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Põgenemine 60

On juba 60 aastat sellest, kui paljud eestlased põgenesid kodumaalt punalaviini eest. Mitmed
hukkusid pääsemise katses. Need meist, kes jõudsid läände, elasid teel vabadusse läbi paljud sõja
raskused ja hädaohud. Igal neist oli oma erinev tee ja pääsemislugu. Mitmed, kes elasid selle aja läbi, on
juba siit maailmast lahkunud ilma, et nende lood oleks saadud kirja panna. Avaldame siin vaid väikese
valiku meie läänekalda rahva põgenemislugudest.

.    .    .

Allas’e  pere  Eestist  lahkumine

Meie lahkumine algas Türilt 21-mesel septembril 1944 kui kell 3.30 peale lõunat rong hakkas
tasakesi liikuma Pärnu poole, et sealt läbi Ruhja minna Saksamaale. Erika oli sellal 22 aastat vana ja kuus
kuud rase, Toivo oli üks aasta ja neli kuud, Erika ema 46 aastat, isa 61 ja mina ligi 23 aastat. Meid
evakueeriti Valgast juba 20. augustil ja Erika isa saadeti peale lühikest peatust Pärnus Türile sealse
Raudtee Jaoskonna arstiks.

Meil oli Eesti Vabariigi punaseristi vagun mille üks pool oli täis Papa ambulantsi varustust ja
teine pool meie isiklikke asju. Rong oli eelviimane mis Türilt välja sõitis ja sellel olid peamiselt Saksa
kohaliku sõjaväe valitsuse personaal ja umbes 20 Eesti põgenikku. Rong mis jäi veel jaama oli mehitatud
täis sõjavarustuses Saksa sõduritest ja nad hakkasid just jaama ja teisi hooneid õhku laskma kui meie
välja sõitsime.

Oli ilus päikesepaisteline õhtu poolik ja raudtee lähedal maanteel liikusid veel mõned Eesti
sõjaväe üksused lõuna poole. Paljud meie meestest pöördusid maanteelt ära metsateedele koos täie
varustusega, et seal edasi võidelda puna-armee vastu. Venelased pommitasid raudtee ümbrust ja mitmed
lähedased taluhooned põlesid aga ükski mürsk ei langenud raudtee lähedale. Seisime Erikaga meie vaguni
platformil, mõlgutasime omi mõtteid ja vaatasime raudtee äärset maastikku kui just enne päikese
loojangut vihises püssi kuul Erika ja minu peade vahelt mööda ja tabas järgmise vaguni seina. Tuli veel
terve valang laske ja kaks sakslast said haavata, üks kaotas silma ja teisel olid kergemad vigastused. Kui
haavatud toodi meie punase risti vagunisse sidus Papa nende haavad ja andis mingisugust rohtu.

 Kes olid need metsast laskjad, kas meie metsa läinud sõjamehed või mõni Vene langevarjul keda
öeldi olevat mitmetes ümbruskonna metsades?

Augusti kuus, just mõni päev enne venelaste läbimurret Eesti lõunarindel, läks Erika õde
Võrumaale ja ei saanud enam tagasi Valka. Sellel ööl keegi meist täiskasvanutest ei maganud, olime
mures Aino pärast ja lootsime et ehk ta kuidagi pääses põgenema ja võibolla me siiski ta veel leiame.
Eestist lahkumise plaan oli ka vastu meelt ja me uskusime kuulujutte, et Lääne Liitlased ei lase venelastel
Eestit okupeerida. Rong peatas Sindis ja kui me kuulsime et jääb sinna vähemalt kaheks tunniks, kolisime
kell viis hommikul kogu ambulantsi ja oma kraamiga rongilt maha. Kui sakslasest rongiülem seda
märkas, võttis ta vöölt püstoli ja ähvardas meid kõiki maha lasta, kuna tema arvates olime reeturid ja
Vene spioonid. Aga ta siiski midagi ei teinud ja lahkus maru vihaselt.

Rong läks, istusime kottpimedas oma asjadega raudtee ääres. Kui kella seitsme paiku hakkas
valgenema, tuli üks kohalik elanik ja kuuldes meie juttu pakkus ühe toa omast majast kust sakslasest
üürnikud olid just lahkunud ja aitas oma käruga me asjad oma poole viia.

Istusime toas oma kraami keskel, keegi palju midagi ei rääkinud, ja kui kella üheteiskümmne
ümber hakkas kardinate tagant päike tuppa paistma, jooksis Toivo naerdes mööda tuba ja ajas päikese
kiiri taga. Äkki Erika hakkas nutma ja ütles, et kui venelased tulevad siis kindlasti lahutavad meid ja
võtavad Toivo ära. Pinge oli väljakannatamatu ja ütlesin Erika isale, et läheme vaatama kas midagi saab
veel teha. Jooksime kiiresti linna poole ja ühes pargis nägime läbi puude sõjaväe autosid. Sõdurid olid
hollandlased ja kuigi nendel ei olnud ruumi meie jaoks siiski lubasid meid kaasa võtta, pidime ainult
sõitma püsti seistes nende köögi autos. Käskisid meil perega tulla kella kaheteiskümneks. Jooksime
tagasi, pakkisime kuus kohvrit oma asju täis ja peremehe abiga olime tagasi pargis viis minutit peale 12.
Aga köögi auto oli juba läinud!
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Siis üks hollandi allohvitser hüüdis, et näete seal puude taga on veel üks sõjaväe auto, jooksime
kiiresti ja juba eemalt ma nägin auto peal kätt mõõgaga mis oli Eesti üksuse tunnus. Veoauto oli suur ja
tühi ja ta juht magas roolikabiinis. Katsusime teda äratada aga ta ei ärganud ja ma arvasin et on surnud.
Papa kuulas ta üle ja ütles et ei ole surnud, ainult magab. Peale pikka raputamist sõdur ärkas ja oli nõus
meid kaasa võtma. Jätsime kõik ülejäänud isikliku kraami me peremehele ja ta lubas ambulantsi asjad
anda tagasi raudtee valitsusele. Peale lühikest sõitu jõudsime Eesti Leegioni õhutõrje üksuse juurde, kus
kahurid olid ümber üht lagendikku metsa all positsioonil. Sõdur aitas me kohvrid maha, jättis meid
lagendiku keskele istuma, ja sõitis minema. Peatselt tulid neli ohvitseri: üks Saksa kapten, üks Eesti
ülemleitnant ja kaks Eesti leitnanti. Peale mõningaid küsimusi kapten ütles, et ta meid kaasa võtta ei saa,
mille peale ülemleitnant ütles, et kui te neid Eesti eraisikuid ei võta, annan ma käsu tervel üksusel
Eestisse jääda ja siin edasi võidelda. Kokkulepet aga ei saadud ja ohvitserid lahkusid. Istusime edasi. Isegi
Toivo oli vaikne. Lagendikust eemal, lõuna pool oli maantee kus rasked sõjamasinad voolasid
järjekindlalt lõuna poole.

Järsku venelasd hakkasid pommitama, äärmiselt kuiv mets süttis põlema, teispool maanteed oli
laksemoona ladu, ka see läks põlema ja mürsud hakkasid lõhkema. Eesti veokid tulid, haakisid kahurid
oma taha ja läksid, me istusime edasi, pommid ikka lõhkesid ja venelaste kahurituli kiirenes, mets meie
ümber põles, leegid jõudsid peagi üle me pea, õhk oli paksu suitsu täis, Toivo hakkas nutma ja ma
mõtlesin et nüüd meil tõesti enam ei ole pääsmist. Aga siis läbi leekide tuli Eesti ülemleitnant väikese
lahtise autoga, võtsime asjad ja kiiresti sõitsime läbi leekide sellest põrgust välja. Eesti õhutõrje üksus
seisis nüüd põlevast metsast eemal maanteel ja marsi valmis. Meid laaditi jälle maha ja kästi jääda
samasse kohta ning varsti tuli Saksa kapten öeldes, et me võime kaasa tulla! Nagu me hiljem kuulsime oli
eestlasest üksuse juht asendatud sakslasega sama päeva hommikul kuna eestlasi peeti nüüd
mitteusaldavateks.

Meid pandi ühte presendiga kaetud laskemoona veokisse ja sõdur kes meid Sindist päästis sõitis
meiega kaasa, ta näis olevat haige. Õhtu hämaruses sõitsime Papiniidu kaudu Pärnust mööda, venelased
pommitasid ja Pärnu põles. Peagi olime Pärnu-Riia maanteel, aga kuna maanteed pommitati siis meie
kolonn põõrdus kõrvalisele metsateele. Kolonni juht oli sakslane. Meie grupis öeldi olevat umbes 2,000
sõdurit ja vähesed eestlastest põgenikud. Umbes kesköö paiku pommitati meie kolonni ja oli kuulda
tugevat kergerelvade laskmist. Sakslasest grupi juht oli eksinud ja sõitis Vene rindesse sisse! Esimesed ja
viimased veokid olid saanud täistabamise ja me kolonn seisis. Vasturünnakuga aga saadi venelased tagasi
suruda ja hakati teed puhastama purustatud sõidukitest. Pakkusin oma abi, aga Eesti ohvitserid ei lubanud,
öeldes, et sakslsed võivad arvata erariides isikut Vene spiooniks. Suure vaevaga sai kolonn enda ümber
keerata ja sõitsime tagasi. Ja kell 9 hommikul olime jälle Pärnu-Riia maanteel, umbes 20 kilomeetrit
lõuna pool kust me metsa sisse keerasime. Pommitamist enam ei olnud.

Nüüd läks sõit kiiremini ja väga segaste tunnetega sõitsime lõuna ümber Ikla juures üle Eesti
piiri. Olime rõõmsad et pääsesime eluga aga ka mures meie tuleviku pärast. Kuidas välismaalased
vaatavad meie peale, kas me saame hakkama, võõraid keeli ei räägi, välja arvatud see natuke Saksa ja
Inglise keelt mis olime koolis õppinud. Ainult Erika isa rääkis prantsuse keelt täielikult ja Erika ema
ainult natuke, olgugi et ta oli Venemaal sündinud prantslanna.

Sõdur kes meiega kaasa sõitis võttis taskust õuna ja andis Toivole, kes seda kohe sööma hakkas.
Kuna sõdur paistis olevat kaunis haige Papa hakkas teda uurima ja peatselt avastas et tal oli difteriit, mis
on väga nakatav kurgu haigus, ja kui 24. septembri hommiku poolel jõudsime Riia eeslinna, viidi see
sõdur haiglasse. Meil läks kogu selle paanilise tegevuse juures isegi meelest küsida sõduri täis nime, ja
me ei teagi mis juhtus poisiga kes meid päästis! Toivo haigeks ei jäänud.

Riia lähedal me kolonn peatus kaua ja me istusime oma laskemoona kastide otsas, autost
väljumine oli keelatud. Maantee oli sõjaveokeid , sõdureid ja eraisikuid täis, paistis et kõikjal oli paanika.
Aga lõuna ümber hakkasime jälle liikuma ja kella neljaks jõudsime ühte suurde sõjaväe laagrisse milline
asus sügavas metsas umbes 6 kilomeetrit Miitavist põhja pool. Laager oli täis Eesti, Läti, Saksa, Hollandi,
Taani, Belgia, Norra ja võibolla veel teistest rahvustest sõdureid. Miitav oli venelaste käes. Me ei olnud
midagi söönud peale Sindist lahkumist ja kõik, kaasa arvatud Toivo olime kaunis näljased. Ja olgugi et
meil oli raha, siin ei olnud midagi raha eest osta. Noored Eesti sõdurid siiski ‘organiseerisid’ Toivole
natuke piima.

Selles laagris me olime kolm päeva, puhkasime laaskemoona kastide otsas, ja kuna me ametlikult
ei eksisteerinud, sõime nii palju kui Eesti sõdurid said meile oma söögi kõrvalt anda. 27ndal septembril
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Saksa kapten teatas, et kuna nende üksus läheb homme lahingusse siis nad meid enam kaasavõtta ei saa.
Pakkisime oma asjad ümber nelja kohvrisse, jätsime palju häid esemeid lähedal olevate pöösaste alla ja
olime valmis hommikul jala astuma hakata. Aga õhtu hämaruses tulid kaks Eesti ohvitseri suure Taani
Leegioni lahtise veoautoga ja viisid meid ühte Riia hotelli otse pea raudtee jaama vastas. Neil oli väike
toidupakk meile, soovisid meile õnne ja lootsid et saame siiski kuidagi Riiast põgeneda. Tänasime neid ja
kõikki teisi Eesti ohvitsere ja sõdureid kes olid meid aidanud ja meie eest hoolitsenud.

Hotell oli suur ja mugav ja järgmisel hommikul kõndisime Riia tänavatel pärides kas on
võimalust veel kuidagi põgeneda, aga kõik raputasid pääd ja ütlesid et olete hiljaks jäänud, nüüd ei ole
enam mingit pääsu. Aga siis kohtasime juhuslikult Riia peatänaval üht noort preilit kes elas Valgas ainult
mõni maja Erikast, ja me mõlemad  tundsime teda. See noor tüdruk ütles, et Läti Raudteevalitsus annab
lubasid rongiga Saksamaale sõita ja et eestlastele antakse ka ja et temal on luba juba olemas. Läksime
Papaga kohe ja tõesti saimegi sarnase dokumendi ja meid kästi minna Riia kaubajaama, mis asub enam-
vähem teisel pool Riia linna. Maksime oma arve ja hakkasime marssima. Tee oli pikk ja peatselt väsisime
aga nägime tee ääres üht hobuseveo platformi, kummi ratastega, aga ilma hobuse ja voorimehe. Küsisime
möödaminejatelt kas nad teavad kuidas saab seda platformi üürida ja vastus oli: ‘see on siia jäetud. Ta
pole kellegi oma. Võtke kui on tarvis.’  Ja me võtsimegi, panime pakid platformile, Toivo pakkide otsa
istuma, Papa ja mina vedasime ja Erika ja Mamma kõndised kõrval.

Alles õhtupoolikul jõudsime Riia kaubajaama ja leidsime, et seal oli 51 roobast, kõik ronge ja
inimesi täis. Pika otsimise peale leidsime tühja reisivaguni ja kolisime sinna. Ühelgi rongil ei olnud
vedurit ees. Meie kupees oli kaks vastamisi laud pinki, aga kuidas magada? Läksin välja et leida mingi
lahendus ja nägin üht Läti raudteelast. Hakkates rääkima Saksa keeles, mees vastas puhtas Eesti keeles ja
oli üks Riia eestlastest. Ta otsis meile tugevad hööveldamata lauad, tuli rongi ja lõikas need parajateks, nii
et õhtul panime lauad pinkide peale ja meil oli magamisase. Linu, patju ega tekke meil ei olnud.

Elasime seal kolm päeva, ühtegi vedurit ei tulnud ja meie söögipakk hakkas juba otsa jõudma, kui
esimese oktoobri hommikul tuli meie kõrval vagunisse umbes 20 lätlast ja paarikümne minuti jooksul oli
meie rongil vedur ees ja peatselt me hakkasime liikuma. Sõitsime väga aeglaselt ja alguses läksime
põhjalääne suunas kuni Tukkumsini. Seal keerasime lõunasse ja nüüd rong tõesti ainult roomas edasi.
Mõlemal pool raudteed oli mitme kilomeetri ulatuses langenud venelaste laibad, mõnes kohas olid
surnukehad isegi üksteise otsas. See oli arvatavasti koht kus meie sõdurid koos lätlaste ja teistega murdsid
Vene piiramisrõngast läbi.  Ja õhtu hämaruses jõudsime jälle Miitavi juurde, peagu sinna kus olime olnud
mõned päevad tagasi. Kell oli kuus õhtul kui meie rong juhiti umbes 20 kilomeetrilisele häda-raudteele,
milline ühendas Riia-Miitavi raudteed Miitavi-Liibavi raudteega, ja kus liiprid olid laotud lihtsalt maa
peale. Sõitsime jälle väga aeglaselt kui venelased hakkasid raudteed pommitama. Sild meie ees sai täis
tabamuse. Siin kästi kõigil meestel minna silda parandama. Kõrvaldasime lõhutud roopad ja liiprid ja
kandsime kõrval olevast hunnikust uued liiprid, ladusime need risti-rästi ojasängi, panime uued roopad
kohale ja kell neli hommikul olime tööga valmis. Venelased pommitasid pidevalt aga mürsud langesis
kõik ette poole ja meist kaugele. Süüa meile midagi ei antud.

Kell kuus hommikul jõudsime Miitavi-Liibavi raudteele ja kell kümme tuli sakslasest rongiülem
Pappat ja mind tänama öösel tehtud raske töö eest. Ta ütles et kell pool seitse venelased vallutasid koha
kus me raudteed parandasime ja et me oleme ainuke rong mis Riiast pääses. Õhtupoolikul jõudsime
Liibavi. Kolmanda oktoobri hommikul olime ikka veel Liibavis, süüa meil enam midagi ei olnud, aga
enne lõunat kamandati meid vagunist välja ja rivistati ülesse sõjaväe toidulao ette. Igaüks sai leiba, võid,
vorsti ja Toivole ka piima. Meid oli võetud sõjavae toidule!

Peale lõunat rong hakkas liikuma jälle lõunasse. Viiendal oktoobril arvati meid Königsbergis
Saksa tsiviil isikute toidule mis koosnes leivast ja margariinist. Ja ilma suuremate sekelusteta jõudsime
Saksenisse, Braunschweig-Lichtenwalde uude põgenike laagrisse kuhu jäime kuni 07. 05. 1945, millal
algas meie teine põgenemine läände.

                                                                                                             Leo Allas
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Lehed juba kolletasid ammu puul, kuivi heinakõrsi teele kandis tuul. Oma pambukese
võtsin kaenla alla, viimast korda tegin koduukse valla --- saatus toimis nõnda karmilt

minuga ---- pidin maha jätma oma kodumaa.

Tartu linn oli meie pere elukohaks ning venelaste lennukid ärritasid linnarahvast pea iga päev ja
tihti tegid ka öösel oma ringid linna kohal ja ajasid inimesed hirmule. Tarmo oli kolmenädalane kui
kolisin  Nõo ligidale, Unipiha’le. Meie elukoha ligidal asus ka üks sakslaste jalaväe üksus. Olin parajasti
õues, kui kuulsin õhutõrje pauke ning pardarelvade raginat. Ühe hüppega olin rukkis ning samas tuli vene
lennuk nii madalalt, et nägin venelase hirmunud nägu, aga kuulipildujat ragistas edasi. Hea et rukis oli
hästi kõrge, nii oli mulle varjuks. Hiljem kuulsin, et Tartu lennuvälja pommitades olid vene lennukid
100% -liselt hävitatud ---- vale ---vähemalt üks pääses tulema!

Augusti algul ühel hommikul nägin, et sakslaste üksus pakib. Küsisin kuhu nad lähevad? Vastus
oli, et kui ei taha venelaste kätte jääda, tulge meiega. Andsid mulle ½ tundi aega, ega mul midagi pakkida
ei olnudki, ainult Tarmo ja Tarmo vanker. Siiski triikraua haarasin ka. Kui mind linnas Tarmo’ga maha
pandi, siis triikraud jäi kaduma. Küllap mõnele sõdurile oli see vajalik.

Tartus sel ajal leiba kaartidega ei antud, saime jahu ja küpsetasime ise. Oli varajane õhtupoolik,
küpsetasime leiba. Uksekell helises. Ust avades oli seal politsei, kes teatas, et kella 9-ks peame linnast
väljas olema. Venelased olevat väga ligidal linnale ning lahingud algavad. Mis nüüd teha – õnneks oli
meie pere kõik kodu,väljaarvatud Tarmo isa , kes sõdis Narva all. Pakkisime kogu pere vähese riidevara
kohvrisse sest 1941 a. hävis sõjatules meie kodu, jäi ainult mis seljas. Ema võttis ahjust kuumad leivad
ning pani pätsid eraldi padjakatetesse. Sidus kokku nööriga ning mina riputasin tulised leivad üle kaela.
See oli meie teemoon. Nii sammusime 18. aug õhtul linnast välja. Teel üks veoauto peatas ja ütles et mina
lapsevankriga võin nendega kaasa sõita kuni Kärvere sillani. Läksin ja võtsin  ka endi kohvri. Ema ja õde
jäid jala tulema. Kui jõudsime sihtkohta, tõsteti mind ja Tarmo koos vankriga maha, aga meie kohvrit “ei
leitud”. Nii olime teist korda puu-paljad, õnneks mitte Tarmo, tema riided olid kõik vankris. Öösel
venelased pommitasid kõvasti Kärvere silda, aga pihta ei saanud ja metsaalune põgenejatepere pääses
kõik terve nahaga. Hommikul leidsin ka ema ja õe. Asjata aeti meid välja vastu ööd, venelased ei
tunginud Tartu ka mitte järgmisel päeval. Seal me nüüd olime, õnneks oli leiba suhu pista. Tarmo vajas
puhast pesu ja toitu. Taluõue kuhu sisenesime ütles perenaine et majja ta igat linnajooksikut ei lase, minge
sauna. Saun aga lausa kubises kärbestest. Ei ole elus niipalju kärbseid ühes ruumis näinud. Seal oli teisigi
väikseid lapsi. Inimesed tõstid kisa ja lõpuks saime võimaluse lastele toitu anda.

 Nii rändasime jalgsi edasi, Viljadimaale, oli tõesti pikk tee kõndimiseks. Saime olla omakestega
koos mõned päevad, siis rongiga Märjamaale ning lõpuks Tallinna. Seal olime nädal aega Tarmo vanaonu
ja onunaise hoole all. Meil muud väljapääsu ei olnud kui et minna Saksamaale. Nii läksime 14. sept
õhtupoolikul sadamasse et vaadata kui palju ja missugused laevad on sadamas. Äkki ma vaatan, et kaks
hästi  eakat madrust kannavad Tarmot vankriga juba treppidest laevale. Minu hüüdmist ei kuulnud keegi,
samas teadsin et käes on lahkumine sünnimaalt. Kust meie armsad sugulased meile leidsid 12 keedetud
muna, riidekoti sees  –  jäi igavesti teadmata. Laev oli  väikene – nimega RO (ja mingi number , mille
olen unustanud), ning pungil inimesi täis. Sõjaväelasi ei olnud. Kui laev hakkas kell 7 õhtul sadamast
lahkuma kõlas vägev hümn viimseks tervituseks meie armsale sünnimaale.

Nüüdseks on sellest möödunud 60 aastat. See on tohutult pikk aeg, aga tänu Loojale, Eesti on jälle
vaba ja iga põgenik võib tänumeeli ütelda:

Linnud on jälle lennul põhja poole, nendega ma koos rändan kodumaale, põllule siis
ruttan laskun põlvili, annan kodunurmelt võetud mulla oma põuest tagasi.

Laine Viitre
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Kuidas Malle pääses Läänemaalt Rootsi
kirja pannud tema isa Mihkel

Sõda oli jõudnud Eesti piiridesse. Vigala vallavanem lasi enne põgenemist metsas küünis
paadi teha. Keegi oli öelnud: vallavanem laskis valge paadi teha, ta tahab sellega sõita taeva.
Paadi ehitus oli teada politseidele eesotsas komissariga, kellel oli ka soov põgenemiseks. Paat
toodi traktoriga Kasari jõe äärde.

Virtsus kalanduse punkti suur paat ehitati ringi pikemaks sõiduks. Seal oli ka minule
perekonnaga ruum mõeldud. Kahjuks sakslased märkasid. Paat peksti puruks. Teine paat Virtsus,
sakslased võtsid selle üle, kuid lasksid vabaks Lihula malevkonna adjutandi soovil. See viidi
Matsalu roogu. Tuli hiljem Rootsi.

Üks sõber ütles kui tahan ta viib meid Saaremaale ja läheb tagasi. Hiiumaa vallavanem
ütles tule Hiiumaale, neil rohkem paate. Viimased päevad olin rohkem vallamajas kuigi inimesi
käis vallamajas üksikuid. Käisid minu kodus selleaegsed sõbrad Lihula politsei komissar Ilme ja
Lihula loomaarst Selli. Kõneaineks oli muidugi põgenemine. Ilme ütles ta läheb Kuressaare
kaudu Saksamaale koos oma 23 politseiga. Selli hädas, tal on 5-e liikmene perekond. Ütlesin:
paat kus peale saan on täidetud. Jutul lõpp. Järgmine päev istun kantseleis, käsi lõua all,
mõlgutades musti muremõtteid, asi liialt tõsine. Silmad akna poole. Näen üks poisike lahutab
käsi. Mõtlesin vist midagi juhtunud. Väljusin, küsisin poisilt milles asi seisab. Poiss ütleb: tulime
Jungermanni laevaga Pärnust, homme hakkame Rootsi minema. See poiss oli kohaliku konstaabli
poeg. Olles laevas jooksupoisiks. Kohe sisse, telefoni toru pihku. Kahjuks ei saanud ühendust ka
mitmekordse proovimise peale. Laevale saamiseks ei kahelnud. Kapten-omanik sõbralik mees.
Istunud ja vaielnud vallavolikogus mitu aastat. Koju minnes tegin väikese kääru, läbisin
ühiskaupluse, et ärijuhile rääkida hommsest võimalusest. Ärijuhti polnud kodus, pidi olema
Lihulas põgenemise asja korraldamas. Järgmine tripp oli venna juurde, mis umbes pool km.
Maanteelt sisse keeramiseks pidin avama värava. Samal hetkel toppas ärijuht, hr Lepismaa, tulles
Lihulast. Ütles meie põgenemine on kahtlane. Peaärijuht kes läks paadi muretsemise asjus randa
on kadunud. Vist jäigi kadunuks. Rääkisin temale oma võimalustest. Ütlesin: viska laost paar
kasti viina kaasa, teinekord teeb asja kergemaks. Järgmine lõuna ole rannas, varsti laevas. Peatselt
oli jutuajamine vennaga. Ta ütles: praegune tulemine ei tule kõne alla sest tütart pole kodus, ta
jõuab vast ööseks. Üldiselt arvan meie ei põgene. Sellega jutul lõpp. Helistasin Sellile rääkides
samad sõnad. Sellil oli auto. Soovitasin sinna sõita varasel tundidel, tulles läbi minu juurest, tulen
kaasa. Samal ajal liikusid vene põgenike kolonnid Pärnust Virtsu. Ta ütles sakslased võtavad
tema auto ära. Ütlesin: ma ei saa garanteerida, lisades, et rääkisin seda sinu huvides, tee mis
arvad. Ma lähen sinna niikuinii jalgrattal 6-7 km. Kui aga tuled, tule meilt läbi kella seitsme
ringis. Hiljem lähen ära. Täpselt kell seitse oli Selli meil. Varsti rannas. Jungerman ütles: tule
oma perega lõuna paiku siia, siis on laevas kohti valida. Siis juhtus ime, Jungerman Selliga üldse
ei räägi. Katsusin Jungermanniga omavahel asja selgitada. Ta ütles: aasta tagasi tulin Tallinnast.
Karuse apteegi proua juures oli väike viina võtmine, kus oli ka Selli. Tellinud, et Selli viiks tema
koju (15km). Selli öelnud: mina Philip Mardi poeg loomatohter iga matsi ei vea. Mina nüüd
munalõikajat oma laeva ei võta. Lõpetas jutu, läks vist laeva. Sellil oli 2 väikest last, naine ja
naise ema. Naine ootab lähemal ajal kolmandat last. Tegin mis võimalik, et kokku saada
Priidikuga. See juhtus 2-3 tunni pärast. Ma ütlesin ma mõistan tema häbematust. Palun mõtle ta
perekonna peale, 2 väikest last, rase naine. Aega võttis palju, pidin rohkesti häid sõnu tarvitama.
Vist tüdines ära, lõpuks ütles: las toob perekonna ära. Peale lõunat olime inimkoormaga kohal.
Mul naine oli ka oma pisikohvrid valmis pannud. Pisi tütrele Mallele olin juba varem lasknud
valge lambanahkse kasuka teha. Meie talus elas 13 aastane Tallinna poiss, olles nagu kasupoja
eest. Ta tahtis väga kaasa tulla. Muidugi oleks võtnud, aga ei saanud emaga ühendust. Proovisin
ka raudtee telefonil, kus ema teenis, aga asjata. Ilma ema nõusolekuta ei tahtnud poega viia
tundmata tulevikku. Kui lahkusime poiss jäi nutma. Ütlesin: tee vankrikuur korda. Hiljem
mõtlesin, milleks korda teha? Ma ju kunagi seda ei näe.
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Abikaasa ja tütre tõi randa õde hobusevankriga. Ise tarvitasin jalgratast. Olin kodust
väljunud, tuli vastu naabri mees, küsides kuhu lähed? Ütlesin: tahan minna Rootsi. Sakslased
võibolla viivad Saksamaale. Kolmas võimalus - Läänemere lained võtavad oma kaisutusse, kas
tormi või venelaste kuulidest tabatuna. Teel randa astusin vallamajja sisse, et Jumalaga jätta
teenistujad. Ka läksin vahimehe tuppa. Ütlesin: minu aeg siin on täis. Ta ütles: ma mõistan teid,
mina võin siia jääda. Ta oli kommunismi pooldaja. Käisin ka ületee postkontoris viimasied
tervitusi ütlemas. Kassa võtmed andsin meie teisele sekretärile. Esimene oli ajutiselt
komandeeritud maavalitsuse tööle.

Jõudes randa, varsti jõudis ka abikaasa lapsega. Inimeste vedu algas paadiga laevale.
Oleks tahtnud meelsasti abikaasale lapsega kohta kapteni väikesse kajutisse. Laev oli tegelikult
ülevõetud, sõjaväe teenistuses komandör ja 5 meeskonna liiget. Komandör oli Tartu apteeker. Tal
oli abikaasa 5 kuuse beebiga. Seega see koht oli kinni. Läksin varakult laeva, et leida naisele -
lapsele sobivamad kohta. Leidsin midagi madratsi taolist millest valmistasin pikutuseks aseme,
muidugi koha kus ei ole liikumist. Peremeest tahtsid mängida Pärnu 2 sõjaväe arsti. Kirjade järele
pidi laev viima Kuressaare Pärnu sõjaväe haigla varustuse. Laevalt paistis rand mis inimmassist
must.

Esimese arvestuse kohaselt pidime õhtul välja sõitma. Et saksa konvoi tagasi keeras, võis
arvata, et vene allveelaev seal piirkonnas liikus. Jäime ankrusse kuni hommikul valgeks läks. Oli
reedene päev, mille suhtes oli Jungermann ebausklik. Oli valge nägin paati laevale lähenevad.
Peatselt selgus paadis istus minu sõber Oidrema “paron” oma abikaasa ja pisipojaga. Lasin alla
kõisredeli, mille abil nad aitasin laeva. Nad olid tulnud öösel isa tallu. Isa tõi nemad laevale.
Nimetud perekond elab Vancouveris. Poeg on vanem arst, perekonnas kolm last. Vanemad
pensionil, hoolitsedes oma viit maja. Samas paadis oli ka nende tädipoeg Ilves, praeguse Eesti
välisministri isa.

Ankur välja. Kurs võeti Virtsu väina poole. Oli näha rohkesti pisaraid. Sõit algas
tundmata tulevikku. Kui pääseksid, jääb ikka kodutu seisus - põgenik. Läbides Virtsu väina nii
mõnedki lehvitasid mannermaa poole. Laev võttis kursi Soela. See on Hiiumaa Saaremaa vahel.
Inimesed käsutati laevalaelt alla. Ainult laeva meeskond (vormis mehed) liikusid tekil, sest Triigi
sadamas oli saksa post. Mastis lehvis punase risti lipp. Suurema osaajast olin kapteni juures. Laev
liikus kogu aeg pikkamööda. Ei tahetud enne pimedat kurssi võtta Rootsi poole. Olime
Kuressaare kohal. Parasjagu pime. Võeti kurs Gotlandi saare suunas. Sõit täiesti pimedas, ka
suitsetamine keelatud. Laeva ninas istus Joh. Randsalu, et vältida kokkusõitu. Pimeduses paistis
saksa konvoi. Laev pidi kurssi muutma. Keskööl tõusis tuul, laev lekkis. Päästepaadid mis laeva
küljel hakkasid vastu laeva peksma. Tuli sisse - laele võtta. Ma ei saanud neid abistada. Panin
juba varem paksu palitu selga ja võtsin asukoha lamamiseks kapteni kajuti lael. Värske õhk ja
lamamine hoidis ära merehaiguse, mille vastu olen tundelik. Hommik jõudis, meri vahutas. Varsti
tuul jäi vaiksemaks aga suur laine veel loksutas. Lõuna paiku ka laine jäi madalaks. Nii mõnelgi
oli pikksilm kaasas, vaade sihitud Gotlandi poole. Oodatud maa lasi oodata. Järsku hüüdis keegi -
vist on rand! Varsti tehti kindlaks, et oligi rand. Ilmal polnud viga. Rahvas tuli laevalaele. Algas
võimas “Kuldrannake” laulmine. Kui lahkusime kodurannast olid rahval silmad pisaras. Nüüd kui
Rootsi rand paistis jälle silmad pisarais. Eks “Kuldrannakese” laulmine aitas kaasa. Eks see oli
suur sündmus. Lootus hakkas täituma. Kõigil oli soov randa saada. Lähituleviku peale esialgu
nagu ei mõelnud. Juba eemalt säras valgustatud linn, kodumaal oli ju kõik pime. Kas tuli loots
vastu ei mäleta. Trossid kai küljes. Algas maha laadimine. Naised ja lapsed esijärjekorras, lotad
olid vastas, lastele anti sooja kakaod. Relvad tuli ära anda, need pandi kaile akki. Ka toiduained
kästi ära anda. Oma seljakoti koos seapekiga panin kaile. Hiljem selgus, et rumalasti tegin,
kontroll oli kerge. Pekki oleks alguses vaja olnud. Kiiresti oli sõjaväe telgid üles pandud. Ei
puudunud ka väike õli ahi telgis. Oli ju oktoobri kuu, kaunis jahe. Järgmine päev paigutati
koolimajadesse. Kellel olid väikesi lapsi said hotellitoa.

M. Nurming †
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Meie põgenemine septembris 1944
(Ilmus Hiidlaste Seltsi väljaandes „Hiiu" nr. 58 - 2003)

 Meie esimene põgenemine ebaõnnestus, oli mootoririke. Saksa sõjalaevad olid teel Soome ja üks
võttis meid peale, jättes ühe mehe paati, et see tagasi Hiiumaale viia. Hiljem õnnestus temal
(Saksamaa kaudu) USA-sse jõuda, kohtasime teda (vist 1967.a.) New Yorgis (nimi võis olla Eespere,
Espenbaum, Espenboro?).

Meid viidi reidilt ühe purjekaga Tallinna sadama politseisse, sealt jalutasime Patareisse, kus
mehed lahutati perest. Mina nelja lapsega (5a9k-4a7k-3a7k-1a6k) saime siiski teisel päeval vabaks ja
vangla hobuvankriga viidi meid Balti jaama.

Oli kesköö paiku laupäeval/pühapäeva öö1. Pühapäeva hommikul jõudsime Haapsallu.
Voorimehega viidi sadamasse, kus „Gustav” seisis.

Kapten oli nii lahke, et andis mulle oma kabiini ja mu tädipoja naine oma kahe lapsega sai
tüüriruumi. öösel oli hirmuäratav vahejuhtum, kui ma vaheuksel tüüriruumis tukkumast ärkasin ja
keegi võõras mees mu käsivarrest kinni hoidis (ei tea, kas tahtis käekellasid?). „Peksime” ta sealt
tädipoja naisega välja.

Esmaspäeva pea1elõunal jõudsime Heltermaale, kus buss ootas, kuid rahvast oli rohkem kui
oleks omnibussi mahtunud. Jäime lastega lageda taeva alIa. Lähedal elavad Kauberid võtsid meid
oma katuse alIa ja õhtusöögiks olid värsked kartulid soolaahvenatega. No küll need maitsesid hästi!
Ei tea, kas oskasin rahvast küllalt tänada?

Teisel päeval saime veoauto kastis Kärdlasse. Meie kodu oli olnud läbisõidukohaks
põgenikele.  Meil oli Kärdlas äri, kus rahvas sai normikaupa. Aada Kapten oli meil seal müüjaks ja
veelgi oli tegev.

Kui linnavalitsusest läksin ostuluba saama, et müügil olevaid laste jalanõusid Uhisuspoest
osta, ütles sekretär, et ega põgenikele ei anta, aga see oli (nali?). Aga meie nurjunud põgenemine oli
neil juba teada.

Olin nagu peata kana - ei teadnud mis teha - ÕNNEKS! Reede õhtul jõudis Arti koju, oli
kellegi abiga vangist põgenenud. Siis viimase laevaga Hiiumaale. Ja tal oli juba uus tee Rootsi teada.
Kuhu ta mind lastega viis laupäeva lõuna paiku. Mehed ei saanud laevale peale, eesõigus naistel ja
lastel. Dr. Lepp ja pastor lubati laeva – kuna seal oli paar naist, kes ootasid lapsi.

Laev oli klaaritud Saksamaale – aga võibolla mu abikaasa, meie ärist võetud normiviina abil
sai sõidusihiks Rootsi, kuhu me jõudsime esmaspäeva, 25. septembri õhtul 1944 - Nynäshamni.

Seal võeti meid kenasti vastu, söödeti, majutati ühest laagrist teise - aga pereisa ei olnud.
Tema jõudis siiski Rootsi neli-viis päeva hiljem ja umbes kuu aja pärast saime ühte laagrisse.

Taevane Isa oli olnud meile armuline...

Friida Teng

Perekond Teng
1944.a. suvel
Vasakult:
Koit,
Vello,
isa Bernhard,
Are,
ema Friida,
Eha

15





































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

Eesti edukad ettevõtted 1994-1999 Urmo Kala jt., 2000
Successful Estonian Enterprises 1994-1999
Eesti tööandjate ja Tööstuse Keskliidu väljaanne kahes keeles. In English and Estonian.

AS Akadeemia trükk

Kõik mitmen ilmakaaren laiali Lembit Pütsep, North Vancouver 2004
Mälestused noorusajast, vanematest, sugulastest, spordist, koolist, abielust, lastest, tööst jne

Amudseni nimeriri Rein Vahisalu, Tallinn, 2004
1995.aastal läbis eesti laev Livonia kaks korda Loodeväila, pardal eestlastest meeskond ja

Ameerika polaarturistid. Loodeväil on üks maakera raskemini läbitavaid laevateid, mille kaudu
pääseb põhjapooluse alt otse läbi Kanada Arktika saarestiku ühest ookeanist teise.

Kirjastus Varrak

Naeruga eilsest valinud Jüri Viikberg - Tallinn, 2004
Valimik eesti anekdoote 1960 - 1990. Eesti Keele Sihtasutus.

Taimedes talletuv tervis Ain Raal  - Tallinn, 2003
Ain Raal on hariduselt proviisor, töötab õppejõunaTartu Ülikooli farmaatsia instituudis.
Ta on ravitaimede teadusliku uurimisega tegelenud üle 20 aastat. Ravitaimedest ütleb ta nõnda:
Kauaaegne ravitaimede uurimine ja nendega katsetamine on üksnes tugevdanud me veebdumust:
„taimedest on meie tervise parandamisel abi". Kogu kunst seisneb ainult sellest, et neis talletuv
tervis on tarvis üles leida.

Kirjastus Valgus

A Captain's Daughter Heljo Roos Vosari, Pittsburg 2003, States.

Heljo and her family managed to escape from both the Soviet and Nazi occupation and flee to
Sweden, where life began to take on a semblance of normalcy as she finds work, meets her
husband, and begins to raise a family. Finally in America, she finds new challenges and
opportunities in the corporate and academic worlds.     Dorrance Publishing Co.,Inc.,

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Tagasi vaadates Esto 2004’t Riias

Kui 1972 alustati Torontos Ülemaailmseid Eesti Päevi, mida hiljem kutsuti Esto nimega
ei osanud keegi arvata kui kaua ja laialdaselt see mõte edasi võib kanda.  Peale 1972 Torontos tuli
1976 Baltimoris, 1980 Stockholmis, 1984 Torontos, 1988 Melbournis, 1992 New Yorgis, 1996
Stockholmis ja Tallinnas.  Paljud arvasid et Tallinna tagasiminek valge laevaga teeb Esto ideele
lõpu peale.  Polnud mitte nii, 2000 oli jälle tagasi Torontos ja siis tuli uudis et 2004 toimub Esto
Riias!

Alguses kostis mõte kummaline.  Läti oli ju olnud sama kättesaamatu kui Nõukogu Eesti,
oli ju sama raudeesriide taga ja kannatas sarnaseid raskusi kui meie armas maarjamaa.  Aga siis
puhus tuul aju klaariks.  Tuleb ju uue maailma korrale näkku vaadata ja tõestama et nüüd on Läti
samuti Eestile välismaa kui Kanada, Rootsi või Ameerika Ühendriigid.  Ja eestlased kes Riias
elavad on samuti väliseestlased nagu meiegi.

Kui see oli selge oli otsus osaleda lihtne, eriti selle peale vaadata et sama reisiga sai ka
osaleda Eesti Üldlaulu ja tantsupeoga.

Tallinnast läksime Riiasse bussiga.  Eurobussis olid kõik mugavused ja oli kahe korruline
nii et nägi väga kenasti mööduvat maastikku.  Läti piiri pealt läks sujuvalt, kiirem kui meie
Ameerika piiril.  Eesti passisi ainult vaadati kiiresti, Kanada passidele löödi pitsat sisse.
Riia linn on Baltikumi kõige suurem linn.  Andis sõita hulk aega peale linna saabumist kuni
jõudsime jaama.

Bussijaam oli vanalinna kõrval, nagu oli ka suurem osa Esto üritustest ja hotellid ja muud
ööbimispaigad.  Peaaegu kõik sai jala käidud.  Esto peakontor või infokoht oli suures ajaloolisel
Suurgildi majas.  Sealt pidime edasi minema Avaaktusele.  See oli esimene segaduspunkt.  Keegi
ei oskand seletada kus aktus toimub.  Pidi olema Rigas Kongressis.  Tuli välja et selle nimega
hooneid on kaks, üks vana ja teine uus.  Lõpuks muud ei aidanud kui nägime eesti lippu kaugelt
mööda tänavat käimas siis lihtsalt jälgisime lippu ja olimegi kohal.

Avaaktusel osalesid Läti ja Eesti presidendid, Riia ja Tallinna linnapead, mitmed koorid,
Läti ja Eesti kaitseväe orkestrid ja Malmöflickarna.  Oli võimas.  Siis terve rahvahulk, mitusada
isikud, pani mööda Riia peatänavat peatedes kõik liikluse kuni jõudsime Vabadus monumendi
juurde kus pandi pärgi mälestuseks Vabadussõjal langenutele.

Peale seda järgnes kontsert Läti Rahvusooperimajas.  Saal oli võimas ja kontsert oli
tõeliselt mälestusväärne.  Kavas oli muuhulgas Mati Palm, Avo Kittas ja Kalevi Eesti Poistekoor.
Õhtul, peale kontserti, oli meil kavas minna salakõrtsi et kuulata Ivo Linnat.  Esimeks tuli ülese
leida salakõrtsi.  Olevat Riia Eesti Majas, aga kus see on?  Tellisime takso ja olime teel.  Tuli
välja et Eesti Maja ees tänav on remondis, autod ja bussid sinna sõita ei saa.  Panime jala edasi.
Kui kohale jõudsime tuli välja et Eesti Maja on remondis ja sisse ei saa.  Tuli minna veidi eemale
vene kõrtsi.  Seal oli elekter kustunud, ei saanud vaatõlut, ei saanud tehnikat kasutada - polnud
Iffi kusagil näha.  Aga oli vägev pidu.  Tuli laulu ja lusti laialt, Iff jõudis ka kohale ja näitas et
mikrofoni ja kõlarit pole vajagi kui seltskond on lõbus ja laulab kaasa.

Järgmisel päeval oli ettenähtud Valguspidu Dailes Teatris.  Võib kergesti ütelda et see oli
üks parimatest kui mitte kõige parim valguspidu mis keegi on esitanud.  Dailes teatrilava oli
hiigelsuur ja seda kasutadi väga mõjusalt ära.  Oli põimik rahvatantsu, iluvõimlemise ja
koorilauludega mis algusest lõpuni ei annud silmadele puhkust.  Terve kava jooksis nii sujuvalt
kokku et täitsa ehmatav oli see et oli juba läbi.  Peale seda oli trepikoja kontsert.  See tähendab et
koor oli kahel korrusel treppide peal ja publik oli ees, taga ja koos lauljatega.  Publik ja koor
sulasid nagu kokku ja pidu oli jälle hoos.  Peale seda oli samas esikus tants.  Ma nimetasin vist et
see teater oli suur.

Järgmisel päeval oli rahvapidu.  Selle asukoht oli rahvusajaloo pargis mis oli Rocca al
Mare sarnane.  Oli tore pidu aga mõned asjad segasid mõnda inimest.  Loodusparki ei tohtinud
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midagi ehitada või paigaldada.  Praktiliselt see tähendas et polnud kuskil istuda, polnud kuskil
vihmavarju mis oli kahjuks vaja, ja kõige ligemad vetsid oli kilomeeter eemal.  Aga siingi näitas
eestlane ome paendlikust.  Pidu oli tore.  Kalevipoeg õpetas rahvale rahvatantse, vanapagan
kiusas mõlemaid mehi ja naisi.  Koht oli tõeliselt ilus, suure järve kaldal, vanast ajast majad
andsid vana talu mulje, kahjuks sisse ei saanud minna.

Tagasi vaadates olid suurem osa muljed Estost positiivsed.  Mis oli tõeliselt teissugune
eelmistest Estodest oli osalemist idast.  Oli kohal Moskva Eesti Selts, Krimmi Eesti Selts,
Peterburi Eesti Selts ja paljud väliseestlased veel kaugemalt idast.  Riia linn jättis väga hea mulje.
Tuletas paljudes kohtades meelde Pariisi.  Parkisi oli paljuid ja puhtad. Rahvas oli sõbralik ja
vastutulelik kuigi väga vähed oskasid eesti või inglis keelt.

Esto komiteel oli abi  vähe ja see tekitas kooskõlastusega raskusi.  Aga rahvas andis kõik
andeks ja pidutses nagu maarahva kombeks seda teha on.

Alar Suurkask

Kilplased
võtsid
osa
Laulu-
tantsu
peost

Laulupeol
Alar
Olljum
paistab
teises
reas
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XXVII LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVAD
4. – 8. juuli a.2005

Nüüd on aega järgi jäänud kümme kuud kuni eestlased üle maailma koondavad Harrison Hot
Springi kokku, et pühitseda oma uhkust olla eestlased, kohata vanu sõpru ja tutvuda uute
sõpradega, tutvustada noortele oma eluseiklustest nii et need unustusse ei kustu.
Meil on praegust läbirääkimisi mitmete kollektiividega kes soovivad tulla kohale ja aidata meid
ettekandedega.  Midagi ei ole veel päris kindel sest arusaadavalt on nende kollektiividel palju
pingutusi teha, et saada majandusliku alust võimaldada selle reisu ettevõtmist.  Nii palju saab
ütelda praegust.  Nende hulgas on rahvatantsu rühm Tallinna läheduselt, tüdrukute koor ja
teatrigrupp samuti Tallinnast, naiskoor Pärnust, teatrigrupp Los Angeleist ja  meeskoor
Torontost.
Meil on kõrvale pantud 200 tuba 339st aga kui on küllalt eeltellimisi siis panevad rohkem meie
jaoks kinni.  Ideaalselt oleks eestlaste käes kõik 339 tuba.  Siis oleme meie peremehed ja saame
tekitada veidi aega täieliku väikse Eesti Harrisoni järve kaldale.
Tähtis on et meie varakult broneerime toad, et saame kinnitada seda olukorda.  Toa hinnad on
kolmes hinnaklassis.  Kõik toa hinnad on ühe või kahe inimese jaoks.  Vajaduse järgi mahub
mõni veel isik tuppa.  Toa hinnad on  $169.00 East Tower, $149.00 West Tower and West Wing
ja $129.00 Main Hotel.  Hinna järgi võite aru saada, et ida torn on kõige uuem ja moodsam ja
peahoone on kõige vanem, kuigi sama puhas ja korras kui terve hotell.
Hotelli tubadega käib koos piiramata kasutus kõigis viies kuumavee allika basseinis, igas toas
triikraud ja laud, kohvimasin, juukstekuivur ja igapäevane ajaleht.  Parkimine on tasuta.
Ligemad andmeid ja hotelli pilte saate nende koduleheküljelt www.harrisonresort.com  .

XXVII WEST COAST ESTONIAN DAYS
July 4-8, 2005

There is now ten months remaining until Estonians and Estonian minded people will be
gathering at Harrison Hot Springs to celebrate their joint heritage, meet old friends, meet and
make new friends and to relate to the next generation their life experiences so that they will not
be forgotten.  We are having discussions with several groups who have indicated interest in
participating in our festival.  Among these are a folk dance group from the Tallinn area, a girls’
choir and theatre group also from Tallinn, a women’s choir from Pärnu, a theatre company from
Los Angeles and a mens’ choir from Toronto.
We have protected 200 rooms out of 339 for our use.  If we have sufficient number of early
bookings this will be increased.  Ideally we could book all of the rooms and then we would
certainly create a small Estonia on the shores of Harrison Lake.
It is important to book your rooms early.  All room prices are for one or two people.  If necessary
more people can fit in a room.  Room prices are: $169.00 for the East Tower, $149.00 for the
West Tower and Wing and $129.00 for the Main Hotel.  From the prices you can deduce that
The East Tower is the newest and most modern and the Main Hotel is the oldest but it is just as
clean and maintained as is the whole hotel.
Room rares include complimentary access to all five hot springs pools, in room iron and ironing
board, in room coffee maker, in room hair dryer, complimentary parking and morning
newspaper.  To view pictures and read descriptions of the the different room types please contact
the resorts website at www.harrisonresorts.com .
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1.sept.2004

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

TEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15.
nr. 3, 2004

õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Armas Kivisild, esimees

604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 604-987-9418
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!

Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel.  Neis

peegeldub koguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama. 

Käesoleva TEATEDes leiate informatsiooni uue armulaualiturgia

vastuvõtmisest.

Meie
Jumalateenistus

Lähemas tulevikus võtame kasutusele 1999.a. EELK poolt

väljaantud „Jumalateenistus Armulauaga, ehk Missa“. 

„Missa“ muusika on meil juba tutav - see on meil praegu

kasutusel.

Tähelepanu pannakse leiva ja veinile, mis saavad meile

lunastusvahenditeks.

Liturgia võimaldab lähemat suhtlemist õpetaja ja koguduse vahel. 

Ta on kaasaegsem ja rohkem kooskõlas ülemaailmse luterluse, ning

anglikaani ja katoliku liturgiaga.  Külalised, kes eesti keelt ei valda,

aga kes osalevad Missa liturgias omas keeles ja koguduses, saavad

aru, mis toimumas on.

Liturgia trükitakse täiuses ja suures trükkis kiireks kohanemiseks.

„Missa“ on kasutusel mitmes koguduses Eestis. Kombeks on seal

ristimärgi tegemine.  Armulauda pakutakse igal pühapäeval, nagu

seda ette näeb.

Jumalateenistused

Vancouveris toimuvad eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00

e.l. Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel

pühadel.  Kodumaalt lahkumine tähistatakse 19.sept.; Koguduse

aastapäev pühitsetakse 26.sept.; Lõikustänupüha armulauaga

10.okt.; Usupuhastuspüha armulauaga 31.okt.; Surnutepüha

21.nov.; Jõuluõhtul eestikeeles 24.dets. kell 4 p.l. ja inglisekeeles

kell 6 õhtul; Esimene püha 25.dets. armulauaga, Uus Aasta 1.jaan.

Victorias toimuvad järgmised eestikeelsed jumalateenistused:

Usupuhastuspüha laup. 30.okt. kell 2 p.l. Sommerset House’is, 540
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Dallas Road, ja Jõulupühad laup. 18.dets. Kell 2 p.l. Lutheran

Church of the Cross kirikus.  Victoria kuulutuspunkti vanem on

Urmas Anniko, tel. ( 250 ) 474-0255. 

Teadeanded

Talitused Koguduse liikmetest on surnud Lembit Aleksander Jõemägi (80) ja

Enno Järve (87).  Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunute

perekondadele ja kõigile omakseile.

Õpetaja

kõnetunnid

peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti

pärast jumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil.

Palume helistada õpetajale igal ajal tel. 604-263-1802.

Kohvilaud peale jumalateenistust on meie kauniks traditsiooniks. Seal saame

üks-teisega suhelda. Võtke endale ainult üks kohvilaua korraldamine

aastas. Tooge kaasa mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna, kes teid

aitaksid. Tooge kaasa ka lapsed ja lapse-lapsed. Tehke sellest

perekonna ettevõte!

Lillekalendrit palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari ruumis on Jumala

austuseks ja kiriku kaunistuseks.

Surm
ja

Testament

Hiljuti sai koguduse nõukogu teate, et John Rand pärandas

kogudusele üle $138,000.  See on meile heaks eeskujuks, kuna John

Rand ei olnud meie koguduse liige, ega ei ole ka teada, mis side tal

kogudusega oli!

Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma

testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse kahe

või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb teid riigi tulumaksu

kahtlustest.  Kui soovite kogudusele pärandada osa oma varandusest,

palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks täpselt

nõndaviisi nimetatud:

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Peter

6520 Oak Street

Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel. 604-

263-1802.  Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile

õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on omakorda

nendele õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega testamendis

ütleme kirikule tänu, kiitust ja austust Jumalale, mis on samaaegselt

õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi savad.
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