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Kalle Sultsu 1llustratsloon.

K.,s .à2à tunneb natuke sull.'rg~.,tilisi
(kooperatiiv-Jnahtusi. see vast eriti ei
irnesta2i. See. mida on praktiliselt vOi-
matu saavutada palehigis reguleerimi-
sega. saavutatakse naljatledes iseregu-
leerimisel.

Graafik îï seega argimOistuse surm.
Kuid see îï ka kihelkondliku mOtte-
laadi surm. Ilmselt pole naiteks inj-
meste rahvuslikul kuuluvusel antud
juhul mingit tahtsust. Soome rootslased
ja Soome soomlased ning flaamid ja
friisid tegutsevad nagu kokkuraagitult.
kuigi ei tea iiksteise kavatsustest tuh.
k&gi. Îï vaga oluline óàÜå ï. á. ag-
raarsoomlase ja industriaalsoomlase
(ning vastavate hollandlaste) vahel. kuid
pole mingit vahet keskmise soomlase ja
keskmise hollandlase vahel. (Peaaegu
tDOstuseta Ahjois-Karjalas tuleb lahu-
tusi tuhande elaniku kohta 2.5 korda
vahem kui Uusimaal Kuid lahutumus
suureneb ka maal. !kOik joondub suur-
finnade jargi.J

Nagu kinnitab ajalooline materialism.
ei saa teadvuse muutmisega rnuuta olp-

mist; vastupidi. muutuv iihiskondlik
olemine sunnib muutuma teadvust. -'à
see murrang iihiskondlikus teadvusP5
îï juba toirnunUd (lahkuva pOlvkonna
teadvuses vahem. pealetriigiva pOlv.
konna teadvuses taiesti selgesti ja

praktiliselt kogu Euroopas): lahutust ei
peeta åïàò katastroofiks. sellele vaada-
takse kui kiillalt tOenaosele ja killlalt
tavalisele ebameeldivusele. See arusaam
tOuseb valitsevaks juba ka eestlastp
noorema generatsiooni hulgas: «Lahutll-
sele îï hakatud vaatama kui tavalisel('.
harjumusparasele nahtusele. Meie uur4-
muses valjendas enamik abiellujaid
îòà seisukohta abielulahutuse suhtes
rraasiga «(kui abielu ei klapi. tuleb la-
hutada.».12

Laanes îï sama moodi vastanud nii
abiellujad kui ka need. kes îï juba
aastat viis abielus olnud. ja lisanud:
"soltumata sellest. kas lapsi îï voi ei".

Seega siis on 450 aastat oodatud ahi-
elulahutuste kadumist; åïàò ei oodata
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J2 Ene Tiit. Abielu stabiilsusele òá.

iuvatest telluritest. "Perekonnaproblee.
mid nI». Tartu. 1978. lk. 8.
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