsmJukJ,chk SIIS "kroom lin
h:tk~' I "m.lgu PuldUSlJ3 mullast raplOO
I.mulu."-1l1'>1 llhJl.L"tl..'-Id St11J.mJ üIcuJUfl.L.-.ed

I~;::!J aibla no\cmbn~h.!\ ltss ülcuJu
lu.. I.lr.Jlustu~:d prnJmlbC'l! läiC'SU. See
;;ucl Il ehJlIlm3juba põhJhsdl klnst
1:lldh"tCSI ning need raj3usod on suures
CN,... t.uu......-,u sailinud. nJgu la X.x SIJ3IIlli
illgu..~ pustimlud betOOni.'>' Ja tcrolSC'!>!
kllldl~tu~. Alles 1957 aaslal kaOIaS
l\.Il.x>rllmn l.."tll kmdluslus 01113 !iÕJalise
taht~u"c

Lilln j:t sadam
Koo~ kmdlu:.tu~lcga hukau Kollinl

<..t3n·lt' ehitama :o.'M:llllllat p hnna_ Os:t
danJu'onnast toodI SIIa I'ectn I \ii
e\l!lOluga - DlI aadlikud kUllabupme
hN Ja tõõh'>t.-d.. Lmn chJtall rangelt plsa
m~. \.'UStln3\"3d nsnn'3dlilo;nurl:
selL Esialgu chilaU 10\ IS! amull admJ
rustmts1OOQiboonajJA bSlIrmUd. Ebmud

olid puidust, suurte üleujUN$l.e'ja M..kab.
jude tõttu ei ole neist aga ühtegi 1inaseni
siilinud. Lacvaehilust'b ja -remondiks
rajati dokid ja kan3lile süsteon. A1statd
1719- I 752 ehitati esimme m\'ooluga)ca.
nal-dokk, mis bnnab Peeler I nime. Kui
101 ajal "õltis lavaliseit doki "'mt tühjen
damin.. aega mitu nädaltlt. siis Kroonlinna
loomuliku ira\-'OOluga dokk tilhjenes kõi·
gesl24 tunniga_ Doki neli kambril mahu
Lasid kOfT3g:1 kümme (olle aja kõige- suu
mTl3l sõjal:JeV:l. Edaspidi ehitati \'Cl:I mitu
suun dokki. mis osaliselt on kasutusel
p~gi. Kroonlinn on olnud iiheks ve
nemaa 13e\'BSt1.lcu tähtsaimaks baasiks. Siil
a1ust3li SlJ\l1O'T\aid Vene mered.':speditsioo
ne: ümbennaaill1'lal'etb, sõite Veno-Amee
rikasse. Arktik855C ja AntarkIikasse.
Kroonlinnasoo elanud. õppinudja lJ:cni5
hJsesolnud palju tunzuid mert:SÕitjaid. sea\..
hulgas ka Eestisl pärit 3dmir.l!id Knw:n-
stc:mja Bellingshausen. A<.Iam Johan (\'e
nepiraselt Ivan Fjodoro"itsh) \'011 Krusen
siem (sünd. 1770 Hl!gudis. sum. 1846
KillSis)juhatas aastaId 180)-1806esimcsl
Vene ÜJnbennaailmarcisi. Fabilln Gonlieb
ehk Faddei FaddejC'o'ilSh \"00 IklHngsbau·
sen (sünd. 1778 Saaremaal. sum. ja
lt'I:Ietud 1852 Kroonlinnas) VÕItis karto
graafina osa Krusensterni juhitud Üffibn
maailmarcisistjajuhatas ise ünlbennaail·
marcisi aastatel 1819-1821. kus uuriti An·
tarktikal jõi a\'astati milu saan. JlDlglUU

\'õllis Krusenslerni ümbennuilmareisis!
os:a k:a Ouo (Jcvslafjnitsh) \'on Kou.r
bue (sünd. 1878 Vardi mõisas Nissi kihel
konnas. sum.. 1846 Tallinnas). kes aasta
teIl 8l5-1818ja IlP..J.1826Juhatas isekap
Icnina kuhle funbcrmaailtn:ll'risi. mille käi
gus pandi alu.~ Vaikse ookC'.mi okeunogrna'
liIi!'C'1c uurimisele. avastati Tuamolu, MW'S
hallija Samoasa:m:::slikud.

Kroonlinn oli lunlOO kaubasadamaks.
samuli läksid SiillCl:1e posti1ac'o--adJ:I reisi·
jad Euroopa sadamatesse. XIX sajandi aJ·
guses kiiSläbllVoonlillJl:l 6(r,~ Venemaa
d:sponlistja -10". impordist. HilJClIlsuun.
dusld laC'\'3d~ Pelcrburgi js Kroonhnn
jäi põhiIIsel! metsa vilja\ eo- JlI sõe sisse
\'00S3damaks. Nõukogude \'õimu ajal tOI
mis Kroonlinn sõjalaevastiku sadamana.
kuhu IC!Sld lae\'sdt'l asja polnud. Sõjalae
\'llSlIku baasiMon Kroonlinn küll uinasc
ni kre;utll$Cl, kuid minetanud kna~gses

globatll.stMl,.'Cgia.~ oma :.enise lihtliliSto".

Vaatamisväärsuscd
Kroonlinnasasub Venemaa nullpunb,

mlllC'SIlBan1J~lllmiselllrvest:ltakse kõiki
lÕfl,.ousl. rruda mirgll,U3oC as 5115 merr
pinnast allpool \'Õll:ütge:rn;ll ok...ab. NuJ
lpunkt on lundlakli mlirnrOO l..liDCmC:n'
Nn)Opmna pibajame \'IllU.1ll§t' tuletntöd.
Kroonlinili nulli5l el ar'\'OllI1a nuttr ainult
tn:IlSC1d lõrgusl, \'3ld kak~'!de
lennukõrgust..

Läbl aeSaJe oo Kroonimrw1CguUc&
oo hul~I~1l pühaJ.:odas&l1 edkÕ1gc mw
dugl õIgcusulmikwd 1918, ~taJ:S loen-
dau neid \'ü,dlemlhl \'ilke.loCJ saarel üle
kahckümnc !'tUVIllI\' on tJl.hddad•• el
KroonlllU1:I aulodamk N. A. Turlun osti~

l7)7, ablill clula!udJl~hngU1rp
bUfilSWud mdJ!I< ll\gh~ lwgWr.omak
""UuJwnad Ium:u rung kUI.kJ~ se:Ur 1902.
u.sw Krooolmnas elanud cestJ.u&ek-61.
geudJikde_ Kromlmnas daoud C'C"SII.
101. IOO1IllaSlt:slJA roou.w.1C$t h.nCriaS1tJ

•

oliarDliQbioekirik, , I...·' III
tegutses Vttl 5Iksa ......lcdne-hmiD
sukirik...I90J. .-alaJtast.iMa·' cJ.
raali ehitamist, mis mahutlb koo...
sooo ihinJdo1. AJbitCkt v. A. Ku'jakov oll

kasueanOO eeskujuna KOIlIUntinoopoli
~SofLakirikut. Võinwkirikukuppd
Ja sellel ""lU'CTI kõrpnud"Jt. mille pu-
namadru$cd revolUlt;iooniplcvil kWJ...
pik!ujagJ .lla lulistasld. oli nIha ka......

merele jil kasutuselorientiirin&. Mere
meeste annttusIega ~ieatud kirik on
kCSlpoolt kaunistatud mercttemalist:lt:
kuppel kujutab~ koballlocu.... ei
biSlae\"ASI: ja põnndak 1"Ob1d rnosaiipl
võib kMia kõikvõimaJ.ikk.. mcu:,..lukaid.
Kahjuksoonõukogudeacpc~

liilika hävitanud peaaqu kõik Icirikult
need on ns lõhutud \'õ! ÜmbC:rdlitaIUd
ja kasutuscl proraanhocllletma. Kl Me
rclcatc:draaJ on praegu osali~b mutJa('o
um ja osaljsdl kontgertSUl-kino. Kated
raali tanstamiseks puudub Vcnet'l1lli&l~
HiljUli püüti kiili kuplile uut risti paiguta.
da, kuid 15biruosteta.nud ululÖCle ci õn.
nestunud seda kinnitada. Partiderohkes
Kroonlinnas oo rohkesti milestusmirte.
cclkõige muidugi m....cn\ICestele ap ka
revolutstooni· j. sõjakangdulele. 2000
iL 29. aprillil a..-.i Kroonlinnali miIatW
tah\'d Lydia KoidulaJc., kesduJim. t6si
küll ehne\'3tcs koncrite:s, (WDl elu kolm
ldsl \ilmast Udat,

Tinapäeva Krooallna
Nõul::ogJllk ajal oli ligibulh.l40 000

elanikuga Kroonlinn rangelt suletud me-
r'C\'iebaas.lruhu la\'llinirqCtid \'Õi turistil
juurocp1äs võimatu. Kulgi IIra1CCgiHllCh
juba IIITUTIU 0lT\iI tälttsme minetanud. a.....
li KroonliM külastaJatcle l8ValiskJ alUl
tel alles kksole\'a Ulila alguses. NUQd
plaanilSctWic siia tolln_llioOltijasuwe
klubasacbma loomist. c'l KrIlliibl BI.!Ii·
rn.s:tde \'äi soome Iulnoad pfulTlweosed
otse Veocrnaak: jõuWid. Samuti tabe
takseSllil mttlibda LiinenlClel purJN

jaKJ nmg dla.sturistc. Kroonlim, mu kiilI
pracgu admJoistrarii,,"$dt OA ~otlurist.

on sõlminud $ÕpnlSlrpingud mllmde
EWOOl)llI~ToolonJp l"rWl:lJUj..

maal. Pibga I'ooW,MfII1hausmllP Sak
samaal. KPlkaga soomd.. NordboJJip
T1UllliJ. O:\c!6sw)(hp R.oot$is, NtItV..
Jõesuuga. PIWlllis on panna kiini' I_v
Kroonlinnaj.. NlltYlI·JÕCSU11 \·.hd.

Jub~ pike.lnllllle~Ghendab Koe
Ilm surt põhjapooll nandrip la mm.
mujll mõöd;a jõuab aUIOS' PC'krbunsl
Kroonlinn. IIgloudu lUMIga. Tamm
on ou .uuftmast projeltuI, mis pe.
,h ubcndama ~ure mandrip ka loo.
napoolL Üblla)! peake tamm UltlJD.ll
PctC'Jbun ",unt $Ü1P~tornlldeeest.. mtS
tÕ$lavad !'ottVa \ eelUd JI põhJmta~
\ Id OlcuJutull. See kavl on Iga
leIdnud te,konnnllbJ.'C poolt tug.e
\ al knUllal P~eguJ~ on 1I11lnu ja
mel~lu5e lunnell t'hIIU.tõõd 5t'1&l:'U'
nud - ~ed. mjlle kEiIl ke.kC)nn,lulll.jl~

IC n6udd. \ llld r..b:apuudu.eI I:J:.iI\l
Ie\ Il. n5111lb, kaJ foC'lleSI ,uw'C'Joooell
'"" J'lfOJtkll" mmiJl UJII uab lllOllkJ
KroonliM' aJik>oh.tcle VUlamlJ,\UI'·
Wilde l1atab pooleliole.....P JUM
lagunC'Y I'Ianlnt .Gnmtl. ti.bd~........ .... ' '

EESTI KEELE
PÄEVAD
PETERBURIS

19-22.\"Cd:lruarini kewnldlb &IIi v..
bilriilJi Haridus-ja TntdusminiJtmium
kooSlöös Pelerburi ülikooli liIoloo
gialClll.luskonnap Eesti koelebbillCti .....
mise. Ühtlui l:Glastatak.tc Iebor Maarja
1I0na eesli kC't'le tWldija kohtutaQe Pe
terburi ülikooli eesti kech õppivate
o.1iõplllSlcp...AYamisck on r-JUtUd &Ici
Vab'Tligi Juunaadik Venemaal.Kana
JUI'\I.Ecsti dtokgMQOCI'I 0!JaJeb EV~
13pie\.. \UU\'Õl'Li1 PeIUtui Eati peekon

suludis. Külnlatam PetCTburi Jaun
kin1:ul.ku1 koiu:utabr kohalikli Eati SetI·
si ja Jaam kIriku kogudus<C inimc:Aep,
lvulatnksc Ec.ti kcclc pkloaJe pühendatud
ettebndeJd Mati Ereltih,.lüri VlIfett..M.u-c
Raadilcuit. Raili PooIihjL

""'9_" la.'''a

TALLINK AVAB LIINI
HELSINGI-TALLINN
PETERBURI

Vastnalt Tallinl: Grupl j. Pek.bw!
ICm'lllWi "~triOl "'*-r:a!M vahd aUÜjU.

latUd kokkuleppele .1~lIb Tallink~
Iaarseid tC1~ IllnllllelsuT,gI·Talhnn-Pdtr
buri juba apnlh., Peteroun 11M rentis
"Morskoi \'Ok.DIi· kOft'lPlcbiT.llinkllt 10
IJISIlIkJ. kUJ;jU\tl"el Tallink kOOustuJ inYt$

leerima) miljonil dollarit Icnnlnali re·
kOn5trueerimJtieU.

RAHVUSVAHELINE
NAISTE
KONVERENTS
PETERBURJS

Jaanuari 1õpupicY1l 01810 lUIlI' JI'UPP
~lill nll~ktl\'isU! Peterburi. toimunud
rahws'I'IhchJC'1 naUl" konvermlJl1, mille
lenllo,b oh "J'lInOlC1.y kooftM",

Tl'liIl)uwd~ k:CInIdd naiIlOS
pJ!.lltikllS.llõill>1C kOOPN\, name Ind liider. kui
~'ÖiJtl on N111llC k.b,jne. J>U;i;;uWooM,,·
bill bSJ KJrgikogu IUIanel:l suri Ch'lir. SIIn
SI~>J;. Margt bn. bJtud j'curllunI~
jatikJdcna;1~~~1::nr

I fl(n,t.1.Itwn:p,tüo,N-.M_.. ""-'
VaIJnl!JL K.oo~atU5Je.1&al arõtllld~

k.Ot1Ul. lcsoo VaJrtUd paot.wl~"""'" Kl»-
gtrt.1hlmlr-.oo Rol.ul U·
Itap 4m. so!.m! Eth4 ) 7'1\" f:.CIII
Rll~ 18"•. KbIgJe\'ibcm.- un .....
lJIUd vmtmaa PWlImCra. baR....mM

on 6,tJ-. nalW
r.atlnlUtJdcIlll"'oOCWlkO' t -l;VPc.

kllllJ.llail! l'cII.rllI.nJA"'YII5~ J.-v
unl_1l e,lul:omp. Enti 1~1Ci'odu5lceli·

Iltd.J*" Np'1..d""'-;pOCNurl..-.r tIaItI bJ.
~"b"'•.•\Tl*b.'"
YiJnlllblroodu.-"", J.....tuln..
krium"u",..-'

[',•• SMltUL
..... c.~...c'
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4 'tlttburi lutaja Ittbniar 2004

KULTUURIKALENDER 2004
02.-.0'2004
09.-15.-.0,2004
lV..eeb uar 2004
23.-.0,2004
24.\leebluar 2004

PI<a IlemannI tomi.

16.-20.märts 2004
2O.märts 2004
25.märts 2004
27.mllrts 2004

02.alJrflJ 2004
IS.-20.aprilI2004
17.-25.aplill 2004
23.aprill 2004
apiII-mal 2004

Tartu Rahu 84.aas1apäev
Miina Hllrma Paevad. Tartu
Johan laidonel' 120
Konstantin Päts 130
EeStI Vabariigi B6.aastapäev
15 aastatsini-must-valge lipu taasheiskam1sest

_ festival'1<UlDKAlAKE". Narva
põlva Folkfest 2004
55 aastal mllrtslkiiUditamisest
Ra/MJsvahe!ine Teatripäev. vijandi

Martin Upp 150.
EeStI Muusika Päevad. Taim
Jazzkaar 2004. Taim
85 aastat Eesti Asutlva Kogu ~kutsumisest
Euroopa L.Hdu ja NATO Iiitllmisega seotud täht
päevaüritused

01.juull2l104
02.--04.juuni 2004

02.~.juun 2004

04.-11.juull 2004
06.-11.juull 2004
07.-U.juuli 2004
07.-11.Juuli 2004
09.-11juuli 2004
11.-16.juuIl2004
lS.-18.juuli 2004
17.juuli 2004
21.-2S.juuli 2004
28.-31.juu1i 2004
29.juun-ol.august 2004
30.juuli-08,august 2004
31.juuli-08.august 2004

Välis-Eesti V kongress. Tallinn
Suvefestival
"Saaremaa Valss". KUI essaare
Üldlaulu- ja tantsupidu. Taim
G. Ernesaksa mälestusmärgi avamine.
Eesti Meesletaulu 5eItS.
RalMJsvaheJlne filrnifesöval. Pärnu
Keskaja päevad. Taim

Õl1esummer. TaJIiYI
Vanamuusikafes1:ival. Haapsalu
Hiiumaa Kammermuusika Päevad.
Vanamuusika Festival. ViIjird
X Fol\dcxJl jfe;tival. VÕfU
Merenuusika Festival. HaapsakJ
xi KeelpiJflmuusi<a Festival. Haapsalu
Kuressaare Ooperipäevad 2004.
Valge Daami Päevad. Haapsalu
Tallinna XVIII RatMJsvaheline Orefrfestiva1.
XII Rapla Kin1<lJmuusika Festival.

I\I Raimor.d Valg~e

Kultuurinadal. Tartu
f'.1ardlpäev
EV Valitsusasutuste aastapäev,
Isadepäev
Eesti taassünnipäev.
Kadnp.'!e'v"

'v1ll PimcdateOöde Filmifestival.Tallinn,TartlJ.
8S.aas12t ee7.l"E.'else üljj.;ooIi avam1sestTartlJs.
6O.a. enamla!>te nt~JlPööroekatsest Tallinnas.
JÕUIUjilZZ 2004.Eestll'nnad
ul Ra!lV'Jsvahelll1e Teatl1festival
"Tah. €oo unenagu". TaIim

Koostas: J.Trei

HõImupaevad 2004. Tartu
VIII Harrastusteatrite Festival. Põlva

Soome-Ugri Rahvaste
IV maailmakongress, Ta!liYl
Eesti taas1sesersvumisepäeva üritused,
IS.aastat Balti ketist
Rahvusvaheline
Tänavateatrite Festival. TaDion
10.aastat okupatsioonivägede lahkumisest

27.11-05 detsember 2004
01.detsember 2004
Ol.detsember 2004
Ol.-IS.detsember 2004
27.-31.det.sember 2004

10.november 2004
1l.november 2004
l4.november 2004
16.november 2004
2S.november 2004

11.-17.oktoober 2004
29.-31.oktoober 2004

01.-06.november 2004

31.august 2004

10.septernber-31.oktoobel 2004 XlJI Graafii'.abienaal. Tafm
24.·26.september 2004 ~1atsallJ II Rahvusvaheline

Loodusfilmi FestiVal. Uhula

20.august 2004
23.august 2004
26.-29,augu51 2004

lS.-19.august 2004

Rakvere

Narva
Pämu

Tartu
Pärnu
Tallim,
Pämu.
Narva

Rio

Tallim,
Pämu,
A5Na,te

Haapsalu 72S.aastapäeva ürituste avamine
Võnnu lahingu SS.aastapäeva üritused cesis
KJnd..1J. Laidoneri
mälestussamba avamine.
Võidupüha paraad ja tulede
SÜÜtamise tseremoonia.
Jaanipäev
ESTO 2004.

Eesti Upu 120,aastapäeva tähistamise üritused
Otepää, Tartu, Tallinn jne.-Upu Aasta Komisjon,
EÜS.
Tallinna Vanalinna päevad
Vana Narva Päevad
"Eestimaa algab Narvast"
Eesti V Kantritantsu Festival.
Küüditatute mälestuspäev.
Teatrifestlval"BaltoscandaI2004"
F<>kIoorifestival
"BALTICA 2004"

Emadepäev
Tallinna päev (Raekoela 600)
juubelinäituse avamine
Orelimuusika Päevad.
V Rahwsvaheline Koorifestival.
Festival "Tubin ja tema aegn

J.Mravinski nim. muusikafestival.

i2.-n.juuni 2004
14.juunl 2004
16.-19.juunI2004
18.-24.juunI2004

04.juunl 2004

23.juunl 20lM

19.-20.juunI2004
22.juuni 2004
22.juunl 2004

04'-{16.JuunI2004
12.-13.juunI2004

24.juunl 2004
27.-29.juunI2004

09.maI2004
IS.maI2004

24.-29.maI.2004
26.-30.maI2004
maHuLJnl 2004

mai-juuni 2004

liriklikud I eated
-
BnotHrmr juubilarI'

Peterbun Ec.-:;li Kultuunsclt.... IC.it:lb süga\-d k'Urboscga oma aktl1\'M:'IC liikmele
[ULAHI) J\IIILENI
E;\1J\1J\ LEPPIt\.l:

sunnaSI ja avaldllvad siiraSI kaaSlUnnel lahkunule omllSlc1c.

.:. 06 märts 11.apnll .:.

.:. 20 märts 08.mõll .:.

.:. 03apnll 22 mai .:.

.:. Jumulllt('t'nislu.'i~d101muud Iaupit'\'ill ~i1k.'i kordll kuus, IlI~uH'~lt:'

.:. k~J1 1·1.00 ulldrcssll D('k.brislid~ ~ Jlllni "'irik. .:..0. J<MJ", (,".1.>1 vt..fv,. 110 (OJ J- .0.
o •

~••~~.hhho·.•·.h~.h~.~.~.~.hh.~.·.~.~••~.~~~.·.~o • oo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jumllau"t'nlstusrd IOinlU\lld .:.
******~***~******~*~*************
*'60' 1'- L . **_. _ _1I~:1 anglllen *
*09.03 l'aH~1 'lono~o' *
: 27.03 Lidia ({eballe :
* I·LOS Jaan 'laIdre *
* ** Pell..,.buri Tc.·lIW)d Pderbu,., Ei'HI A"1I1tlwrJ.\dfJJ, *
: EELA PClerhllrl JawlI A'O~lldus :

*********************************-

Tolm('lu~: Jüri '.d. "ülli ~1l1J,':. \·('ronil..3 \Iahlinll. AlIdn'S~: 190121
1'('lt'rburL I>cklltlri\cidl' tn. 5-4A. Pelfrllud Jailni l..ul.:udu~. Id. 1108.4 H.
Tiraat 700 tk!!. '1 rÜl..i"'"dl&: Inl..l'ri kusfllnnu~cõllo O~. Pt·ll'rburi. :Ii h::arpo,'ka
(dirl'klOr Anlli Silm\, disain A. SlIijum:n.. i, f\. I'.-l 11Ilt'nI1l1)
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