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Vabariigi Aastapäeva aktus

Vancouveri Eesti Seltsi poolt
korraldatud Vabariigi Aastapäeva aktus
toimus "Meie Kodu" aulas pühapäeval
23.veebr.2003 algusega kell 13:00.

Peakõnelejaks oli dr. Thomas
Palm Portlandist. Kilplaste esindajad
aitasid lippude sissetoomisega ja
esinesid rahvatantsuga. Muusikalist osa
rikastasid Keerutajad, Kirvese pere ja
Köögikoor.

Fotod: T. Pajur

Segakoor: Keerutajad koos lisa häältega

Kirvese pere:
Thomas, Astrid, Herbert,
Erna ja Andres

Köögi koor



   Ei unustada saa

Elu meil rikas tunnete sari
neid koged, sordid ja mällu hüübib
- nagu lainetus mil org ja hari
emotsionaalseim neist hinge tikib.

Palju mööduvast kaob ajasalve
sündmuste linikust jääb vaid pärle
mida hinges kristallina näed
kui endast Elu resumeed teed.

Sa algad ju ikka noorusraal,
see ongi see baas kust kõik algab:
küsimus kerkib kus oli mu häll?
ja ürgkodu nii rahvuse määrab.

. . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .    .    .

Sel mälestustahvlil nii selge
seisab tunnete pühim sõna
- Eesti, ei sulle keera ma selga -
oled mu mälestus - pühakoda!

Globaalselt küll maa nii väikene
kuid pärandus õilis, vaim hiiglane
jätnud templi me rinda, hingesse.
Su verekutsumus jääb südame.

Ajalugu on olnud Sul' raske
me kodu ihkav, nii ohvreid nõudev,
au Eesti vaprusele, meelele
- loodame Jumalalt jääda lokkav!

Ei unustada me Eestlased saa
et põlvineme säält armsalt pinnalt
me austavalt saame vaid paluda
et ei armastus, vaim kao me rinnast.

Lapsele olid armas mängu paik
- sest Elu mälestusis kalleim lõik
- Kosu, õitse kallis häll Eestimaa
  ei meie iial saa Sind unusta!

Al-Ma-le
(j 2003)
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EV Riigikogu Valimistulemused

Kesk Mandaate 28
Edgar Savisaar, Vilja Savisaar, Mihhail Stalnuhhin, Robert Lepikson, Marika Tuus, Liina Tõnisson,
Jaanus Marrandi, Enn Eesmaa, Ain Seppik, Siiri Oviir, Mati Jostov, Peeter Kreitzberg, Heimar Lenk,
Vladimir Velman, Harri Õunapuu, Arnold Kimber, Mark Soosaar, Kaarel Pürg, Toomas Alatalu, Sven
Mikser, Toomas Varek, Jüri Šehovtsov, Mailis Rand, Nelli Privalova, Küllo Arjakas, Toivo Tootsen,
Värner Lootsmann, Evelyn Sepp

ResP Mandaate 28
Tõnis Palts, Juhan Parts, Taavi Veskimägi, Külvar Mand, Olav Aarna, Marko Pomerants, Jaanus
Rahumägi, Olari Taal, Teet Jagomägi, Tarmo Leinatamm, Hannes Võrno, Reet Roos, Urmas Reinsalu,
Elle Kull, Ants Pauls, Ülo Vooglaid, Andres Jalak, Ela Tomson, Urmo Kööbi, Indrek Raudne, Ken-Marti
Vaher, Marko Mihkelson, Ene Ergma, Henn Pärn, Imre Sooäär, Sven Sester, Nelli Kalikova, Avo Üprus

Reform Mandaate 19
Siim Kallas, Urmas Paet, Andrus Ansip, Signe Kivi, Rein Lang, Maret Maripuu, Peep Aru, Andres
Lipstok, Toomas Savi, Toomas Tein, Rein Aidma, Märt Rask, Väino Linde, Kristiina Ojuland, Sergei
Ivanov, Margus Hanson, Meelis Atonen, Rain Rosimannus, Leino Mägi

Rahvaliit Mandaate 13
Villu Reiljan, Jaan Õunapuu, Rein Randver, Jüri Saar, Jaanus Männik, Jaak Allik, Margi Ein, Mai Treial,
Janno Reiljan, Tiit Tammsaar, Vello Tafenau, Margus Leivo, Mart Opmann

Isamaa Mandaate 7
Tunne-Väldo Kelam, Helir-Valdor Seeder, Tõnis Lukas, Peeter Tulviste, Trivimi Velliste, Andres Herkel,
Mart Laar

Mõõdukad Mandaate 6
Ivari Padar, Andres Tarand, Katrin Saks, Toomas Hendrik Ilves, Eiki Nestor, Kadi Pärnits

Erakond       Hääli       Toetus (%)
1. Eesti Keskerakond 125718 25.40%

2. Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica 121858 24.62%

3. Eesti Reformierakond 87650 17.71%

4. Eestimaa Rahvaliit 64470 13.03%

5. Erakond Isamaaliit 36138 7.30%

6. Rahvaerakond Mõõdukad 34819 7.04%

7. Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 11107 2.24%

8. Eesti Kristlik Rahvapartei 5273 1.07%

9. Eesti Iseseisvuspartei 2703 0.55%

10. Üksikkandidaat 2149 0.43%
11. Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei 2058 0.42%
12. Vene Erakond Eestis 990 0.20%
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V.E.P.Ü.  UUDISED

Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing ehk ,,Kuldne Klubi’’ pidas küünlakuu 12. päeval oma
2003.a peakoosoleku, kus eelmise aasta juhatus kinnitati uuesti ametisse. Ülesannete jagamisel esimesel
töökoosolekul otsustas Juhatus üksmeelselt ameteid mitte muuta  ja seega on tänavu jällegi esimeheks
Lembit Jõemägi, abiesimeheks ja varahoidjaks Karl Toming, laekuriks Aino Pungar, laekuri abiks
Ellen Kallas, Sekretäriks Teas Tanner, sekretäri abiks Edda Davis ja tegevusejuhiks Linda Lepik.
Möödunud aastase Revisjoni komisjoni liikmed aga soovisid, et neid asendatakse ja  uuteks kassa
kontrollijateks valiti Mart Kiss, Endel Kütt ja Lembit Pütsep.
Kevadine tegevusperiood on tänavu pikem kui tavaliselt ja Lõbus Laupäev Mäeotsal toimub sel aastal
heinakuu/juuli 26. päeval – täpsem info on VEPÜ teadetetahvlil.

Vancouveri Eesti Pensionäride Ühingu (Kuldne klubi)

2002.a. ESIMEHE TEGEVUSE ARUANNE
ettekantud peakoosolekul 12.02.03

2002.a. lõpul oli ühingul 160 liiget. Koosviibimisi oli aasta jooksul 18 ja keskmine osavõtjate arv
54. Aasta jooksul tuli 6 liiget juurde ja surma läbi lahkus 10 liiget. Juhatuse koosolekuid peeti 19.
Referaatide ja kõnedega esinesid: Endel Kütt, Milvi Puusepp, advokaat Steve Burton, Aino Pungar, Karl
Toming, Veera Õunapuu, Edda Davis, Leo Allas ja Lembit Jõemägi. Video (helilint) näitas mitmel korral
Viktor Remmelg.

Üritusi oli aasta jooksul 5 - emadepäeva aktus ja lõunasöök, esinesid õp. Walter Johanson,
kõnega Leo Allas, duett Erna ja Herbert Kirves, ühislaulud, klaveril Erli Lepik, luule Hedy Wister ja lava
ilus kaunistus Hedy Wister ja Linda Lepik. 5-dal juunil oli ühing külla kutsutud Kembi tallu, ilm oli ilus
ja nautisime pärastlõunat ilusas looduses, suurepärase lõunaga. Laulsime ühislaule. Südamlik tänu kambi
perele. Osavõtjaid oli 55. Lõbus laupäev Mäeotsal 20-dal juulil läks hästi korda ilusa ilmaga. Esinesid
Keerutaja Malle Püss'i juhatusel, muusikaline saade Tarmo Viitrelt. Lindilt muusikat mängis Leo Morel.
Aukülalisena oli Eesti Vabariigi aukonsul Vancouverist, hr. Harry Jaako kes ühtlasi andis üle IV klassi
Kotkaristi Lembit Jõemäele. Bussi sõit oli kõigile vaba, oleks tore kui rohkem seda võimalust kasutaksid.
Buss on 47 istmeline. Puhastulu $485.61 ja buss $625.95. Septembri 18-dal tegime väljasõidu Harrison
Hot Springsi väikese bussiga 29 osavõtjaga. Kahjuks ilm oli pilves ja vilu võitu. 20-dal novembril
pühitsesime Eesti Vabadussõja alguse 84 aastapäeva. 1.detsembril oli ühingu jõululaat, mis läks väga
hästi korda ja tänu kõigile kes selle korda minekuks kaasa aitasid. Puhas tulu oli seekord $1419.65. Ühing
jõulupuul 18.detsembril oli külaliseks Ühendatud Baptisti koguduse pastor Eerik Rahkema koos
abikaasaga. Jõulukõne Erli Lepik, duett meile tuttavad Erna ja Herbert Kirves, luule Aleks Aavik, klaveril
ühislaule saatis Erli Lepik. Lava kaunistamise olid oma peale võtnud Hedy Wister ja Linda Lepik. Kuna
meie jõuluvana oli Eestis puhkusel või oli seal jõuluvanaks, siis oli üllatuseks kõigile, et peale pikka teed
jõudis jõuluvana ka meid külastama, jagas kinke aga oli väga nõulik salmi või laulu peale, vahetevahel
kasutas ka oma vitsa. Creative Catering on meid sooja toiduga teeninud emadepäeval ja jõulupuul - suur
tänu neile.

Minu südamlik tänu perenaistele ja nende abilistele, kes aasta jooksul suurepäraselt meile
kohvilauda on katnud. Tänan neid kes oma sünnipäeval kooke ja kringleid on toonud või muuga meie
kohvilauda rikastanud. Tänan kõiki ühingu liikmeid kes koosviibimistest ustavalt on osa võtnud ja kaasa
aidanud üritustel või esinenud. Meil on hea klubi ja loodan, et koostöö kestab ka tulevikus.

Tänan juhatuse liikmeid koostöö eest - nad on mind aidanud oma nõu ja jõuga aasta jooksul. 
Tänuga

Lembit Jõemägi



Maailma tantsupilgud Vancouveril

Kahel veebruarikuu päeval, 22-sel ja 23-ndal, võisid Hyatt Regency hotelli külastajad
näha seal ringi liikumas sitgeid ja sihvakaid. Kunsti tasemele viidud soengute ning "make-up'iga"
naised ja hästiistuvates frakkides mehed olid esindama tulnud kümneid riike üle terve planeedi.
Leidsid aset maailmameistrivõistlused peotantsus.

Sini-must-valge all astusid kohtunike terase pilgu ette
Tartu võistlustantsuklubi "Stiil" paar Martin Parmas ja Kaisa
Oja. Noored alustasid koos tantsimist kui Martin oli 8 ja Kaisa 7
aastat vanad! Nüüdseks on nad vastavalt 19 ning 18; õigus Eestit
esindada tuli meistrivõistluste võiduga kodumaal. Juunioride
klassis maailmas ning euroopas ilma teinud paar pidi seekord
võistu keerutama täiskasvanute klassis.

Pealtvaatajatest tulvilolevas saalis demonstreerisid
endast kõike väljapanevad tantsijad inimese keha ilu, graatsiat ja
vastupidavust selle kõrgemas vormis. Emotsioonidest särines
õhk; oli spordimehelikust heas mõttes, oli agressiivsust.

Lõppkokkuvõtes hõivasid Parmas-Oja maailma areenil
18-nda koha. "Olime rahul kuid südames lootsime paremat", oli
noorte endi kommentaar.

Martini ja Kaisaga lennujaamas hüvasti jättes palusid nad edasi anda parimad soovid ning
tervitused kõigile Vancouveri eestlastele. Minul endal, kes ma me "kõige lennuga" tantsupaarile
mõneks päevaks vastuvõtjaks olin, jäi hinge kosutav tunne kogedes, milliseid vahvaid noori
Eestimaal sirgub.

Dagmar

Fotod: D.Ohman
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VAE VICTIS, EESTI LEEGIONÄRID
Aeg sangarid kõik unustab ja tandrid tasandab.
Ja surnupealuu sõdurist vaid tuul kord jutustab.

Sõdurilaulust

Selle kirjutise epigraafiks valitud read kunahisest sõdurilaulust on prohvetlikud. Need noored mehed,
kes kunagises Eesti Vabariigis olid kasvanud vabadussõja vaimus, teadmises, et kodumaa kaitsmine on iga mehe
aukohus ja kes, vastuseks Eesti seaduslike riigivõimu organite üleskutsetele1 läksid siis, kui nende arvates
kodumaa seda vajas teda punase hädaohu vastu kaitsma, väärivad taasiseseisvunud Eestis paljude noorema
põlvkonna eestlaste arvates mitte ainult unustatust, vaid ka sügavat põlgust.

Sellisele järeldusele tuleb paratamatult tulla, kui lugeda meie ajalehtedes viimasel ajal ilmunud kirjutisi
ja kommentaare. Saksa sõjaväes ja eriti SS-is võidelnud eestlaste kohta. Ei püütagi endale selgeks teha, mille
eest need eesti noormehed tol ajal võitlesid, millised olid eesmärgid, mille nimel oldi nõus oma elu ja tervist
ohvriks tooma. Lähtutakse lihtsalt faktidest, et Saksamaa mõisteti Nürmbergis sõjakuritegudes süüdi ja eriti
kuritegelikuks organisatsiooniks loeti SS-i. Et suur osa eestlasi võitles oma võitlust relva SS-is, siis lähtub
enamik kirjutiste ja kommentaaride autoritest põhimõttest: mis siin ikka pikalt arutada - tegemist on lurjustega,
kes võitlesid Suur-Saksamaa ja natsismi eest. Miks nad seda tegid, ja kuidas nad ülüldse SS-i sattusid2, mis
tähtsus sel on. Aitab sellest, kui kogu maailm on nad hukka mõistnud.

Kui nii mõtleksid lääneriikide kodanikud või juudi rahvuslased, oleks arusaadav. Nemad ja II
maailmasõja aegset Eesti ajalugu ei tunne ja lähtuvad Eesti ja eestlaste kohta hinnangute andmisel enamasti
ainult üsnagi ühepoolsetest. Lääne-Euroopas ja Ameerikas loosungiteks kujundatud tõdedest, millede puhul
konkreetset ajaloolist tõde, eriti selle neid nüansse, mis üldiste seisukohtadega päris hästi kokku ei klapi, eriti
just arvesse ei võeta. Kuid eestlased? Paistab, et Nõukogude Liidus elamine ja kommunistlik kasvatus on eesti
rahvale sügavamat mõju avaldanud, kui me seda ise uskuda tahaksime. Seda isegi meie noorematele
põlvkondadele, kellede mõtteviis nende endi arvates on erinevalt "veel eksisteervate vanakeste" dogmaatilisest
(väidetavalt) mõtteviisist kõigist nõukogulikust vaba ja igati läänemeelne. Kas see on ikka nii?

Võrdleme pisut. Nõukogude liidus oli päris tavaline, et kõikvõimalikud töö- ja muud kollektiivid
arutasid igasuguste, NLKP Keskkomitee poolt kutjategijateks tunnistatud rahvasvaenlaste pahategusid ning
ideoloogilisi eksimusi ja teatasid sügava nördimusega, et ühinevad täielikult partei seisukohtadega ja nõuavad
süüdlaste kõige rangemat karistamist (enamasti järgnes sellel siis kohus ja pikaajaline vangistus või surmaotsus).
Paraku ei teadnud need nõujad ja enamasti ei saanud ka aru, mille need süüteod konkreetselt (sisuliselt) ikka
seisnesid. Tühja sellest teadmisest. Otsuse vastuvõtmiseks oli sellest rohkem kui küllalt, et "kogu rahva mõistus
ja südametunnistus", NL Kompartei Kekkomitee oli oma hukkamõistva seisukoha avaldanud. Küllap "kutsutud
ja seatud" juba teavad, mis õige on. Ja selliseid lugusid ei juhtunud mitte ainult Nõukogude Liidu algaastail.
Meenub, kuidas Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikutelt nõuti mitte just väga ammu tagasi akad. Sahharovi
hukkamõistmist, ilma et oleks vaevutud isegi teada andma, milles akadeemiku pahateod sisuliselt ikka
seisnevad.

Läänemeelset mõtteviisi pidavat eelkõige iseloomustama tolerantsus ja püüe ka teistsuguste vaadetega
inimestest aru saada. Paraku on enamik Saksa sõjaväes ja SS-is teeninud eestlaste kohta avadatud süüdistavaid
kirjutisi ja kommentaare kirjutatud juba vanadest aegadest tuntud, kaunis nõukogudeaegses stiilis - häbi
lurjustele, ilma igasuguste põhjenduste- ja täpsustuteta, milles siis nende meest süü konkreetselt ikka seisis ja
milliseid sõjakuritegusid nad omal ajal korda saatsid. Neid kirjutisi lugedes on ilmne, et enamik kirjutajaid ei ole
isegi püüdnud endale selgeks teha, mis siis ikka tol ajal toimus (faktivigu on kuhjaga). Põhiliselt lähtutakse
Nõukogude Liidus ja lääneriikides pärast sõda levitatud, Saksa sõjaväge ja eriti SS-i  kõikides surmapattudes
süüditavatest seisukohtadest, küsimata, kuivõrd eestlastest koosnevad üksused konkreetselt sõjakuritegudes
osalesid. Ja veel, nendes süüdistustes on lähtunud n.-ö. tagantjärele  tarkusest (käesoleval ajal teadaolevatest
faktidest) endale aru andmata, kuivõrd sõja ajal elanud ya tegutsenud põlvkond ühe või teise tegutsemisotsuse
tegemisel seda kõike võis teada, mille põhjal nüüd nende üle kohut mõista püütakse. Ühepoolne, nõukogulik
ajuloputus on olnud kapitaalne ja ilmselt jätkub ka veel käesoleval ajal, kuna sellest, mis kunagi ikka tegelikult
toimus tänapäeva Eestis eriti ei räägita. Suuri teeneid eestlaste nooremate põlvkondade hoiaku kujundamisel on
olnud ka eesti ajakirjandusel, kes, lähtudes nähtavasti põhimõttest - mida räpasem uudis, seda paremini müüb,
on ilmselt suure innuga avadanud eeskätt Saksa sõjaväes teeninud eestlasi mustavaid artikleid. Kõike, mida
vähegi annab ja ka seda, mida eriti ei annagi, on ilmtingimata püütud seostada SS-iga. Õige või vale, mis
tähtsust sel on. Vastupidiseid artikleid aga peaaegu ei avaldatagi. Kuid mis siin imestada, kui vaatleme, mis
meie ühiskonnas ikka on toimunud ja toimub.
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Täiesti ühepoolsest suhtumisest kommunismi ja nationaalsotsialismiga seotud küsimustesse annab
tunnistust näiteks asjaolu, et sellele vaatamata, et kommunistliku partei juhtimisel eesti rahva vastu sooritatud
kuriteod on üldtuntud (need on pärast pikka punnimist isegi kuritegulikeks tunnistatud), ei kanna isikud, kes
omal ajal vabatahlikult ja omakasupüüdlikult parteisse astusid selle eest mitte mingit vastutust, isegi mitte
moraalset3. Mis sellest, et nad parteisse astudes teadlikult kiitsid heaks ja toetasid kõike seda, mis partei
juhtimisel korda saadeti. Vähemalt avalikult ei vaielnud mitte keegi millelegi vastu. Kuid nüüd on tavaks saanud
seisukoht, et mis neist vanadest asjadest ikka meelde tuletada. Astus ju enamik neist "ideelistest
kommunistidest" parteist kohe välja, kui ajad muutusid ning kasulikuks osutus rääkida, kuidas nad Eesti
vabaduse ja hüvangu eest võideldes parteid ja Nõukogu Liitu seestpoolt õõnestasid. Suur osa nendest
karjeristidest on ka tänapäeva Eestis kõrgetel kohtadel ja püüda neid vanamehi ja nende tegusid õiglaselt hinnata
(ilmselt ei ole noorematel selleks isegi piisvalt teadmisi). Sellega võib endale ainult asjatuid pahandusi ja
arusaamatusi kaela tuua. Hoopis parem on läänes üldlevinud arusaamadele takka kiita ja see vanameeste
põlvkond koos nende tõekpidamistega, mis nad kunagi sõtta viis, armutult maha materdada. Nagunii on nad
varsti kõik juba manalas.

Nii see paraku on. Saksa sõjaväes teeninud mehed peavad endale aru andma, et nad on sõja, ja mitte
ainult relvavõitluse, vaid ka ideoloogilise võitluse paljude, praegu võimulolevate ja pealetulevate nooremate
eestlaste isamaalisuse ja rahvuliku iseteadvuse eest nõukogude võimule nähtavasti lootusetult kaotanud..
Sajandeid kestnud, eestlaste iseloomu vorminud orjaaeg ja nõukogude okupatsioon olid liiga pikad, et aastatel
1918-1940, võiduka Vabadussõja ajal ja järel Eesti tekkinud rahvuslik iseteadvus ja aated oleks suutnud eesti
ühiskonnas piisavalt kinnistuda (nende aadete vaimus kasvanud mehed läksid enamikus kodumaa eest sõtta ja
kas langesid või istusid aastaid vangilaagrites). Ja nii ongi juhtunud, et selle maailma vägevaid kummardvaid,
ilma iseseisvalt mõtlemata kõigega nõustuvaid alandlikke lakesid on eestlaste hulgas tänu aastaid kestnud
nõukogulikule kasvatusele nähtavasti üsnagi palju. Kunagises Eesti Vabariigis eriti noorte hulgas valitsenud
isamaalisust ei ole Eestis taasiseseisvumise järgi suudetud, ega võib-olla ka et tahetud taastada. Oleks see ju
kommunistliku minevikuga tegelinskitele ohtlik. Või veel - hakatakse äkki mineviku kohta aru pärima.

Niisiis kahju, kuid siinkohal tuleb kaotust ausalt tunnistada. Aga kaotajate kohta kehtis juba vanas
Roomas tõde - vae victis (häda võidetuile). Ilmselt kehtib see ka tänapäeva Eestis - häda (häbi ja teotus) neile,
kes kunagi julgesid Eesti kaitseks relva võtta ja selle maailma vägevate vastu võidelda. Võitjate ja nende lakeide
arvates oli see ränk kuritegu - orjal tuleb ju alandlikult kuuletuda isandatele, ükskõik kas nende tõed on valed
või õiged.

Öeldakse, et noorematel põlvkondadel on kasulik õppida oma eelkäijate kogemustest. Mida õpetlikku
võiksid vanamehed oma järeltulijatele, kes nüüd või tulevikus Eesti kaitseväes teenivad või siis, kui on tekkinud
kodumaa kaitsmise vajadus, reservist uuesti tegevteenistusse kutsutakse siis soovitada. Paistab, et järeldus on
üsna ühene - ärge te poisid nii lollid olge, et kunagi Eesti eest pauku teete. Ka siis, kui tundub, et seda kodumaa
kaitseks on vaja. Tuletage meelde oma vanaisade kurba saatust4. Kunagi ei või teada, kellele see, et eestlased
oma kodumaad vajaduse korral ka kaitsta julgevad, ei meeldi. Eesti Vabariigi valitsuse otsuseid ja isamaalisi
üleskutseid ei maksa eriti tähele panna. Maailma silmis on Eesti president ja ministrid, kui asi tõsiseks läheb, nii
väikesed vennad, et nende poolt lausutu jääb ainult tühiseks õhu võnkumiseks. Sellega, et te nende üleskutsetele
kuuletusite, te ennast maailma ja järeltulejate silmis, nagu elu on näidanud, õigustada ei saa. Tagantjärele
tarkusega võib mõni selle maailma vägevatest või sellele sabaliputajatest alati väita, et teie võitlus ei olnud õige
või, kui pealtnäha oligi, siis olid liitlased valed (Eesti üksinda on vaevalt küll võimeline sõda pidama). Eriti
hulluks läheb asi aga siis, kui juhtute sõja kaotama. Siis olete kindla peale kurjategijad, sest kaotaja on siin
maailmas alati kurjategija. Nii, et mõtelge poisid!

1)  NL okupatsioonivägede saabudes 1940.a. õnnestus Eeesti Vabariigi peaministril Jüri Uluotsal minna põranda alla.
Pärast Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi arreteerimist 1940.a. juulis siirdusid presidendi ülesanded aga, vastavalt Eesti
põhiseadusele, peaministrile. Eesti põrandaaluste riigiorganite järjepidevus ja õigusjärgsus leidis tunnustamist ka
lääneriikides. Ei ole kahtlust, et Eesti õiguslike võimuorganite seisukohad ja üleskutsed:
 13.sept. 1941.a. kõigis Eesti ajalehtedes avaldatud üleskutse „Eesti mehed ja eesti naised", millele oli alla kirjutanud

peaminister J. Uluots ja rida teisi juhtivaid ühiskonnategelasi.
 Peaministe Uluotsa raadiokõne 7.veebr.1944.a. millede kohaselt antud olukorras oli eestlaste jaoks ainsaks

võimaluseks võitlus koos sakslastega Nõukoude Liidu vastu, avaldasid rahvale oma mõju. See oli ajaloolisest
paratamatusest tingitud otsus. Olukorra tõsidust mõistes toetas 1944.a. eesti sõdurite võitlemist koos sakslastega ka
Eesti poliitiliste parteide esindajatest moodustatud, maailmavaateliselt põhiliselt küll lääneriikidele orienteeritud ja
seetõttu põranda all tegutsev Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Et see nii oli sellest räägivad:

 1944.a. 1.aug. välja antud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee korraldus nr. 1.



 1944.a. 24.aug. välja antud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee korraldus nr. 2.  Tuleb sedagi märkida, et mõiste II
vabadussõda võeti tarvidusle juba sel ajal, mitte aga nüüd, aastaid hiljem. Ei maksa siis imestada, et mehed, kes sõtta
läksid arvasid tõemeeli, et võitlejad lõppkokuvõttes Eesti vabaduse eest. Sakslastega oldi sõja-, mitte aga
ideekaaslased. Loodeti ju üldiselt, et Saksamaa ja NSVL vastatikku verest tühjaks jooksevad ja korduvad 1918.a.
südnmused ning avaneb võimalus Eesti iseseisvuse taastamiseks. Üldine arvamus oli aga, et selleks, et see saaks
sündida, ei tohi sõjategevuse lõppedes Eesti pinnal olla Vene vägesid. Seega, Eesti taasokupeerimist nõukogude
vägede poolt tuleb iga hinna eest takistada.

2) Kõige pealt tuleb märkida, et kaugeltki kõik sõjaväes teeninud eestlased ei kuulunud SS-i. Küllalt paljuoli selliseidki
väeosi (lennuvägi, idapataljonid jne), millel algselt SS-iga midagi pistmist polnud. Kui aga rääkida sellest, kuidas eestlased
lääneriikide ja NL poolt nii taunitud SS-vägedesse üleüldse sattusid, siis toimus see põhiliselt sunniviisil. Sinna suunati
valdav osa 1943.a. Saksa sõjaväkke mobiliseeritud noormeestest. 1944.a. viidi käsu korras üle aga terveid üksusi. Nii
toimiti näiteks idapataljonidega, Soomest Eestisse tagasi tulnud soomepoistega ja veel mõningate teistegi üksustega.
Meeste endi tahtmist siin eriti ei küsitud, ehkki vastuseis sellisele üleviimisele oli küllaltki tugev. (Ei oleks ka legendaarne
idapataljoni komandör, Rüütliristi kavaler major Alfons Rebane, hilisem eesti diviisi rügemendiülem, oma pataljoni relva-
SS-i üleviimist algul tedagi tahtnud ja ähvardanud isegi Soome siirduda, kuid olukorra tõsiduse tunnetamine ning
vastutustunne kodumaa ja ome meeste ees sundis teda lõpuks siiski teenistust jätkama). Eesti Leegion ja hiljem selle baasil
moodustatud 20.(eesti) SS-diviis olid puhtakujulised rindeüksused. Relva-SS tähendas eestlaste jaoks eelkõige
idavaenlasega võitlemiseks ja hädavajalikku paremat relvastust ja väljaõpet. 20.(eesti) SS-diviis koondati enne sõja lõppu
käsu korras ka peaaegu kõik Saksamaal viibinud eesti sõdurid, sellele vaatamata, millises väeliigis nad algselt teenisid.
Kõik 20. SS-diviisis teeninud sõdurid ja ohvitserid vabanesid lääneriikides sõjavangistusest 1946, pärast seda kui Nürnbergi
Tribunal vabastas vastutusest relva-SS-i koosseisus võidelnud, kes sinna olid määratud riiklike organite poolt ega ei olnud
toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid.Ka USA Ümberasustatud Isikute Komisjoni 1950.a. 13.sept. kirjas Eesti
Asepeakonsulile New Yorgis on öeldud, et Balti Relva-SS üksusi kaasa arvatud Eesti Leegioni, tuleb eesmärgilt,
ideoloogialt, tegevusaladelt ja kvalifikatsioonilt käsitleda Saksa SS-ist eraldiseisvatena ning seetõttu peab Komisjon seda
Ühendriikide valitsusele mittevaenlikuks liikumiseks. Seetõttu tuleb Balti Relva-SS-i, kaasa arvatud Eesti Leegioni liikmete
taotluse korral Ühendriikidesse sissepääsemiseks neid käsitleda vastavalt nende isiklikele teenetele.
3) Ehkki Saksa sõjaväes teeninud eestlastest mitte keegi Nationaalsotsialistlikusse Parteisse ei kuulund ja seega selle partei
kuritegiliku programmi eest ka moraalselt ei peaks nagu vastutama, leiavad ajakirjanduses neid tauninud isikud ilmselt
siiski, et Saksa sõjaväes teeninud mehed peavad kaasvastutama kõikide sakslaste poolt kunagi ja kusagil sooritatud
kuritegude eest. Ja seda sellele vaatamata, et valdav enamus nendest kuritegudest tuli avalikult ilmsiks alles pärast sõja
lõppu, nii et need, kes Eesti vabaduse eest võitlema läksid neist tol ajal õieti midagi ei teadnud. NL kompartei juhtimisel
sooritatud kuriteod (küüditamised, massilised arreteerimised ja igasugused muul viisil represseerimised) olid Nõukogude
Eestis aga kõigile avalikult teada, nii et komparteisse kuulunud isikud seda küll väita ei saa, et nad asjast mitte midagi ei
teadnud. Teadsid, kuid vaikisid (s.t.nõususid), sest nii oli omaenda nahale ja karjäärile kasulik.
4) Suurem osa eestlastest, kes Saksa sõjaväes teenisid sattusid sinna mobiliseerituina ja neid ei saa vaadelda kui
vabatahtlikke. Kaugel sellest, sakslastesse suhuti enamasti üsnagi kriitiliselt (sellise suhtumise oli sakslaste käitumine peagi
esile kutsunud ka nendes, kes algul vabatahtlikult olid sõjaväkke läinud). Kuid sakslaste poolt läbi viidud molilisatsioonide
eest kõrvalhoidmine ei võtnud ligilähedaseltki selliseid möötmeid, kui 1941.a. suvel, NLiidu poolt väljakuulutatud
mobilistsiooni korral. Vastupidi, isegi siis, kui olukord rindel oli juba üsna raske ja kõrvalhoidmine oma naha päästmiseks
oleks olnud arusaadav, tulid kümned tuhanded mehed mobilisatsioonikäsku saades oma kodumaad kaitsma ja võitlesid nii
hästi, kui see antud olukorras oli võimalik. Nüüd aga süüdistakse neid, Eesti eest võidelnud mehi, natsismis ja Suur-
Saksamaa eest võitlemises.
5) Eriti halb on lugu siis, kui olete juhuslikult Kaitseliitu kuulunud, sest koosneb see organisatsioon ju vabatahtlikest, kes
on nõus vajaduse korral ka relvaga käes oma kodumaad kaitsma. Vabatahtlik kaitsetahte ilmutamine, rääkimata tegelikust
kodumaa kaitsmisest, on tänapäeva Eestis ilmselt aga taunitav. On ju Kaitseväe ja Kaitseliidu üle ilkumine taasiseisvunud
Eestis vägagi populaarseks saanud. Seda on pidevalt näha olnud, kui meie ajakirjandus on püüdnud ikka ja jälle kõike
halba, mida Kaitseväe, kaitseliitlaste ja Kaitseliiduga vähegi seostada on saanud, oma sõnumites eriti rõhutatult esile tõsta.
Kuid kui nii toimub Eesti ajakirjandus, mida te, kulla mehed, siis vaenlaselt veel oodata võite!

(Lembit Jõemäelt saadud artikkel)

Tänuavaldus

Avaldan südamlikku tänu kõigile, kes mu armsa abikaasa Olga muldasängitamisel kaasa aitasid nii
mälestusteenistusel kirikus kui kalmistul ja peiedel.

Tänan kõiki kadunu sõpru kes osalesid sel kurval sündmusel; tegid tema mälestuseks annetusi kirikule,
kaunistasid seda talitust laulu ja lilledega, mida kadunu väga armastas, ning leidsid lohutavaid sõnu lesele, kes
seda väga vajab.

Kogu sündmus oli tagasihoidlikult kaunis - väärikas lahkunule. Suur aitäh kõigile!
Boris Tesnov
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Eesti uudised, kevad 2003
 Eesti on saanud kutse ühineda Euroopa Liiduga järgneval aastal. Välisminister Kristiina Ojuland’il õnnestus teha

eelislik leping põllumajanduseks ja investeeringuid toetavaks maksuseadus EL’ga. Eestis on küllalt EL’u vastaseid
nagu professor Silberg, kes peab EL’u maskeerituks Nõukogu Liiduks. Kopenhaageni otsusega laiendati EL’u 453
miljonise elanikkonnaga liiduks, mis oleks maailmas suuruselt kolmas majanduslik üksus. Ühinedes EL’ga Eesti peab
tõlkima 80,000 lehekulge EL’u seaduskogu, aquis commentaire, milleks on vaja leida sõnu mida veel eesti keeles ei
ole. 75 tõlkijat tõlgivad inglise keelest eesti keelde ja vastupidi. Tõlkijalt loodetakse tõlkida 5 lehekülge päevas ehk
100 lehekülge 20 päevaga. Eestis on sõnade leiutamise võistlused. Muidugi saades eurooplaseks on ka vaja tunda teiste
euroopa rahvuste keeli. Ülikoolis valmistakse ette tõlkijaid. Hea tõlkija võib loota 100 eurot tunnis. EL’i pääsemiseks
tuleb ühinemine ratifitseerida riigikogus ja rahvahääletusega toetada.

 Ameerika valitus on otsutanud, et maailm peab vabastama kõikidest halbustest ja mille läbiviimiseks peab tarvitama
jõudu. Iraak seisab heatahtlikusele vastu ja seda peab saavutama relvadega. Inglismaa ja Hispaania toetavad Ameerikat
ÜRO’s, isegi eesti peaminister Kallas pidas läbiraakimist president Bushiga; Bush isegi telefoneeris mitte kaua
oodatava sõja pärast. Peaminister Kallas leiab, et Eestis presidenti pole vaja, peaministri ja presidendi tegevust tuleks
koondada ühesse isikusse. Kallasel õnnestus saada kõikide eesti erakondade toetus Ameerika poolt juhitud sõjale.
Raskus on nüüd EL’ga, Prantsusmaa, Saksa ja Belgia astuvad Ameerika sõja vastuseisu. Uued EL kanditaadid ühinesid
sõja pooldajatega ja saatsid president Bushilt toetuskirja. President Chirac leiab seda lapsikuks, kardetavaks ja
kombetuks, kuna Euroopa on hiljuti nii palju aidanud Euroopasse pürgivaid riike. Balti riikides selgitakse vahekorda
presidendi, riigi juhi, ja peaministri, valitsuse juhi, vahel. Kellel neist on õigus esitada riiki väljaspool riiki.?

 Vene kõrged isikud kutsusid reformi erakonna välisministri Ojulandi asemel
 Kesk Erakonna majandusministri Liina Tõnissoni Moskvasse kokkulepete tegemiseks. Tõnissonile anti õigus kirjutada

alla kauaoodetuile kokkulepeile pärast kui ta on telefoniga teatanud Tallinnasse leppe sisu ja loa saanud. Kahjuks, kuna
Moskava nõudis 7 lisanõuet, jäi Tõnissoni käik Moskvasse asjatuks. Venemaa näib hakkama toetama Kesk Erakonda
Reformi Erakonna asemel ja eemalduma Eestis olevaist vene erakondadest. Välisminister Ojuland juba 2001 aastal
tahtis moodustada komisjoni, mis koguks andmeid Nõukogude võimu poolt kannatanud isikuilt ja nõutavat huvitustest.
Siiani on esitatud 116 nõuet. Keskerakondlane siseminister Ain Seppik pidi ameti maha panama kuna ta kui Nõukogu
aegne kohtunik mõistis poisikesi nõukogu 1924 mässu samba määrismise eest kolmeks aastaks vangi ja mehe, kes
nõudis iseseisvust hullumajja. Kultuur minister Signe Kivi lahkus ametist kuna direktor Viiol pettusega tarvitas üle 8,5
miljonit ministeeriumi raha hasartmänguks.

 Ameerika dollar kaotas oma maksuvõimet 27% aasta jooksul euroga võrreldes. Skandinaavlased mõtlevad üle minna
eurole. Eesti investeerimise suurendamiseks ameerikalaste poolt, Eesti Maja kasutakse New Yorgis eesti ameerika
kaubanduse kambri poole ameerikalstele eesti maksu- ja kaubaseaduste tutvustamiseks, et laiandada ameerika
ärimeeste suhteid Eestiga. Eesti kaubakoja eesseisja Krista Altok Tassa julgustab naisi sekkuda kauba kojadega. Eesti
iseseisvuspaeval korraldati New Yorgis ball. Aasta 2002 oli eriliselt hea eesti, rootslate poolt omatud, pangandusele,
Hansapanga profiit tõusis möödunud aastal 33% võrra. Eesti pangandus on mitme keelne ja ametkonna teadmised vene
olukorrast soodustab balti panku olla vahendaja lääne ja vene vahel. Hansa Capital ja EBRD alustasid tööstuslike
vahendite laenamise ja transiit tegevuse laiendamisse, nagu vene raudteed ja sadamad. Siiani sissetulek on Hansa
Capitalil olnud väga hea.

 Big Mac kotlettid on Eestis 29% odavamad kui Ameerikas, sellele toetades võime öelda, et eesti kroon on alahinnatud.
Investeerimine välismaalaste poolt ei olnud möödunud aasta nii kõrge kui 2001, millal investeeriti välismaalaste poolt
570 miljonit eurot. Norralased investeerivad Kunda paberimaasi vabrikusse ja suurde äri keskusesse Tallinna
lennujaama lähedale. Norrast tuleb raha kuna nende tööjõud on väga kallis. Eesti korporatsioonide maks on väga
meelitav välismaalastele. Vene konglomeraat ehitab kivisõe sadamat Muugale, Tallinna sadam läbistas rekordiselt 37,8
miljoni tonni aastas, eriti nüüd kui Vene riik boikoteerib Ventspilsi sadamat. Eesti raudtee ja Kreenholmi tekstiili
vabrik Narvas laseb lahti ligi viissada ja viistuhat töölist vastavalt. Eestis on kombeks riigimetsa röövida, möödunul
aastal rööviti 3652 hektaari metsa. Eesti peaks vahendama kuritegevust ja bürokraatiat. Riik tagastab 1980ndail
ehitatud paneel majade korrastamist.

 Eestis toimuvad valimised riigikogusse kolmandal märtsil, praegu paistab, et Keskerakond saab enamuse millele
järgneva Res Publica ja Reform erakond. Reformi madala ühtlase maksu vastandavad teised erakonnad astmelise
maksuga. Kallas hoiatab, et lame ja korporatsioonide maks hirmutab ära välismaa investeerijad.

 Eestis HIV laienemisele on pandud piir. WHO klassitseerib Baltimaad kui üks konsentreeritud HIV maa kus üle 5%
riski alused gruppidest, nagu prostitutest, vangidest, narkootikutest ja meremeestest on nakastatud. Kommunismist
vabanenud maades on langenud sünnituste arv. 1980ndail aastatel kommunistlikutes maades oli sündijate arv suurem
kui läänes. Poola kaotas miljon beebit nelja aastaga. Eesti kaotas rahvastikust 36% ja Ungari 20%. Sloveenias, Tsehhi
vabariigis ja Lätis on madalaim sündivus maailmas. Euroopa Komitee ebainimliku kohtlemise jaoks leiab ja nõuab, et
Eesti parandab oma seadusi ja vahendaks vangidega inimlikumalt. Eestis on 5000 vangi 9 vanglas, milledest on mõned
ülekoormatud kuni 40%. Vangidel olgu võimalus telefoniga või postiga ühendusse astuda välisilmaga, 8 ruutmeetrit
üksikus kongis, korralikku õhku, vett, valgust ja vähemalt ühekordne soe söök paevas.

Jaan Veidermaa
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    KODUKIRIKU TEATED

ESTONIAN
EVANGELICAL
CHURCH

2396 West 8th Ave
Vancouver, B.C.
Canada
V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 4:30 - 5:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
   EESTI KIRIK      6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

   Preester: Isa Stefan Pettai.
               Koguduse esimees: Hans Selde (604) 538-2939.

Vaiksel Laupäeval, 19. aprillil - Ülestõusmise Püha.
Öine jumalateenistus algusega kell 9:45 õhtul.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Saatjad Ülo Valdma ja Tarmo Viitre.

Tänuavaldus

Tahame südamest tänada kõiki sõpru kes tulid meie pereisa Bärnid tema viimasele teekonnale
saatma, ja meid lohutasid lillede, kaastunde, kaartide ja leinakuulutustega. Tänu annetuse eest Mustjala
Luteri kirikule mis oli 1200 dol. Eriline tänu kaplan Andres Rebasele lohutava leinatalituse eest, samuti dr.
Artur Proosile jumalaga jätul haual. Kirve perele südamlik tänu muusika ja selle kauni laulu eest. Peiedel
järelhüüde eest tänu Arturile, Herbertile ja Eedile. Kirstu kandjatele: Rein, Raimond, Andres, Peeter, Hans
ja David.

Võtke vastu meie südamest tulev tänu,
armastusega Laida perega
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Juhan Randsalu 90

Tuntud ja lugupeetud kiriku ja seltskonna tegelane Juhan Randsalu pühitses oma 90 a.
sünnipäeva 8.märtsil, mille puhul juubilari omaksed ja sõpradepere kogunes VanDusen Garden
restorani, et avaldada temale lugupidamist ja tänu.

Juhan on sündinud 8.märsil 1913.a. Läänemaal, Paatsalu vallas „Nurga" talu perepojana.
Kodumaal töötas juubilar kontroll-assistentina ja hiljem Oiderma mõisa valitsejana, mille ta
hiljem ära ostis. Kahjuks ei saanud ta mõisniku elu kaua elada vaid pidi kõik maha jätma ning
põgenema koos abikaasa Olga ja 3.a. poja Toivoga sissevoolava vene bolshevikkude laviini eest
Rootsi 1944 sügisel.

Peale 6 aastat Rootsis elamist jatkus teekond edasi Kanadasse kus asutas endale uue kodu
Vancouveris. Siin töötas Juhan laevaehitus puusepana kuni 1968 aastani. Siis lõpetas ta palgalise
töö ja hakkas jällegi „valitsejaks", ostes endale kinnisvarasid ning tegeleb tänaseni majade
rentimise ja korrashoiuga.

Oleme tänulikud Loojale kes on kinkinud meie juubilarile rohkesti aastaid mida nii
vähestele on antud. Juhan on kasutanud temale antud aega Jumala õpetuste kohaselt. Ta ei ole
oma eluküünalt hoidnud vaka all ainult endale, vaid on asetanud selle küünlajalale ja aidanud
sellega valgustada oma kaasrändurite eluteed.

Tubli isamaalasena on jubilar siin kaasalöönud pea kõigis Vancouveri eestlaste
algatustes. Kuid kiriku ja koguduse töö on olnud temale kõige südame lähedasem. Kirjasõna
ütleb: „Ükski jõgi ei voola kui seal puuduvad allikad ja ükski põld ei kanna vilja kui sinna ei
külvata". Meie juubilar on olnud rikas allikas ja viljakas külvaja Jumale tõdede levitamisel ja
meie emakeelse kiriku säilitamisel paguluses. Vancouveri Peetri koguduse kirikuvanemana oled
Sa ustavalt teeninud kogudust paljude aastate vältel. Jõudes nüüd igati välja teenitud puhkuse
ajale, soovime et Taevaisa nähtamatu käsi hoiaks ja kaitseks Sind jatkuvalt ka tuleviku päevadel.

R. Olljum

Eesti suursaadik Clyde Kull valiti taas ÜRO allorganisatsiooni
eesistujaks

Genfis lõppes ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (United Nations Economic Commission for
Europe – edaspidi UNECE) 58. aastaistungjärk, mida juhatas eelmisel aastaistungjärgul eesistujaks valitud
Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Clyde Kull.

Aastaistungjärgu ja sellele eelnenud UNECE kevadseminari keskne teema oli jätkusuutlik areng.
Eesti osales aktiivselt istungjärgul toimunud paneeldiskussioonides, mille raames UNECE liikmesriigid
tutvustasid oma rahvuslikke jätkusuutliku arengu strateegiaid. Käsitleti ka UNECE tuleviku ja reformiga
seotud küsimusi, samuti tehti ülevaade eelmise aasta jooksul saavutatust ja tutvustati UNECE koostatud
2002.a. majandusülevaadet, mis sisaldab prognoose ka selleks aastaks.

Aastaistungjärgu kõrvalüritusena taaselustati 1980ndatel aastatel toimunud Myrdali loengute
traditsioon – UNECE esimese täidesaatva sekretäri ja Nobeli majanduspreemia laureaadi Gunnar Myrdali
nimeline loengusari, kus esinevad tunnustatud majandusteadlased. Seekordsel üritusel tegi ettekande
1993.a. Nobeli majanduspreemia laureaat professor Douglass C. North, kes käsitles majandusprobleeme
institutsionaalsest vaatenurgast.

UNECE järgmise aasta eesistujaks valiti taas Eesti suursaadik Clyde Kull, ase-eesistujateks
Albaania suursaadik Vladimir Thanati, Belgia suursaadik Michel Adam ja Valgevene suursaadik Sergei
Aleinik.

UNECE loodi 1947. a. ja see on üks viiest ÜRO regionaalsest majanduskomisjonist, kuhu kuulub
55 liiget. UNECE peamine eesmärk on organisatsiooni liikmesriikide majanduskoostöö edendamine.
Ühenduse olulisemad tegevusvaldkonnad on majandusanalüüs, transport, majandusstatistika, inimasustus,
keskkond ning ettevõtte arendamine. (Vt. täiendavalt www.unece.org).

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
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EKÜK EKÜK EKÜK
LOENGUD KEVADEL 2003

16. märts 2003
"Meie Kodu", kell 12:30
Juttu Eesti vanasõnadest: LAINE LOO
Hiljuti Eestis: PILLE LOO BUNNELL

24. mai 2003
Mäeotsal
Portlandi rahvatantsijad Maipeol

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada/Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

TOIDULAAT

Natukene soolast, natukene magusat
ja võiolla muudki – koju viimiseks!

Pühapäeval, 13. aprillil, s.a. kell 12  keskpäeval
Meie Kodu saalis

Sissetulek Tartu haigetele lastele
meelelahutuse ja tegevuse korraldamiseks

Korraldab korp! Filiae Patriae Vancouveris

Art Show and Sale
Enda Bardell

Kunstinäitus
23.03.2003 March 23 1-5pm

Meie Kodus
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VES Raamatukogu teated

Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11:30 - 12:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Estonian Short Stories edited by Kajar Pruul and Darlene Reddaway, 1996
Northwestern University Press

Rakvere lugemik Kalju Saaber,  Rakvere, 2002

Irma Marjorie Devine, Toronto, 2002
A testament to a memorable woman. It explores Irma's years in prewar Estonia to

postwar Europe and coping with the disability brought on by multiple sclerosis.

Aforismide kuldvara koostaja Heiki Raudla, Tallinn, 2000
2000 valitud aforismi läbi aegade. Kirjastus Virgela.

Jüri's Children - the Generations of the Erdman Family compiled/edited by Barbra Gullickson
Barons, Alberta, 1989

The Salman Family - Estonians in Crimea 1862-2001
This is an addition to the family history book "Jüri's Children" about the Erdman family.

The Travels of Mary and Jacob Erdman 1862-1933 Lillian Muntz
Estonia - Crimea - Alberta: a reader's theatre script

On the Byways of Memory Valdur Nõmme, Vancouver, 2002
The Nõmme family history translated by Mare Nõmme Russell

ESTO - Tee Torontost Tallinna Robert Kreem, Tallinn, 1998
Eestlaste elujõu ja vabadusaate. Eesti Entsüklopeedia kirjastus.

Kaks sammu väljapoole Meeme Liivak, Tallinn, 2002
32 eestikeelset laulu- ja ringmängu ning lihtsamat tantsu lastele. Sammud selgesti

kirjeldud koos laulu sõnadega ja nootidega. Lisatud on CD-plaat. Talmar & Põhi kirjastus.

Eesti eest võitluses toona ja täna koostaja Ülo Kard, Tartu 2002
Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus 1991-2001 - sisaldab mälestusi.

Kuuvikerkaar Edgar Kask, Tallinn 1995
Loodus jutte ja fotosid

Mõisa saladus M. Ödmann, Tallinn 1995
Uus trükk - esmatrükk 1929

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Elected Members of the Estonian Parliament

Kesk - (Centre Party) 28 mandates
Edgar Savisaar, Vilja Savisaar, Mihhail Stalnuhhin, Robert Lepikson, Marika Tuus, Liina Tõnisson,
Jaanus Marrandi, Enn Eesmaa, Ain Seppik, Siiri Oviir, Mati Jostov, Peeter Kreitzberg, Heimar Lenk,
Vladimir Velman, Harri Õunapuu, Arnold Kimber, Mark Soosaar, Kaarel Pürg, Toomas Alatalu, Sven
Mikser, Toomas Varek, Jüri Šehovtsov, Mailis Rand, Nelli Privalova, Küllo Arjakas, Toivo Tootsen,
Värner Lootsmann, Evelyn Sepp
ResP - (Res Publica) 28 mandates
Tõnis Palts, Juhan Parts, Taavi Veskimägi, Külvar Mand, Olav Aarna, Marko Pomerants, Olari Taal,
Jaanus Rahumägi, Teet Jagomägi, Tarmo Leinatamm, Hannes Võrno, Reet Roos, Urmas Reinsalu, Elle
Kull, Ants Pauls, Ülo Vooglaid, Andres Jalak, Ela Tomson, Urmo Kööbi, Indrek Raudne, Ken-Marti
Vaher, Marko Mihkelson, Imre Sooäär, Ene Ergma, Henn Pärn, Sven Sester, Nelli Kalikova, Avo Üprus
Reform - (Reform Party) 19 mandates
Siim Kallas, Urmas Paet, Andrus Ansip, Signe Kivi, Rein Lang, Maret Maripuu, Peep Aru, Andres
Lipstok, Toomas Savi, Toomas Tein, Rein Aidma, Väino Linde, Märt Rask, Kristiina Ojuland, Sergei
Ivanov, Margus Hanson, Meelis Atonen, Rain Rosimannus, Leino Mägi
Rahvaliit - (Estonian People's Union) 13 mandates
Villu Reiljan, Jaan Õunapuu, Rein Randver, Jüri Saar, Jaanus Männik, Jaak Allik, Margi Ein, Mai Treial,
Janno Reiljan, Tiit Tammsaar, Vello Tafenau, Margus Leivo, Mart Opmann
Isamaa - (Pro Patria Union) 7 mandates
Tunne-Väldo Kelam, Helir-Valdor Seeder, Tõnis Lukas, Peeter Tulviste, Trivimi Velliste, Andres Herkel,
Mart Laar
Mõõdukad - (People's Party Mõõdukad) 6 mandates
Ivari Padar, Andres Tarand, Katrin Saks, Toomas Hendrik Ilves, Eiki Nestor, Kadi Pärnits

"Treading Air"

2nd March 2003
Dear Estonian-Americans, Estonian-Canadians, Estonian-Britons,
A NEW JAAN KROSS NOVEL IN ENGLISH - "Treading Air"
Jaan Kross is regarded as the grand old man of Estonian literature, and for that reason another of his
novels is appearing in English in May of this year.
Since not all second- and third-generation Estonians are conversant with the literary language, they and
their partners and spouses may want to read this work of Estonian fiction in English.
The novel, "Treading Air" (i.e. the English translation of "Paigallend"), will be appearing with The
Harvill Press, London, UK, which is a subsidiary of Random House.
The book is a tragi-comic novel about the life and times of one Ullo Paerand who is born in about 1915
and has a series of adventures, including working as an errand boy for the Prime Minister's office in
Tallinn. Unlike the "1944 generation", Paerand fails to escape to Finland, Sweden or Germany late in
World War II, and remains in Tallinn for the rest of his life. The original Estonian version of the novel
appeared in 1998.
Those who are familiar with Jaan Kross will know what to expect, although this novel contains more
semi-autobiographical material than his famous ones such as "The Czar's Madman" and "Professor
Martens' Departure". For those who are not so familiar with either Estonian geography or its history, a
short introduction will cover these matters and there will be a list at the back of the book of those real-life
poets and politicians who pop up here and there, throughout the novel, with everyone from Eenpalu to
Barbarus, Päts to Alver.
I hope you will spread the news to those who might be interested.

Best wishes,
Eric Dickens (romaani tõlkija)
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Tegevuskava - Calender of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

16.03.2003 12:30 Laine Loo ja Pille Loo Bunnell -
EKÜK    lecture

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

23.03.2003 13:00
-
17.00

Enda Bardell : kunstinäitus ja
müük - Art "Show and Sell"

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

28.03.2003 19:00
-
21:00

VES lauluõhtu - Song Evening "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

30.03.2003 13:00 EOLL-VO aastakoosolek "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

13.04.2003 12:00 Toidulaat "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

07.05.2003 12:00 Pensionäride emadepäeva aktus "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

11.05.2003 13:30 VES Emadepäeva aktus -
Mother's Day

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

24.05.2003 14:00 Maipidu - Spring Picnic Mäeotsa - Mission

28.05.2003 Postipoisi suvenumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of
material for the next "Postipoiss"

31.05.2003 Euroopa Festival Skandinaavia keskus,
Burnaby

21.06.2003 13:00 Jaanipäev/võidupüha    -
St John's Day Picnic/dance

Mäeotsa - Mission

26.07.2003 Lõbus laupäev Mäeotsa - Mission

16-20.
08.2003

XXVI Lääneranniku Eesti Päevad
West Coast Estonian Days

Welches, Oregon


