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                                                   ÜRGNE EESTI AJALUGU

              Leo Allas’e sõnavõtt 4. juulil, 2005 LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADE
                      Akadeemilisel Lõunal Harrison Hot Springis, Briti Kolumbias.

Portlandis elav Ameerika kirjanik Jean Auel on kirjutanud järgmised viis tohukat
raamatut urgse aja inimeste elust: The Clan of Cave Bear, The Valley of Horses, The Mammoth
Hunters, The Planes of Passage and The Shelters of Stone. Kõigis nendes raamatutes on
peategelaseks tüdruk Ayla ja tegevus kulgeb praeguse Venemaa, Ukraina ja Prantsusmaa aladel.
Andmed oma raamatute kohta on proua Auel saanud Moskva, Kiievi, Praha ja Pariisi arhiividest
ja ealsetest ülikoolidest. Kuna aga raamatutes kirjeldatud tegevus toimus võibolla umbes 15,000
aastat tagasi, siis sellel ajal ei olnud veel venelasi, ukrainlasi ega prantslasi nende praegustel
asukohamaadel. Aga Valev Uibopuu ja Professr Võõbuse järgi elasid seal meie esiisad Soome-
Ugrilased. Eriti huvitavalt on kirjeldatud meie esiisade elu raamatutes Mammoth Hunters ja
Shelters of Stone. Esimene näitab elu mammotide jahist taganevate jääliustikkude jalul ja teine
elu praeguse Prantsusmaa alal, kus on päris üksikasjalikult kirjeldatud meie vana Taara usu ja
teisi kombeid.

Valev Uibopuu oma raamatus ‘Meie ja Meie Hõimud’ ütleb, et sellel ajal Euroopa oli
väga hõredalt asustatud üksikute perekondade näol, aga kahes kohas olid suuremad grupid kes
olid selleks ajaks juba omad erinevad  keeled välja arendanud. Üks nendest gruppidest elas Uurali
mägede ja praeguse Moskva vahel ja need olid meie esiisad. Teine grupp elas Kaukaasia mägedes
ja need olid esiisadeks kõikkidele germaani, ladina ja slaavi rahvastele. Uibopuu ja teiste
praeguste teadlaste järgi olid Soome-Ugri rahvad esimesed kes liikusid välja oma ürgkodust ja
asustasid kogu praeguse Venemaa, Ukraina, lõunapoolse Siberi ja hõredamalt suurema osa lääne
Euroopast.

Eesti kõige vanem asula mis paeguseni on leitud asus Sindi lähedal, Pulli külas kus
inimesed elasid juba 9,500 aastat tagasi. Ungarlased ja samojeedid lahkusid päriselt meie
ürgkodust umbes 7,500 aastat tagasi ja asutasid suure ja tugeva riigi ‘Magna Ungaria’, milline
ülatas Kaspia merest kuni Hiinani. Samojeedid jäid Siberisse aga ungarlased tulid tagasi
Euroopasse ainult 862. aastal. Suurem sisseränd Eestisse algas umbes 6,000 aastat tagasi ja kestis
arvatavasti kuni 4,700 aastat tagasi. Põlluharimine Eestis algas umbes 4,400 aastat tagasi ja teistel
meie hõimude aladel isegi varem, mille järgi inimeste liikumine vähenes tunduvalt. Esimesed
hõimud meie maale asusid elama Louna Eestisse, umbes samal ajal kui hamelased ja arvatavasti
ka karjalalased saabusid Soome. Saamid olid selleks ajaks juba Lõuna Soomest lahkunud rohkem
põhja poole.

Kui Kaukaasia rahvad umbes 4,000 aastat tagasi hakkasid välja rändama, tulid nad alul
põhja poole, aga kui põrkasid kokku meie hõimudega keerasid läände kus nad vallutasid meie
hõimude hõredalt asustatud ja teised alad.

Eestlased ja kõik Soome sugu rahvad praeguse Venemaa ja Ukraina aladel elasid
rahulikult kuni aastani 100, ehk 1,900 aastat tagasi, kuni algas viimane Vene-slaavlaste
väljarändamine Kaukaasiast. Nemad ei keeranud läände ning hakkasid sõdima meie hõimudega.
Aastaks 500 olid venelased lääne pool Moskvat jõudnud juba kaunis kaugele põhja, aga mitte
veel praeguse Moskva aladele, ja alles aastal 800 tulid nad eestlaste asumisalade lähedale.
Võitluses venelaste vastu hävitati meie hõimud Merja ja Muromite rahvad täielikult. Ja huvitav
on märkida, et vastupidiselt meil koolis õpitud ajaloole, nüüd arvatakse et Rjurik, üks kolmest
Rootsi viikingutest kes pidid tulema Vene rahvaid organiseerima, oli hoopis Muromite vurst.

Aastal 1030 ründasid venelased esimest korda Eestit, aga löödi tagasi. Aastal 1,050 arvati
eestlaste arvu umbes 300,000 inimesele, umbes niisama palju kui tollal oli elanikke Briti saartel,
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Prantsusmaal ja Saksamaal. Katoliku usk oli sellal juba levimas ka Eesti aladel ja aastal 1,169
Paavst nimetas prantslase Fulco Eesti piiskopiks, asukohaga Lihulas. Kui Fulco hakkas end
segama Eesti iseasjadesse saatsid eestlased Fulco maalt välja. Esimene piiskop Liivimaale
nimetati 1,184 ja aastal 1,201 asutasid Lubeki kaupmehed Riia linna liivlaste alale Ukskülas.

Võõbuse järgi Eesti oli tollal rikas põllumajandus riik, kaubitsides kõigi oma naabritega.
Aga kuna meie asukoht asus tolle aja ühel kõige tähtsamal majandusalal, otse suure kaubatee
alguses mööda Venemaa jõgesid Mustale Merele ja Konstantinoopolisse, oli meie asukoht ja
rikas tagamaa ihaldatud paljude võõraste poolt. Ja Saksa kaupmeeste soovitusel, ettekäändega
laiendada ristiusu levik üle kogu Eesti, kuulutas Paavst aastal 1,202 ristisõja eestlaste vastu.
Aastal 1,208  algas meie muistne sõda vallutajate vastu ja 1,228 me kaotasime ja olime sunnitud
allakirjutama paljudele kokkulepetele vallutajatega.  Professor Võõbuse järgi oli Eesti
vallutamiseks vaja paavsti, piiskoppide, mõõgavendade ja teutoonik ordude ja Saksa kaupmeeste
vägesid, hulkurite legioone, kolonistide salku, ja Liivi, Lati, Leedu, Taani, Rootsi ja Vene
armeesid. Need Eesti vanemad kes peale sõda olid veel ellu jäänud sunniti kas saksastama või siis
tapeti.

Aga eestlane ei tahtnud elada kellegi ülemvõimu all ja 1,236 kuni 1,244 oli Saaremaa
jälle vaba. Ja 1,343 algas Jüriöö mäss, mis vabastas peagu kogu maa kaheks aastaks. Eestlased ei
suutnud ainult vallutada taanlaste ehitatud Toompea kindlust. Uued paavsti ja saksa armeed
jõudsid Tallinna alla ainult mõned päevad enne Soome abivägede saabumist ja meie kaotasime
jälle. Arvatakse et võitluses Paavsti ja Saksa vägede vastu Tallinna lähistel langes umbes 40,000
eestlast. Nüüd meie rahva arv oli langenud enam-vähem 100,000 inimesele ja meie vastupanutahe
murtud kauaks ajaks.

Kui Pohjasõja ajal venelased viimaks vallutasid Eesti alad 1,701-1,721 ja tõid taudid
meie maale, arvatakse et eestlasi jäi siis järgi ainult umbes 50,000 inimest. Peagu kõik eestlased
kes sõdisid Euroopas Rootsi vägede koosseisus ei pääsenud enam Eestisse tagasi ja olid sunnitud
jääma elama Austria ja Saksamaa aladele, eriti praeguse Pommerimaa aladele, milline nüüd on
suurelt osalt Poola valduses. Praegu on Eestis umbes 1,000,000 eestlast.                  Leo Allas

Eesti toetab Euroopa Liidu edasist laienemist

Neljapäeval, 1. septembril osales välisminister Urmas Paet Walesis Newportis toimuval Euroopa
Liidu välisministrite Gymnich kohtumisel. Õhtusel töösessioonil oli arutuse all Euroopa Liidu edasine
laienemine, eelkõige liitumisläbirääkimiste alustamine Horvaatia ja Türgiga.

Välisminister Paeti sõnul peab Euroopa Liidu laienemine jätkuma plaanikohaselt. "Euroopa
Liiduga liitumise väljavaade motiveerib igatreforme läbiviivat riiki ning selle motiveeriva faktori
säilitamine suurendab omakorda stabiilset piirkonda Euroopas ja selle ümber," ütles Paet.

EL välispoliitika juhid otsustasid Horvaatia puhul oodata ara Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise
Kriminaaltribunali (ICTY) peasüüdistaja Carla del Ponte hinnangu ja Euroopa Liidu Horvaatia koostöö
paremaks jälgimiseks loodud rakkerühma seisukoha käesoleva aasta septembris.

Välisminister Paet kordas kohtumisel Eesti seisukohta, et Horvaatiaga liitumisläbirääkimiste
alustamine on julgustavaks signaaliks kogu Lääne-Balkanile ning suurendaks stabiilsust selles piirkonnas.
"Me leiame, et Horvaatia on teinud tõsiseid pingutusi parandamaks koostööd ICTYga ning loodame, et
liitumisläbirääkimisi saab peatselt alustada," sõnas Paet.

EL välisministrid kinnitasid kahel eelmisel Ülemkogul tehtud otsust alustada Türgiga
liitumisläbirääkimisi 3. oktoobril käesoleval aastal. Paljud liikmesriigid rõhutasid Türgi strateegilist
tähtsust Euroopa Liidu jaoks. Samas peab Türgi tagama Ankara lepingu kohaldamise protokolli täieliku
täitmise kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas Küprose suhtes.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti plaanipärast liitumisläbirääkimiste alustamist Türgiga.
"Läbirääkimiste käigus peab sündima ka lahendus Küprose tunnustamise probleemile," märkis Paet.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
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                                                JOHANN   EILAU   95

Inimelus on palju  etappe, sündmusi, hinnanguid ja tagasivaateid. Kõige tähtsam neist on
sündimine, mis on aluseks kõigele järgnevale. Sellepärast pühitsemegi sünnipäevi ja  tähistame
ilusate aastaarvudega juubeleid.

Vancouveri eesti ühiskonnas oli  üks  sarnaseid  5.juunil, kus Johann Eilau pühitses oma
95 -dat juubelit. See oli ilus päev. Seda nii juubilarile kui ka külalistele. Selleks oli hulk
perekonnasõpru  kogunenud Heljo ja Johanni tütre Mare ja väimehe Veiko Tutti kaunisse
kodusse. Sellel kodul  on suurepärane botaanika aed, mis on leidnud laialdast tähelepanu ja mille
kohta ilmus pikem artikkel Vancouver Sun`is. Ka meie juubilar on selle aijale teinud oma
tehnilise panuse.

Koosviibimise jooksul selgus, et aastaid tagasi toimus samal päeval veel teinegi
murrangulise tähtsusega sündmus, sest Johannist sai 1943.a.oma enda sünnipäeval abielumees.
See päev ei olnud kerge nii pruudile kui ka peigmehele. Johannil oli hommikul Tallinna Tehnika
Ülikoolis prof. Nieländeri juures kolmetunnine eksam, mis nõudis suurt kontsentreerimist ja
eelolevale abiellumisele ei tohtinud mõelda. See nõudis tahtejõudu. Eksam läks hästi ja see oleks
olnud nagu oomen, et eelolev elumuutus saab olema hea.

Samal ajal ootas pruut, prl. Heljo Torrim, närveerides perekonnaseisu ametis, et kas
peigmees ikka jõuab õigeks ajaks kohale? Johann jõudis. Ja nii võisidki Heljo ja Johann
pühitseda nüüd Johanne  juubelipäeval  ka oma 62-aastast abielu. Kiriklik laulatus toimus nädal
hiljem ilusal suvistepüha laupäeval.

Abielludes on ikka tegemist ka ämmadega, see on paratamatus. See selguski Johanni ema
pool, kes oli peale registreerimist korraldanud oma kodus koosviibimise. Kui pidu oli läbi, sõnas
Heljo ema, pr. Torrim, harjumuslikult Heljule, et “Heljo, hakkame nüüd koju minema.” Aga
Johann sai jaole ja sõnas mehiselt, et seda ei saa enam teha, Heljo jääb nüüd minu juurde.Nii
algas peale meie juubilari suurepärane abielu.

Koosviibijate nimel võttis sõna hr.Ants Hansson, kes iseloomustas juubilari ja tervitas
teda soojalt kohalolijate  nimel. Hr. Lembit Pütsep andis üle tervitused kolleegide poolt. Lunch
koosnes eestipärastest toitudest, söögipalve lausus pastor emeer.dr. Artur Proos.

Johann Eilau sündis  5. juunil Jõgeval.   Algkooli lõpetas juubilar Tartus ja keskkooli
1929.a. Tallinnas. Suveti töötas ta vannutatud maamöötja töögrupis ja valmistas end ette
raadiotelegrafisti kutsele. Peale vastavate eksamite sooritamist oli esimeseks kohaks eesti laev,
kust ta hiljem siirdus soome kaugesõidu laevale.

Teine maailmasõda oli juba alanud ja Johann koges peatselt selle hädaohte, sest    saksa
allveelaev torpeteeris 1940 aasta hiliskevadel Atlandil   soome laeva, kus Johann
raadiotelegrafistina töötas. Tagasi jõudnud Soome, kutsuti ta 1941.a. Soome   sõjaväkke, sest
raadiotelegrafistidest oli suur puudus.  Johann osales mitmetel  Soome mereväe retketel   Eesti
randa ja võttis osa Vormsi ja Muhu saarte vallutamisest.

Johann jõudis uuesti Eestisse 1942.a. ja astus Tallinna Tehnika Ülikooli. Kui 1944.a.algas
punaste suurpealetung Eestile, otsustasid Heljo ja Johann maalt lahkuda. Siirduti üle Soome
Rootsi.

Rootsis jätkas Johann ülikooliõpinguid. See periood oli noorele abielupaarile
majanduslikult väga raske. Johann lõpetas ülikooli 1947.a. ja töötas Rootsi Veejõujaamade
Valitsuses. Peatselt sündisid tütar Mare Ingrid ja poeg Jaak Juhan.

Kuna Rootsi olukord põgenikele oli ebakindel, otsustas Eilaude perekond siirduda
Kanadasse, kuhu jõuti 1951.a. kevadel. Sobiv töökoht leiti Vancouveris ja nii sai Eilaudest
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Kanada Lääneranniku elanikud. Johann projekteeris ehitusinsenerina elektri tootmiseks
vajalikke veetamme, mitmed neist maailmaklassi kuuluvaid;  tunneleid, allmaa jõujaamu ja
lahendas raudbetooniga ühenduses olevaid probleeme.

Ühiskonnatöös on Johann igal pool kaasaaidanud. Ta on aktiivselt tegutsenud Skaudi ja
Gaidide Sõprade Seltsis, Lääneranniku Eesti Päevade toimkonnas, Eesti Kultuuri Ühing
Kanadas, Eesti Seltsis, Peetri koguduse nõukogus, Eesti Kirikufondi juhatuses ja on valitud  selle
organisatsiooni auliikmeks. Akadeemiliselt kuulub juubilar Fr. Estica perre.

Soovime juubilarile palju õnne, tervist ja jaksu eelolevateks aastadeks !

                                                                                                         Lembit Pütsep
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                       Järelhüüe

XXVII Lääneranniku Eesti Päevad, mis peeti Harrison Hot Springis juuli alguspäevadel
on nüüd ajalukku vajumas.  Ennem kui need täielikult unustusse vajuvad tuleks mõni asi
esile tuua.   Esiteks on vaja tänada kõiki neid isikuid kelle vaeva ja tööga said need
päevad tegelikuks.  Kõige eeskätt tuleb siiralt tänada Lilian Olljum Gooldi ja tema
abikaasat.  Nemad panid oma isikuelu täielikult kõrvale päevade ajal ja ka nende eeltööde
juures.  Bill Goold on vist ainuke kes kindlasti teab kas noored leidsid tõelist tonti
tondiotsimisel (Sasquatch Search).  Veiko Tutti korrraldas administratsiooni ja
informatsiooni lauda nii hästi kui on võimalik ja leidis igast nurgast omale abilisi, et
moodustada omale "kruu".  Tema oli esimene keda külalised nägid kui saabusid ja oli see
kes rõõmsalt vastas kõik küsimused ja lahendas kõik mured.  Aarne Tork korraldas kõik
mis oli seatud Esto klubiga ja Salakõrtsiga.  Tema korraldas kõik tehnika oma orkestri ja
Meie Mehe esinemistel ja oli ka vastutav tehnika eest Forumis kus peeti kõik kontserdid
ja ka avaaktus. Ray Rannala hoolitses, et kõik läheb hästi akadeemilise lõunal kus
peakõnelejaks oli vil! Leo Allas.  Walter Johanson korraldas kontsert jumalateenistuse
kus olid kohal mitmed vaimulikud, eesotsas Peapiiskop Udo Petersoo. Liisa Suurkask
korraldas rahvatantsupidu, Kalev Estienni võimlemist ja Rahvapidu. Kadi Purro pani
meie teatrietenduse kokku ja sai mitmelt poolt hiilgavaid arvustusi. Enda Bardell
korraldas kunsti ja käsitöö näituse ja müügi.  Rein Vasara pani kokku posti esemetest,
ümbrikud, kirjad, postkaardid, postmargid mis kõik selgitas Eesti sünnivalu aastate
ajalugu mis kulmineeris Tartu Rahulepinguga aastal 1920. Mari Kaul-Rahiman ja
Marnie Fraser jägasid sekretäri tööd ja olid vastutav Balli eest.  Raha eest oli vastutav
Silvia Tärk kes hoolitses piletite eelmüügi ja registratsiooni eest ja et arved olid kõik
makstud ja Irene Olljum luges kõik rahad üle ja kindlustas et kõik oli korras.  Saalide ilu
järgi hoolitsesid õed Soide,  Ingrid, Vivian, Bridgid ja Silvia.
On muidugi palju rohkem abilisi kes väärivad siiramaid tänu sest et aitasid oma
koostööga seal kus ja millal oli vaja.  Ma kardan et kui ma hakkan kõiki nimetpidi tänama
siis jätan kogemata kedagi välja.  Parem tänan teid kõik – teie teate ise kes teie olete.
Ilma teie abita poleks saanud päevi korraldada.
Ja muidugi tänan kõiki kaasmaalasi kes tulid ligidalt ja kaugelt, et osaleda ja pühitseda
lääneranniku koostunnet.  Kõige kaugemalt oli kohal Austraaliast, kõige lähemalt oli
Chilliwackist.   Meie veel täpsustame andmeid aga algandmetel paistab, et kohal oli ligi
kuus sada kaasmaalast.  Tänu lahkete annetajatele, eesotsas Eesti Sihtkapital Kanadas, jäi
ka veidi raha üle.
Üle jäi ka mõni asi mida meie veel müüme.  On olemas LEP erit villitud veini, valget ja
punast, mida meie müüme hinnaga 15 dollarit pudel.  Palun astu kontakti minuga
604.224.5901 või Liisaga, 604.728.7463.  T-särke on järel kõigis suuruses, valgeid ja
musti.  Hind on 10 dollarit ja tellimisi kas minuga või Liivi Seldega 604.536.7510.
E Stuudio plaate on ka müügil 20 dollarit tükk.  Osta saab Helle Sepa kaudu
604.274.7377 või Vello Püssi kaudu 604.542.0223
Tänan jälle kõiki osalejaid ja tervet kruud!

Alar Suurkask
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III Matsalu rahvusvaheline loodusfilmide festival:

Üldsätted

1. Festivali eesmärk on tutvustada ning tunnustada uusi loodusfilme ja nende tegijaid, soodustada
loodusfilmide levi.
2. Festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi, põlisrahvaste sügavalt loodusega
seotud traditsioonide austamist.
3. Festival on kohtumispaigaks filmitegijatele, kes loovad filme looduse mitmekesisusest ja selle
kaitsest, looduse kui elukeskkonna säilitamisest ning põlisrahvaste elust.
4. Festival on Eesti filmikultuuri tutvustamise paigaks, kus on võimalik luua kontakte Eesti ja
teiste maade filmitegijate vahel.
5. Festivali raames toimuvad loodusfoto näitused, loodusfotograafide kohtumised ning teised
kultuuriüritused.
6. Festivali korraldab MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival koostöös Lihula vallavalitsuse,
Matsalu Rahvuspargi ja Eestimaa Looduse Fondiga.
7. III Matsalu rahvusvaheline loodusfilmide festival (edaspidi festival) toimub Lihulas,
Läänemaal 22.-25. septembrini 2005.
8. Festivali töökeelteks on eesti ja inglise keel.
9. Festivali kontaktandmed: Tallinna mnt 1a, 90302 Lihula, Läänemaa, Eesti.
Tel. +372 551 0910, +372 4778 198
Faks +372 4778 198, +372 4778 191
e-post: tiit.mesila@matsalufilm.ee
http://www.matsalufilm.ee/

„KEERUTAJATE” rühma
kokkutulekud toimuvad
esmaspäeva õhtuti kell 7

„Meie Kodus" 6520 Oak Str. Vancouveris.

Rahvatantsud - juhendaja Enno Paat - tel. 604 465-7843

Ühislaulud - saatemuusika Tarmo Viitre

Vestlus - kohvilauas

Ootame uusi osavõtjaid - huvikaaslasi
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Saaremaa rahvast

( Raamatust "Illustr. Saaremaa ja Kuressaare juht -1931 )
Saarlased on eesti rahvusest ja kõnelevad eesti keelt! Kui aga saarlasi lähemalt tähele panna, näeme

imestusega, et nende tüüp on väga mitmekesine. Peaaegu igas kihelkonnas on isemoodi näod ja ninad. Hea
tundja ja tähelepanija võib näovärvi ja tüübi järgi igast enne tundmatust isikust üsna kindlasti öelda, kust
kihelkonnast ta pärit on. Pöidlasel on tõepoolest teine nägu kui Mustjala mehel, ning viimast ei või
kihelkondlasega ega sõrulasega ära vahetada.

Eriti Kihelkonnas ja Sõrves leiame sagedasti nägusid, mis eestlaste omist erinevad ning elavalt germaani
tõugu rahvast meelde tuletavad. See on muidugi tõenduseks, et saarlaste seas leidub palju segaverd.

Suur on näiteks Sõrves Skandinaavia moju, mis ilmneb sõrulaste silmapaistvast keha pikkusest (keskm.
172,5 sm) , milles nad ainult vanust liivlasist ja Gotlandi saare rootslasist maha jäävad. Ka valged
juuksed ja sinised silmad on Sõrves ülekaalus, viimaseid leidub 80% Sõrve elanikest. Arvatakse, et vanal ajal
võõrad laevamehed, keda tuuled ja tormid vahel Saaremaa randa ajasid, Saare rahva sekka segaverd on
toonud. Mustjala kihelkonnas ja Sõrves elab rahvas, kellest arvatakse et nemad tingimata Rootsist pärit on ja
vanal ajal Saaremaale elama asunud.

Lahkuminevast rahva koosseisust annavad ka endised rahvariided tunnistust, mis jällegi kihelkondade
kaupa moodide poolest üksteisest erinevad... Oma kehaehituselt on saarlased tugevamad ja pikemad kui mandri
eestlased. Üle 6 jala pikki mehi leidub rohkel arvul. Ka naised on tugevad, sirge ja pika kasvuga ning sagedasti
väga ilusate näojoontega! Iseäranis p6õllutöös on naised palju virgemad kui mehed, kes mandril töödel käies
põllutoost võõrduvad... Vaimuandidest pole saarlane sugugi kehv, vaid pigemini rikas. Saarlaste tööosavusest
annavad tunnistust eriti laevade ehitus ning mitmesugused ilusad ja peened kasitood... Oma kõnes ja seltsis
tuntakse teda "hambamehena", alati veidra ja terava naljaga käepärast... Iseloomult on saarlane lahke, rahulik
rahvas. Haid inimesi kasvatab Saaremaa , millised saarlased ka tõepoolest on .

Rahutumad, enam väljaarenenud inimesed siin kestvat pinda ei leia. Lähevad maalt valja - sellepärast
Saaremaa ka suigub. Terves maailmas leidub saarlasi, aga igatsevad nad siiski alatasa kodu järele!...

Ajaloos tunneme saarlasi kui kuulsaid ja vahvaid merehehi ja meriröövleid, kes kogu Läänemere maade
rahvad oma hulljulgete röövretkedega alalises hirmus hoidsid. Juba sisserändamisel Läänemere maile sammusid
saarlased eesti suguharude eesotsas, tungides kõige kaugemale läände!

Vesi ei suutnud neid peatada. Tolleaegne saare rahvas oli agar, ettevaatlik, julge ja vahva, kes sõjast
rõõrnu tundis. Et saare rnaapind kehvapoolne ja kui oli, nii, et ta perekat rahvast ei jõudnud toita, rnuretseti
rnõõgateraga leivale lisa... Sõja ja röövimise vahel ei tehtud palju vahet. Mitte ainult leivapuudus ja häda ei
ajanud saarlasi rneresõitudele. Rahva arvarnise järgi peeti mehisemaks ja ausamaks rnõõgaga endale
ülalpidamist rnuretseda, kui adra taga kõndida... Röövkäike rnerel peeti ka kuulsust tõotavaks tööks. Läänes
elasid hulljulged vikerlased ja nendega käisid saarlased jõudu katsumas, sõites nende kodumaale, kandes alatasa
ahastust ja häda Rootsi ja Taani rannamaile. 1187 hävitasid saarlased Rootsi pealinna Sigtuna. Ölandi saarele
ehitasid koguni endale kindluse.

Markus: Et saarlastel orna naaberaladega "tegernist" oli, tõestavad ka saarel esinevad asulanirned, nagu
- Kotlandi Lümandas, Kuralase Kihelkonna vallas jt.

Saare rahvariietest
Arvan, kuna Saarernaa oli sajandeid tagasi umbes 300 aastat jaotatud kahe valitseva võimu - Ordu ja

Piiskopi vahel, siis pidi seal olema ka teatud rahva läbikäimise piirang. Näiteks kuulusid Mustjala ja Kihelkonna
alad Saare loodeosas ja Pöide-Jaani idaosas ning Muhurnaa Ordule kuna suur osa Saarest koos Sõrvega allus
Saare-Lääne piiskopile. Ja üldse, kuni Eesti Vabariigi ajani suheldi läbikäimises peamiselt oma küla või valla
piirides. Näiteks abielluti ikka enarn-vahern tuntud neiu või peiuga. Läks kakluseks, kui rnõni noormees teisest
külastki tuli kiigemäele. Ja kui rnõni abielluski kaugemalt, tundmatu tüdrukuga, siis öeldi rnärkusena: näiteks -
"see toodi säält rnaa seest", või jälle "toodi Karja kergu alt".

Nõnda oletan, et vähene suhtlemine naaberaladega võis põhjustada seda, et pea igas kihelkonnas on
Saaremaal erinevad rahvariided. Neid on Saarernaa Gümnaasiumis 19.sajandil joonistusõpetajana tegutsenud
kunstnik Friedrich Sigismund Stern tähelepanelikult jälginud turulkäiva Saare rahva hulgas, kust saigi
inspiratsiooni rahvariiete ja inimtüüpide jäädvustamiseks ja avaldas oma töö albumitena. Neist selgubki,
millised olid rahvarõivad Saaremaal tarvitusel 1840 - 1871 aastail... Sterni poolt väljaantud albumeis on toodud
Jämaja, Mustjala, Kihelkonna, Anseküla, Püha, Pöide-Jaani, Kaarma-Kärla, Valjala ja Muhu riided, milledest
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eriliseks huvipunktiks on kunstnikul olnud Jämaja ja Mustjala. Need rahvariided on oma rnaalilisusega olnud
viimaste aegadeni eriti silmapaistvad.

Ka rnärgib Stern asjaolu, et Saaremaal kanti enamasti pikki juukseid kammitult seljal, kuna aga Sõrves
olid need palmikunena seotud. Muhus kandsid naised lühikesi juukseid - n.ö. "poisipead"...

Saare murdeist
Magister Johannes Aavik, saarlane ja tuntud eesti keele uuendaja ütleb: "Saaremaa keel kuulub Põhja-

Eesti keele hulka. Ta ei ole siiski ühtlane, vaid jaguneb eri murdeiks, nii et pea igas kihelkonnas on rahvakeeles
erijooni." Lisame juurde: umbes sama palju kui Saarel leidub erinevaid rahvariideid, nõnda on Saarel ka
erinevaid murdeid - pea igas kihelkonnas kuuldavalt erinev. Suurim vahe on Lääne ja Ida Saaremaa murdel.
Mag. Aavik väidab: kuna Lääne-Saaremaal oli vanal ajal rootslasi, siis on seal õ häälik asendunud ö-ga. Ainult
Pöidel ja Muhus on see säilinud. Nai t .: kõik on õige ja võõras tuli põõsaste vahelt on defekt enamiku saarlaste
hääldamises. Samal ajal aga saarlane sellist grammatilist viga ei tee - ta on rikka vanemate laps, või - ta tuli
musta jalgadega tuppa, vaid utleb seda õieti: rikaste, mustade jne. Mida aga saarlane sagedasti teeb: ta tahab ära
jätta tähti sõna algul, nagu: preili, proua, kraav, hobune, praginal, kriips, kruvi, prussakas, - hääldades need:
reili, ruua, raav, obu, raginal, riips, rui, russak!

Veelkord naaberkihelkondade erinevusi, mis reedab kõneleja päritolu. Karja kihelkonnas hääldataks-
räägitaks: pole oln tuln, käin, näin, söön, kuuln, rääkin jne. Mustjalas aga: pole ond, tund, keind, näind, söönd,
kuuland, rääkind jne. Mustjalas on ka sõnavaras: raand = ämber; änd = saba; tubakaudu = mööda tuba; lavad
= lauad; ulaga-müts = nokasmüts; pehe = pähe; ästohi - ei tohtinud jm. Murded on aga paratamatult sunnitud
kaduma tänapäeva liiklemise, läbikäimise, kirjanduse, ajalehtede lugemise ja raadio-televiisori kuulamise tõttu.
"Murded peaks aga detailselt üles märgitarna ja nõnda säilitatama keeleteadusele ja tulevasele uurimisele", ütleb
mag. Aavik.

Ainetel - Herbert Kirves

TÄNUAVALDUS

Südamlik tänu kõigile, kes tulid meie kalli tütre ja abikaasa Shirley Kristina Borgeni
(neiuna Sepp) ärasaatmisele ning lohutasid meid suure ja ootamatu kaotuse puhul.  Oleme

tänulikud teile kõigil rohkete lillekimpude, kaastunde-avalduste ja annetusete eest Variety
klubile ja Peerti Kogudusele.

Eriline tänu õpetaja Walter Johansonile ja Isa John Brioux’ile südamliku teenistuse eest, organist Terri
Johansonile ja “Leelole” teenistuse muusikalise kaunistamise eest, Liisa Suurkasele, Dale Niwale,
Louise Niwale, Stephanie Catambing’ule ja kirstukadjatele. Täname “Kilplasi” suure abi eest saali
korraldamisel, peiedel oma mälestuste jagamise ja mälestusalbumi eest. Suur tänu Viktor Remmelgale
videoseadmete ülesseadmise ja videoülekande eest.

Eriti suur tänu Vellole ja “Omamoodi” grupile, kes mind sel raskel ajal külastasid ja toeks olid. Tänu
Korp! Filiae Patriae õdedele, “Keerutajatele” ja kõigile sugulastele ja sõpradele helistamise, toetuse ja
lohutussõnade eest.

Helge mälestus kallist Shirley Kristinast jääb igavesti meiega.

Sügavas tänutundes,  Helle ja Jeff
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LEP 2005
Lühi ülevaade

Hästi õnnestunud XVII Lääneranniku Eesti Päevad peeti Harrison Hot Springis 4-8.juulil
2005.

Esimesel hommikul oli juba hulk inimesi kogunenud registreerimislaua ette, kui algas
ettetellitud piletite jagamine, piletite müük ja informatsiooni edasiandmine. Veiko Tutti ja virgad
abilised olid päevade jooksul usinasti tegevuses registreerimiskeskuses. Samal päeval toimus
Akadeemiline Lõuna, kus Leo Allas pidas huvitava kõne ürgse Eesti ajaloo teemal. Päevade
avaaktus toimus kell 17:00. Hümni saatis Tarmo Viitre. Palvuse pidas peapiiskop Petersoo.
Esimees Alar Suurkask proklameeris 27.Lääneranniku Eesti Päevad avatuks. Tervitusi tõi EV
aukonsul Harry Jaako. Laulis E STuudi kammerkoor Jaan Randvere klaveri saatel. Järgnes
kunstinäituse ametlik avamine Enda Bardelli korraldusel. Õhtusel Sõpruspeol oli rikkalik buffeti
stiilis söögilaud. Tantsumuusikat pakkus Teose bänd Portlandist ja Meie Mees Eestist. Eesti klubi
(Aarne Tork oli korraldaja) ja Salakõrts olid avatud hilisõhtul.

Teise päeva (5.juuli) tegevus sisaldas noorte üritused,
E STuudio kammerkoori kontserdi, teismeliste basseinipeo, Kalev Estienne võimlejate esinemise
ja Tartu meeskvartett UR2KAM kontserdi. Meie Mees esines veel kord Eesti klubis.

Kolmanda päeva kava algas laste tegevusega. Kontsert jumalateenistus toimus hotelli
saalis õp. Water Johansoni korraldusel. Teenisid peapiiskop Udo Petersoo, peapiiskop Raymond
Roussin, praost Thomas Vaga, pastor Helari Puu, õpetaja Walter Johanson ja preester Isa Stefan.
Klaveril Siiri Rebane. Laulsid E STuudio kammerkoor. Solistina osales fagotist Martin
Kuuskmann. Pealelõunal oli Pille Loo Bunnelli foto, luule ja muusikaline esitlus "Mõtisklus
looduses". Sellele järgnes Laulupidu. Osa võtsid E STuudio kammerkoor, Toronto Eesti
Koolikoor, Toronto Eesti Meeskoori liikmed ning lauljaid läänekaldalt ja mujalt. Juhtisid Taavo
Wirkhaus, Reet Lindau-Voksepp, Külli Lokko, Mariell Piispea ja Charles Kipper. Õhtupoolikul
käisid nooremad veel kohalikus ürgmetsas "tondiotsingul". Omamoodi teatrigrupp esines
huvitava teatritükiga "Rännuteed ja rännukodud" Kadi Purru lavastusel. Osalesid Armas Kivisild,
Aino Lepp, Leida Nurmsoo, Dagmar Ohman, Helle Sepp, Marje Suurkask, Raul Vabasalu ja Kadi
Purru. Õhtul hiljem esines Eesti klubis "Leelo" mitme palaga.

Neljapäeval, 7.juuli varahommikul toimus Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul
üldkoosolek, kus valiti järgmiste LEP-de asukohaks Los Angeles ja üldjuhiks ettepandud Jüri
Tint. Noorte tegevuses õpetas Kalev Ruberg nahatöö kunsti. Vara pealelõunal toimus tantsupidu,
kus osalesid Tulehoidjad Portlandist Liina Teose juhtimisel, Seattle rahvatantsijad Mati Vaga
korraldamisel, Kilplased Liisa Suurkase juhtimisel ja Keerutajad (juhid Enno Paat ja Veera
Õunapuu). Kell 17:00 toimus Toronto Eesti Koolikoori ja Toronto Eesti Meeskoori topeltkvarteti
kontsert Reet Lindau-Voksepa ja Charles Kipperi juhatusel. Õhtul leidis veel aset Päevade ball
kuurordi Copper Roomis. Õhtusöögiks oli lõhe (mis oli kahjuks veidi kuivavõitu). Toimus
traditsiooniline EOLL lipu üleandmine Los Angelasele Jüri Tindile. Tantsumuusikat pakus hotelli
orkester. Korraldajad: Mari Kaul-Rahiman ja Marni Fraser.

Päevade jooksul oli lahti ka Video saal, kus Vic Remmelg näitas videosid varasematest
Eesti Päevadest. Märkimisväärne oli ka Rein Vasara posti ajaloo väljapannek, mis hõlmas
perioodi Eesti Vabadussõja ajast. Oli tõesti harruldane ajalooline kogu kokku pandud.

Reedel oli lõppürituseks Rahvapidu. Niiske ilma tõttu toimus see Copper Roomis. Süüa
oli rikkalikult. Esinemisi oli veel Leelolt, Keerutajatelt ja Kilplastelt. Siis oli aeg jälle jumalaga
jätta ja kodupoole sõita.

V.
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LEP2005 pildigalerii

Keerutajad koos rahvarõivais lastega Kunstinäitusel - Mare ja Anu

  
Jüri ja Taavo Aarne ja Teose bänd

Jüri ja Alar Toronto Koolikoor ja Reet Lindau-Voksepp

Fotod: Sepp, Tutti, Piispea ja Püss
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1.sept.2005

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, 2005

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.

Jumalateenistused

Vancouveris toimuvad eestikeelsed igal pühapäeval, kell 11:00 e.l. Armulaud on

kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel.  Kodumaalt

lahkumine tähistatakse 18.sept., Koguduse aastapäeva pühitsetakse

25.sept., Lõikustänupüha armulauaga 9.okt., Usupuhastuspüha

armulauaga 30.okt., Surnutepüha 20.nov., Jõuluõhtul eestikeeles

24.dets. kell 4, ja Esimene püha 25.dets. armulauaga.

Victorias toimuvad järgmised eestikeelsed Lutheran Church of the Cross’is

kell 2 p.l.: Usupuhastuspüha laup. 29.okt.; ja Jõulupühad laup.

Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel. ( 250 ) 474-

0255. 

Teadeanded

Talitused Koguduse liikmetest on surnud Alfred Laning (79), Shirley Borgen

(29), ja Evgraf Kolk (87).  Matusetalituse peeti ka Liidia Saarnak’i

(91) ja Adrian Väli’le (88).  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.

E - mail aadressid palume teatada koguduse õpetajale

walter.johanson@eelk.ee.  E-maili kaudu saaksime kiriku teateid

teile kiiremini saata.  Plaanis on saata inglisekeelseid teated e-mail’i

kaudu.  Palun saatke õpetajale oma laste ja laste-laste e-mail aadressi.







    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: Jaak Selde (604) 536-7510.

Pühapäeval 9.oktoobril kell 14:00 - Lõikusepüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Pühapäeval 20.novembril kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.

Laupäeval   24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.

Tänuavaldus

Raimond ja Aino Lepp tänavad kõiki sügavas tänutundes, kes tegid annetusi nende poja Jaan
Lepp'a mälestuseks.

Oleme tänulikud teie osavõtust Jaan'ile pühendatud teenistusest, kaastunde avaldamisest,
mälestuste jagamisest ta elu pühitsemisel.
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         Teadaanne

Vancouveri Eesti Kirikufond kui Meie Kodu omanik ja hooldaja, on ruumide kasutajatele
kehtestanud järgmised üürimäärad:

1) Saal (aula) harjutusteks, võimlemiseks, ja muuks
     mittetulutoovaks tegevuseks      $10.

2) Saal köögi kasutamisega mittetulutoovaks tegevuseks        25.

3) Saal köögi kasutamisega tulutoovaks tegevuseks        50.

4) Juhatuse tuba        10.

5) Juhatuse tuba köögiga        25.

6) Alumine seltskonnaruum (kohvik köögiga)                                         25.

7) Ruumide kasutamine koguduste ning mõnede teiste
    organisatsioonide poolt toimub erilepingute alusel.

Saali üürimiseks palun võtke kontakti kirikufondi esimehe, Veiko Tuttiga (604-436-1942).

Vancouveri Eesti Kirikufond

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

EKUK loengute kava sügiseks 2005, 'Meie Kodu',  kell 12:45:

september 18, 2005    Kodust lahkumise mälestamine
"Jutt merevaigust:" Marje Suurkask ja abilised
**DAAMID PALUME TULLA MEREVAIGUGA EHITUD

oktoober 23, 2005      Reis Hiinasse, Simon ja Edda Davis.

november 20, 2005    Teema selgub hiljem

ARHIIV: Arhiiv korjab ja hoiab materjali, mis on Vancouveri eestlaste ajaloo koostamiseks
vajalik. Ärge visake ära vanu kirju, fotosid, artikleid, ajalehe väljavõtteid, kavasid, ükskõik mis
keeles, vaid andke arhiivile. Kunagi saavad need olema kasulikud noorele uurijale kes soovib
esivanematest ja nende rändamisest andmeid.
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Jõulutervitused !

Möödunud aastate eeskujul kavatseb kirikufond avaldada Postipoisis meie
kohaliku ühiskonna tervitusi jõulupühadeks.

Mare ja mina hakkame koguma tervitajate nimesid järgnevatel pühapäevadel
kiriku ruumides pärast jumalateenistust.  Tervitusele kaasneb suvaline
rahaline toetus kirikufondile.  Teatavasti on Kirikufond meie ühise
kinnisvara omanik ning hooldaja, millega kaasnevad mitmesugused
kulutused ja kohustused.

Loodan kõikide kaaseestlaste heatahtlikku suhtumist sellesse aktsiooni,
jäädes ootama teie jõukohast panust.

Kui tahate olla nimekirjas, palun võtke ühendust Mare või Veikoga:
1) Kirikus või raamatukogus pühapäeval.
2) Või pensionäride koosolekutel
3) Või helistage meile koju ( 604-436-1942)

Palun võtke kontakti enne novembri lõppu!!

Lugupidavalt,
Eesti Kirikufondi juhatuse nimel,

Veiko Tutti, E. Kirikufondi esimees

Kas Teil on ???

Kas teil on Enda (Raudsepp) Bardell'i kirjutatud ja joonistatud 1953-1955 aastal,
musta kaantega, vanasõnade raamat? See on aastate jooksul kaduma läinud.

Palun helistage Enda'le 604 738-9947.

TÄNU !
Tänan südamest oma peret ja mu armsaid sõpru kes mind üllatasid mu ümargusel

sündimispäeval. Tänu kinkide ja ilusate sõnade eest. Ju olen siis seda väärt.
Tänulikult,

Laida
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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 Freedomfighters in World War II August Jurs, Toronto
Describes the activities of all the Estonian military units of the Second World War.

Based on a translation of Eesti Vabadusvõitlejad II Maailmasõjas (1987,1995).
Võitleja Relief Foundation Book Committee

Teel tähtede poole Aare Tamm  - Tallinn, 2001
Kirjeldatud sündmustel on enamasti tõepõhi all, kuid nimed on muudetud. Autor on

karismaatiline isiksus, pastor, koolijuht ning poliitik.
Kristlik Kirjastusselts Logos

Seitsmes rahukevad Viivi Luik - Tallinn, 2000
Romaan viib lugeja keerulisse sõjajärgsesse aega.

Tänapäev

If Home is a Place K. Linda Kivi - Vancouver, 1995
Novel. Disposessed of their native Estonian home during WWII, three women - Maria

and her two daughters - struggle to survive in war-torn Europe.
Polestar Book Publishers

ELA elab Aho Rebas - Göteborg, 2004
Ülevaatlik kirjeldus Eesti Laste Abistamisühingu ja Suvekodu kohta - selle tekkimisest,

tegevusest ja arengust 1949 - 2004.

Under the North Star Väinö Linna - Beaverton, 2001
Epic historical novel set in Finland. Part of a trilogy that follows the main characters

from the late 19th century, through wars to a time when wilderness is turned into productive
land. Translated into English by Richard Impola.

Aspasia Books

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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                            ANCIENT ESTONIAN HISTORY

In Portland, Oregon, living American author Jean Auel has written a series of following five books: The
Clan of Cave Bear, The Valley of Horses, The Mammoth Hunters, The Planes of Passage and The
Shelters of Stone. All these books describe lives of ancient people and the main character in all of them is
a girl named Ayla and all activities take place in present day Russia, Ukraine and France. Information for
her books has Ms. Auel obtained from archives in Moscow, Kiev, Prague and Paris. However, since all
described activities happened about 15,000 years ago, or even earlier, at that time there were no Russians,
Ukrainians or French people living in their present day countries. But according to Estonian authors
Valev Uibopuu and Professor Võõbus, in all those areas lived the ancestors of Estonians and other
Finnish-Ugric peoples. Especially interestingly is presented their life in Mammoth Hunters and Shelters
of Stone. The first describes life of ancient peoples hunting for mammoths on foot, of the retreating
glaciers and the second is about life in present day France, where religious and other customs of these
people are described in great detail. All of them are almost a copy of our ancient Taara religion.

Based on present scientific evidence and lectures used at Lund University in Sweden, Valev Uibopuu has
written an Estonian language book ‘Meie ja Meie Hõimud’ (We and Our Kin) and says that in general
Europe at that time was very sparsely inhabited. However by about 15,000 to 12,000 years ago there were
two distinctly different groups of people, who already had developed their completely different kind of
language. One of the groups, the Finno-Ugrians, lived in an area between Ural Mountains and present day
Moscow, and they were the forefathers of Estonians, Finns, Hungarians and many other nations which
today are the indigenous people of present day Russia. The other group lived in the Caucasian Mountains
and they are forebearers of present day Germanic, including inhabitants of British islands, Slavs and Latin
peoples. According to Uibopuu and other scientists, notably the British, the Finno-Ugrians moved out of
their ancestral home first and quickly occupied areas of present day Russia and parts of Ukraine and for a
lesser quantity were first to go to western Europe.

Already about 9,500 years ago there existed a village at Pulli near the city of Sindi in southwestern part of
Estonia. First mass movement out of the Finno-Ugric homeland occurred about 7,500 years ago when
present day Hungarians and Samoyeds went first south and then to the east where they founded a huge
state of ‘Hungaria Magna’ that reached from the Caspian Sea to present day China. Samoyeds stayed in
Siberia but Hungarians moved back to Europe only in 862. Mass immigration into Estonia started 6,000
years ago and ended by about 4,700 years ago. Agriculture in Estonia started about 4,400 years ago and in
areas of our other kin even somewhat earlier. For comparison agriculture in Mesopotamia started about
5,000 years ago. Agriculture diminished large movements of people considerably. The first mass
immigration into Estonia came to the southern part of the country, about the same time when Hame and
Karjala people moved to Finland. By this time the Saami people, or Laplanders, who went to Finland
first, had already moved further north.

When about 4,000 years ago the Caucasian peoples started to emigrate out of their original homeland,
they first met Finnish peoples in present day Ukraine and therefore turned to the west, where they
conquered the not so numerous Finno-Ugrians already living there, and other areas. The first to move out
of their Caucasian homeland were the Celts and last the Russian Slavs.

Estonians and other Finno-Ugric peoples lived peacefully in present day Russia and parts of Ukraine until
the year 100 when Russians left Caucasus. After coming in contact with the Finno-Ugric peoples the
Russians did not turn towards the west, but started fighting with them. By the year 500 Russians had not
yet reached the area of present day Moscow, although more towards the west they had come a bit further
north, and only in 800 did they come close to Estonia proper. During the fight against Russians two of
the Finno-Ugric nations, the Merjas and Muromers perished completely and the rest of them, about 14
nations, live as indigenous people in present day Russia. It is interesting to mention that contrary to the
history taught in the schools today, out of the three Scandinavian Vikings who were supposed to organize
the Russian tribes at that time, one of them, Rjuric, was actually a prince of the Finnish Muromer nation.
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In 1030 Russians attacked Estonia for the first time and were expulsed. It is thought that in 1050 there
were about 300,000 Estonians, about the same number of people as in France, Germany and British Isles
at that time. Catholic Religion had already reached Estonia to a certain extent and in 1169 The Pope
named the French priest Fulco as Bishop of Estonia. Fulco worked in the township of Lihula in western
Estonia, but when he started to mix into Estonia’s internal affairs he was asked to leave. The first Bishop
to Livland, which today is Latvia, was named in 1184 and in 1201 the merchants of Lubeck named the
Liv’s village of Uksküla as city of Riga.

According to Võõbus, Estonia was at that time a rich agricultural country and had extensive commercial
ties with all its neighbours. But Estonia is located right in the middle of, at that time, developing trade
routes through Russian rivers between Northern Europe and Black Sea, and Constantinopole, where
Estonian towns with their rich hinterland were a highly desired location by many foreign powers. In 1202
on recommendation of German merchants, and by the pretext of bringing Christianity to all parts of
country, the Pope declared Holy War against Estonia. Thereafter in 1208 Estonia’s ancient war against
the invaders started and in 1228 Estonia lost, and was compelled to sign various treaties with the
conquerors. The northern part of Estonia was occupied by Denmark and the rest of Estonia by various
religious orders and the Catholic Church. Professor Võõbus says that to conquer Estonia it took popes,
bishops, the Order of the Sword, the Teutonic Order, German merchants, streams of crusaders, legions of
adventurers, hosts of colonists, the armies of Livs, Latvians, Lithuanians, the Danes, Russians and
Swedes. After the conquest all Estonian Chieftains were forced to become vassals of Danes or Germans
or were simply killed.

But Estonians did not want to live under occupation and between 1236 and 1244 Estonia’s island of
Saaremaa was free again and in 1343 started the so called ‘St. George’s Night Uprising’ and for two years
nearly the entire country was free. Estonians however were not able to conquer Danish built Tallinn’s
Toompea Castle. Fresh Pope’s and German armies arrived at Tallinn just two days before auxiliary forces
from Finland came to help us, and Estonia lost again. It is said that at the battle of Tallinn about 40,000
Estonians were killed. Now the will of resistance of the of people was broken for a long time.

When at last Russians conquered Estonia during the Nordic War, 1701-1721 and brought the plague with
them, it is believed that only about 50,000 Estonians survived. Before the Second World War there were
over 1,300,000 Estonians in Estonia and today only about 1,000,000. The remaining 300,000 or so of
Estonia’s present day population being immigrants brought in during Estonian’s long occupation between
1944 and 1993.

                                                                                             Leo Allas

Viljandi Cultural Academy

Hello,
We represent the Viljandi Culture Academy, Viljandi, Estonia and other organisations desiring to recruit
qualified students from around the world to matriculate at Estonian colleges. This is a great opportunity
for students globally to learn about Estonia, its culture, and programmes of arts management and music
management, many offered in the English language, at low cost.

If you know of any students wishing to "exchange" here in Estonia, let them email us.
Regards,
Prof. Dr. David Jones, Chairman,
Baltic Pacific International, OU
Tallinn, Estonia
Email> balticpacific@yahoo.co.uk
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Tallinn
Wednesday August 11, 2004

The Guardian

Since Estonia declared its independence from the USSR in 1991, Tallinn has shrugged off the
tatters of the iron curtain to emerge as one of eastern Europe's most captivating cities.

Stone-built and heavily fortified in medieval times due to its strategic position on the Baltic Sea (a
substantial section of its towering town wall remains intact), Tallinn's chief lure is its fairytale 14th-century
centre. The web of twisting cobblestone streets, tall, brightly painted houses, red-tiled church steeples
and hidden courtyards looks almost exactly as it did 700 years ago.

The focal point of the city, today as then, is the handsome Gothic town hall and the square in front of it
(Raekoja Plats). Europe's finest example of a medieval town hall, its exterior dates from 1404, and
receptions and concerts are still held on the main floor. The Old Town's cobbled roads all lead into the
bustling square, which nowadays brims with shops, galleries and restaurants; it fills up with café tables,
musicians and craft stalls in the summer months' perpetual daytime, and is just as lively in the winter,
when the crowds pour in to marvel at the square's Christmas tree (a tradition which dates back to 1441)
and browse through the Christmas market.

For spectacular views out over the jumbled rooftops of the city to the Baltic beyond, climb to the top of
Toompea Hill, which (like Durham in the north of England) carries the twin crowns of castle and cathedral.
Built in the 13th century and today sporting a 20th-century sugar-pink art nouveau façade, Toompea
Castle is now the seat of the Estonian parliament. The Alexander Nevski Cathedral was constructed in
the 19th century on the orders of Tsar Alexander III; with its distinctively Russian fluted towers and onion
domes, it is Tallinn's most recognisable and imposing landmark.

But it's not just for its architectural grandeur that Tallinn is famous. Since the 13th century, when bishops
demanded that taxes be paid in ale and brewing was made obligatory on holidays, Estonia has had a
well-deserved reputation for producing the finest beer on the Baltic. That, combined with the country's
love of music (it began its rejection of Russian rule with the 'Singing Revolution', where over a fifth of the
population gathered in Tallinn to sing national songs) makes for an extremely lively nightlife. Be warned:
you'll be expected to join in!

Pay a visit to Tallinn's medieval streets at any time of year and you will feel your grip on the 21st century
starting to slip, but the sensation is sharpened immeasurably when the dark winter nights close in and the
ancient houses' narrow windows are lit up by Christmas candles. If you can time your break to coincide
with the new year, a visit to the Midwinter Night's Dream theatre festival is a must. Welcoming theatre
companies from around the world, and devised as a means of providing Estonians with access to foreign
theatre and visitors with an insight into Estonian culture, the performances will all take place under the
roof of the recently opened Tallinn City Theatre. On New Year's Eve itself, the action will transform into a
celebration for all the actors and guests to greet the new year together.
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Hea- ja kurjatundmise puu

Lagendik, välgud,
kesk leeke sähvavaid
ja kärgatusi kähvavaid
kõuepilvi kokku valgub
ja puu seisab üksikult -
hea- ja kurjatundmise puu.

Maasse imbub juurte suu
oksad taevasse tükivad,
pilved nende küljes ripuvad
ja sõbraks on kuu.

Rebi oksalt õuna kuldse
magusa kui päikse müüdist.
Tunne, kuis on olla süüdi
sõtkudes kamarat muldset.

Kui sa ei saa end päästa ise,
sulle antakse vahel nägemusi.
Vastu kõiki kurbi kogemusi -
lood sa usundi imelise.

L. Sova

Üks huvitav pilt

   Peata Hans tansu hoos Julie Kitchinguga (aug 2004)
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 07. oktoobril 2005.a.
kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
 lauluõhtute traditsiooni,

mida Malle aastaid
tagasi alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

7.09.2005 12:00 Pens. Ühingu sügisene tegevus algab Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

18.09.2005 12:45 EKÜK; Kodust lahkumise mälestamine.
Jutt merevaigust - M.Suurkask jt.

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

7.10.2005 19:00-
21:00

VES Lauluõhtu - Estonian Sing Along
and Social Evening

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

23.10.2005 12:45 EKÜK - Simon ja Edda Davis.

Reis Hiinasse. Travels in China.

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

20.11.2005 12:45 EKÜK - Lecture Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

27.11.2005 Postipoisi jõulunumbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

4.12.2005 12:00 Jõululaat - Christmas Bazaar Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

14.12.2005 12:00 Pensionäride jõulupuu -
Seniors Club Christmas

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver
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