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Sõjajumala kirjutusmasin

Ammuks see oli, kui ühel ilusal madisepäeval kuulutati välja Eesti Vabariik, - nagu eile
oli see! Ja ometi on vaheajal vana Maakera teinud juba kakskümmend ringi ümber Päikese.
Tõesti, nagu lühike unenägu on rutanud silme eest mööda need aastad! See - Eesti iseseisvuse
algusaasta - oli täis sõjaromantikat ja harukordseid seiklusi, mida annab veel kaua mäletada.

Meenub päev, millal viimne Saksa okupatsioonivägede rong lahkus Tartust Valga poole.
See oli jõulukuu seitsmeteistkümnendal päeval, aasta üks tuhat üheksasada kaheksateist. Kõik oli
punavägede poolt ohustatud Taaralinnas kihevil- kahkvel. Raske pilvena vajus punavägi lõunast,
kagust ja idast Tartu peale. Loendamatul hulgal kuulujutte, üks pöörasem kui teine … Viimased
Saksa väeüksused evakueerisid.

Kell näitas üheksandat õhtutundi, kui astusin Hugo Treffneri gümnaasiumi kaitseliidu-
lendsalga staapi, Peeter Põllu tän. nr. 2, et kokku saada staabiülem Albert Tattariga (pärastisi
tublimaid 2.soomusrongi ohvitsere). Kuulusin tollal sellese lendsalka ning võtsin osa kõigist
lendsalga üritusist. Staabiülemat ma kätte ei saanud, küll aga kohtasin siin meie sõjalist
instruktorit, 2.jalaväerügementist meile läkitatud noorem-allohvitser Boris Kovkinit (pärastine
Tartu vabatahtlike kooliõpilaste pataljoni 1.kompanii veltveebel; täpselt kuu aega hiljem ta langes
kangelasena Rannu mõisa vabastamisel), kes pikema sissejuhatuseta tegi minule ülesandeks
minna kohe Tiigi tänavasse nr.78, P. Muna majja, kus asus mingi Saksa väeüksus, kes järgmise
päeva varahommikul lahkuvat Tartust. Sakslased olevat lubanud meie lendsalgale üle anda oma
väeüksus lao (diplomaatlike kalduvustega Kovkin oli selle sakslastelt välja kaubelnud), kus
mitmesugust sõjavarustust ja laske-lõhkeaineid. Kovkin oli sakslastega nii kokku leppinud, et
selleks ööks paneme lao juurde oma, s.t. kaitseliidu, tunnimehe Saksa oma asemel. Lao ülevõtjaks
tema, Kovkin, määravat minu kui täilikult saksa keelt valitseja ja „spetsi" relvade alal. Võtku ma
endaga kaasa üks staabis valvekorras olevaid poisse, kes oleks mulle abiks lao ülevõtmisel ning
tunnimeheks lao juures.

Käsk on käsk! Vaatasin otsides ringi, keda võtta. Varus oli vähe poisse je needki
minule isiklikult tundmatud. Samal hetkel astus uksest sisse mu klassiveli Rikk, üks igati
tublimaid poisse, kes näis olevat ainuke kohane kaaslane, keda võis valida selle käsundi
teostamise kaasaitajaks. Riki isikus sain endale väärilise lähima abilise: rahuliku, targa, arvestava,
kindla. Kerg-relvastusime ja asusime teele.

Saabunud Tiigi tänavasse, esitlesime endid kohalolevale Saksa ülemusele -
aseveltveeblile. See mees oli rikkunud siin kasarmus püha keeleseadust ja kannatas praegu selle
mõju kõrgrõhu all. Ta seletas, temal polevat volitust ladu üle anda, seda tegevat varahommikul
nende hauptmann (kapten).

Nii - ! All-linna minna ning varahommikul siia tagasi tulla - see on tõepoolest tülikas.
„Kas ma võiksin siin kusagil ööbida?"
„Jawohl, seda te võite siin, meie eluruumis," vastas veltveebel vastutulelikult. „Sähke -

mul on siin hea tilk - maistke pisut!" Ja heasüdamlik sakslane ulatas mulle emailkruusi rummiga.
Vastu tahtmist, ent veltveebli rahuloluks võtsin paar kerget lonksu. Jook oli väga kange -

kõrvetas suus ja kurgus.
Sakslased askeldasid toas, üks nende tunnimehi seisis õues, valmispakitud voorivankrite

juures. Sõber Rikk asus postile tagahoovis oleva lao juure.
Kõnekas veltveebel kostitas mind kohvi, leiva, rummi ja surrogaatiliste sigarettidega,

milledest minul hakkas tuikama südame all. Ma ei pea ennast üldiselt pahatahtlikuks inimeseks,
ja tol õhtul kaldusin üldse kõigi sakslastega sõber olla - lahkusid nad ju meie maalt „auf
Nimmerwiederkehr", - ja mis peaasi: kingivad meile omi üleliigseid vintpüsse ja padruneid.
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Äkki veltveebel pöördus minu poole küsimusega, kas Eesti Schutzbund'i (s.t. kaitseliidu)
tunnimees seal õues ei võtaks vahest oma valve alla ka nende voorivankrid? Nemad, Sakslased,
olevat evakueerimisaskeldusist väga väsinud, tahtvat puhata, homme varahommikul läheb lahti
reis „nach Vaterland", meie tunnimehel, s.t. mu sõbral Rikil, ju niikuinii üks valvepiirkond, jne.
Vastasin, et minul põhimõttelikult pole midagi selle vastu, vaja ainult küsida sõber Rikilt, kas ta
nõustub sellega.

Läksin õue ja rääkisin sellest Rikile, kes nõustus valvama ka Saksa voorivankreid.
Teatasin siis sellest veltveeblile. Too väljus toast ning tuli tagasi mõne minuti pärast oma
tunnimehega, kes oma õigenurgalise labidashabemega nägi välja nagu mõni vanatestamentlik
prohvet.

Tund hiljem läksin õue, et kostitada Rikki kruusitäie rummi ja sigarettidega. (Tollal meie
ei pidanud pühaks garnisonimäärustiku paragrahvi, mis räägib, et tunnimees ei tohi vahipostil
suitsetada, alkoholiseid jooke juua jne. - ja mis veel hullem: kui seisad pealegi laske-
lõhkeainetelao ja sõjavarustusvoori juures!) Vahipostil hoovis, hämaras öös, polnud kuigi lõbus,
kuna puhus vinge tuul, mis tungis läbi õhukese gümnasiastipalitu ning pani kondidki vabisema.
Tuli peksa külmetuvaid jäsemeid kokku ja kuulata tuule ulgumist. Seina ääres oli küll tuulevari,
kuid ängitsev pakane pures sealgi ihu. Kui külm tungis keha kallale väga ägedasti, tekkis
mõtisklusse kurikavalaid mõtteid: siin ollakse justkui sõjas! Sinna vastu tuult peab hoidma oma
nägu, peab hoolega valvama ja kuulama, et ei hiiliks lähedale mõni sünge näoga mees - ja need,
enamlaste tulised poolehoidjad, aina tõstsid linnas pead …. Punases koraanis oli ju meid surmale
mõistetud.

Sõber seletas kavalal ilmel:
„Kuule, kuidas oleks õige püss-kuulipildujaga?"
„Millise püss-kuulipildujaga?"
„'Revideerisin' praegu tolle voorivankri sisu seal. Vankris on peale muu 'nassvärgi' ka üks

laetud püss-kuulipilduja. Saaksime ehk tolle kuidagi endale …"
„No-noh, kas tõesti?!  Vaat', see oleks juba asi! Kogu linna kaitseliidul pole sellist

'sõjajumala- kirjutusmasinat'. Oleksime ka 'kommersandidest' (kommertskooli kaitseliidu-
lööksalk) kaugel ees. Läheme vaatama!"

Öeldud - tehtud.
Sakslased olid majas. Nüüd vaja kiiresti vaadata …
Astusin vankri rattale, tõstsin üles kattepuldani, valgustasin vankri sisemust

elektritaskulambiga ja - seisin vastamisi kergekuulipilduja mustava rauasuudmega …
See oli uusim tüüp, mille loonud Saksa relvatehnika - söötjas padrunilindi ots.
Pealiskaudsel vaatlusel kuulipilduja näis olevat korras. Vaja nüüd kiiresti toimida.
Pagan võtaks - majast väljusid kolm-neli sakslast ja hakkasid askeldama voorivankri

kallal. Nähtavasti ei mõelnudki nad niipea majja tagasi minna. Kuulipilduja „ülevõtmisest" ei
võinud praegu juttugi olla. Vahest saab aga teisiti.

„Kuule, Rikk", sõnastasin sõbrale - „Sina jääd edasi postile. Mina aga lähen all-linna,
komandantuuri, ja siis näib, mis edasi saab."

Sõjavarustus moodustas tollal väärtuse, mida hinnati nii kõrgelt, et kohad, kus neid
rikkalikumalt oli saada, omasid kodukaitsjate aktiivsema osa - õppurkaitseliitlaste - silmis umbes
sama külgetõmbejõudu, nagu omal ajal Alaska, Klondike'i ja Kalifornia kullaväljad. Ja eesmärgi
saavutamiseks ei valitud abinõusid, kas need on kaaskõlas südametunnistuse ja moraaliga - kõik,
mis tehti, oli ju isamaa heaks, ja „eelkõige isamaa!" oli tollal koolipoiste hüüdlause.

Linnakomandantuuris Raekoja keldrikorral istus ühes toas laua taga keegi keskealine
ohvitser, ilma mingisuguste sõjamehetunnusteta, üll khakipluus, rinnas üks Vene aumärk.
Esitlesin, kes olen ja kust tulen. Edasi avaldasin ohvitserile oma nii hilise külastuse põhjuse. Nii
lühidalt, kui see mu meelest üldse oli võimalik, jutustasin nüüd kõigest, mis puutus
kuulipildujasse.
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„Sakslastel on seal hoovis voorivankril püss-kuulipilduja, selline läbi-läbi modernne
riistapuu, väike Saksa meeskond asub majas - kas tohime kuulipilduja 'üle võtta'?"

Tekkis lühike vaikus, mille kestel ohvitser mind mõtlikult silmitses.
„Tähendab, kuidas üle võtta?"
„Sakslased sõidavad homme varahommikul minema, meil tuleb aga lähimas tulevikus

punastega lahinguid lüüa, ja kuulipildujat läheks meil seejuures hädasti vaja, pealegi on too uusim
mudel - 'võtame üle'! Kas lubate?"

„Kuidaviisi teie seda ülavõtmist teostate, noormees?" Egas Sakslased seda teile juba
anna!"

„Kui nad ei anna heaga, siis võtame!"
Üle ohvitseri näo libises arusaamisekiir.
„Ei, ei, seda ma ei luba! Tuletan teile meele, et kaitseliitlased ei tohi Saksa sõjaväelastega

mingil tingimusel sekeldusi ellu kutsuda ega neid puudutada. Omavoli ei tohi mingisugust olla.
See on samm, mis lõhnab juba püssirohu järele," sõnas ohvitser lühidalt, ja tema hääl polnud just
väga sõbralik.

„Väga võimalik, vahest isegi tõenäolik … Et teie keelate mul rääkida nii teiega? Et mina
olevat joobunud? Mitte sugugi, olen üsna kaine. Lubasin endale vaid üks kruusitäis rummi.
Sakslaste suursugused vägijoogid, nagu rumm, akvaviit jms. pole küll minu maitse kohased;
vastumürgiks mao salvamise puhul nad võivad ju väga head olla, aga joomiseks - tänan, ei! Et
võin minna? Saan aru! Siis lubage, et soovin teile head ööd!"

Tõstsin käe talvmütsi ääre ning pöördusin ümber - mitte hoolimatult, vaid piduliku
puhtusega, drillitud stakaato-võtetega: üks-kaks!

Noorus päi ja hingepõhjani kibestunud sammusin pikka teed Tiigi tänavasse tagasi.
Pagana pihta, - aga saab ju ka ilma tülita - lihtsalt „üle lüüa", nagu ennist kavatsesime!

Sõber Rikiga on nõu peetud. Kui sakslased on jäänud magama, siis … ilma tülita
kuulipildijaga tulla oma teed.

Mõni tund hiljem. „Ülevõtt" oli sooritatud kõigi ootuste ja arvamuste vastu üsna lihtsalt
… Kõik läks paremini, kui oleks arvatagi võidud.

Kähku tõin Barclay platsilt kohale voorimehe, ja pool tundi hiljem auväärt
kergekuulipilduja, tüüp Maxim 08/18 (kaal 14,4 kg), valmistusaastaarvuga 1918, seisis mu
korteris seina najal, kõrval neli kasti lintidega.

Majaõues asus suur prügikast, tulvil prügi ja prahti - ja tollesse prügikasti tegin järgmisel
päeval kuulipildujast esimesed proovilasud.

Relv oli täiesti korras ja tema mehhanism funksioneeris laitmatult.

Sama päeval pärast lõunat viisin oma isa nõuandel kuulipilduja ja lindid hotell
„Bellevue'sse", 2.jalaväerügemendi staapi, kes tollal korrastas tõhusat vastupanu punastele Tartu
eel, ning loovutasin nad samale rügemendile. Staabis võttis minult kuulipilduja ja lindid vastu
keegi pensneesid kandev ülemleitnant, kes ütles minule nende eest sügav-südamlik „aitäh!". Seda
ta tegi nii suure kiitusega, et ma tahtmatult punastasin juuste juurteni ning sattusin segadusse.

Millised silmad tegid küll sakslased, kui nad hiljem avasid koorma ning leidsid, et on
salapärasel viisil kadunud nende „leichtes Maschinengewher 08/18! Küllap nad taipasid, et
„sõjajumala kirjutusmasinale" polnud sedapuhku määratud puhkusele minna, vaid endise
truuduse ja täpsusega teenida uut kodumaad.

Autor teadmata
Ajakiri „Huvitav" 1937

Nalja

«Ma pean teile teatama, et teie poeg ei tea matemaatikast ja eesti keele grammatikast mitte
midagi!» teatab õpetaja emale ja isale.
«Aga sellepärast me ta ju kooli panimegi,» vastavad need üksmeelselt.
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   Mõtted  hällipäeval.

Taas küünlakuu, ilmad hallid
aega enam mõttevallas
mõtted kerkivad õrnad, kallid
ristlevad maailma ruumis
Passionis otsivad jällegi
mis ei küll unune iialgi.

Ei võimu mis neid takistab
Ei käsku, keeldu tunne nad
-hinge sidemena liuglevad
ikka sinna need suunduvad
kus oli kord me pesake
meelde hüübun'd nii kullane.

Itta suundub mu mõttelend
ristleb üle jäiste tippude
laiade lume lagendike
ei okeaangi stoppa neid
-kodumandrile viib me tee,
lõppeb üle me tuntud vee.

Sääl Läänemere lainte süles
kõrgub armas, väike lapike
see ikka nii kutsuv, kallis
oma rändanud lapsele
- ei Ta rahu leia ega saa
kuni seda pinda taas puudutab.

Jah! Sünd sääl Läänemere kaldal
on nii märkinud oma lapse
et ta ikka sudamest, hardalt
me kodumaad ta aastalävel
mõttes meenutab ja tänab
Eesti pinnale truudust tõotab.

Küünlakuu on talve murranguks
Siis loodus seab end kevadeks
- sel kuul ka Eesti sünnipäev
mil algas meie õitseaeg,
kevad muudab kõiki armsamaks
me soov et kodumaa osa saaks.

Õnne, armu meie rahvale
loob rõõmu, rahu südame!

Al-Ma-le  (veebr.2006)
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25. AASTAT
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS/SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN

STUDIES IN CANADA

Asutamine, inkorporatsioon, sihid

Kahekümneviie aasta jooksul on minult korduvalt küsitud:
“Kuidas Eesti Kultuuri Ühing Kanadas alguse sai ja miks see üleüldse asutati?”
Vastuseks annaksin et olukord nõudis; 1980 töötasid eestlased Kanadas Eesti vabastamise vaimus nagu olime
seda teinud juba 35 a.; Kanadas avanes võimalus riigivalitsuse toega ja ülikoolide nõusolekuga asutada etnilisi
õppetoole etniliste gruppide rahalise abiga.

Juba 1979-1980, kui Vancouveri eesti ühiskonnas loenguid sai korraldatud ja algus kultuurilisele tegevusele sai
tehtud, oli ka Simon Fraser University administratsioon etniliste õppetoolide poolt.  Vancouveris leidus küllalt
eestlasi, kes toetasid uue organisatsiooni—EKÜK/SAESC—ametlikku asutamist, mis tegeleks eesti kultuuriga
meie oma ühiskonnas ja pakuks eesti ainelisi kursusi ülikoolis.

Asutajaid liikmeid oli 34, kes kirjutasid alla Põhikirjale inkorporeerimise ajal:
Katrin Marits, Juta Kitching, Olga Männik, Helmi Tutti, Magda Krug, Albert Krug, Irene Olljum, Paul Lepik,
Boris Tesnov, Laurence Kitching, Eduard Kalkun, Leida Kalkun, Johan Eilau, Mart Pungar, Leo Saarnok, Evi
Saarnok, Edda Davis, Vera Õunapuu, Krista Tanner, Marje Suurkask, Kärt Selde, Imbi Harding, Endla Rehtlane,
Hilja Hansson, Mart Laanemäe, Siiri Muna, Lilian Olljum, Katrin Turu, Anu Rehtlane, Tiiu Rehtlane, Ene
Haabniit, Mara Pütsep, Lembit Pütsep, Maldus Marits.

Põhikiri/Constitution (vt. teksti) allkirjadega läks Victoriasse ja inkorporeerimine toimus 26. märtsil 1981.

Alguses jaksas EKÜK olla väga aktiivne; loengud toimusid reede õhtuti kaks korda kuus ja mölemil õhtul
pakkusime isegi kaks loengut.  Lektorid olid nii kohapealsed kui ka kaugemalt kutsutud.  Kohvilaud oli kaetud.
Rahalisi annetusi tuli sisse loengu õhtutel ja veelgi rohkem isiklike toetuste näol, eriti teatud projektideks, näiteks
Võõbuse raamatud, Järvi plaadid, Viirlaiu kirjandus ja sai tehtud muid väärilisi abistamisi nii siin, kui Eestis, kui
ka SFUs.

SFUs jõudsime anda eestiainelisi kursusi neli aastat enne kui uus administratsioon hakkas takistusi tegema.
Samal ajal hakkasid Toronto eestlased Toronto ülikooli eesti õppetooli taotlema; Olev Träss palus andmeid
EKÜKilt kuidas seda teha ja siis kui selgus et Ottawa toetab meelsamini suurema rahvaarvuga taotlejat, sai ta
meie “aplikatsiooni paki”, s. o. taotluste ja kirjavahetuste koopiad.  Sedamoodi nihkus õppetooli asutamine üle
Toronto ülikoolile, EKÜKile selle rahuloleva tundega, et eestlased ei jäänud ilma vaid saavutasid Kanadas omale
akadeemilise kodu.  EKÜK jatkas oma kultuurilisi abistamisaktsioone, loenguid ja üritusi.

Palju oleks rääkida kursustest, üritustest, püüetest.  Kõigega täna ei jõua.

Siiski, ülevaate EKÜKi tegevusest 25. aasta jooksul annab nüüd Anne Tork.
15. jaan. 2006  Juta Kitching
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Eesti Kultuuriühing Kanadas (EKÜK), 25 aastat.

Kui alustasin läinud aasta novembris 25. a kogutud materjalide läbiuurimist, mis oli paksude
kaustade vahel kogutud, siis ikka ja jälle käis üks mõte läbi pea......kui PALJU tööd on ära tehtud selle
aja jooksul.

Aastapeakoosoleku protokollidest tekkis üldpilt aastate tegevusest, aga protokollide vahel oli
ka tohutu hulk täpseid kirjutisi EKÜKi tegevuste ja loengute kohta, mida kauaegne sekretär Hilja
Hansson kohusetruult väliseesti ajalehtedele saatis.

Algaastate tegevus oli kolmes suunas: eestiaineline kursus Simon Fraseri ülikoolis, katse
avada õpetooli SFU juures, ja loenguõhtud Eesti Kodus. Täna räägin teile Kulutuuriühingu
juhatusest,  loengutest ja lektoritest.

EKÜK juhatus

Nagu Juta mainis, oli 34 asutajat-liiget. Esimene juhatus moodustati nende seast ja need
isikud olid:

Juta Kitching,  President, Lembit Pütsep, abipresident, Hilja Hansson, sekretär, Johann
Eilau, laekur. Laurence Kitching, Mart Laanemäe, Paul Lepik, Olga Männik, Irene Olljum ja
Mara Pütsep olid ametita juhautse liikmed.

25 aasta jooksul on EKÜKil olnud üks President. Juta Kitching on olnud selle
organisatsiooni truu eestvedaja ja tuksuv süda üle aastate ja püsinud läbi muudatuste mis on
toimunud  maailmas, Eestis ja Vancouveri eesti ühiskonnas, ja ta on osanud kohandada EKÜKi
tegevust nende muudatuste taustal.

Lembit Pütsep oli ilmselt asendamata abipresident, kuna peale tema lahkumist 1999 aastal, ei
ole keegi suutnud tema ‘kingi täita’ nagu öeldakse.

Hilja Hansson toimis sekretärina 21 aastat, ja mina olen seda ametit pidanud 4 aastat.

Laekureid on olnud 3. Johann Eilau, 1980-1988 = 8 aastat, Irene Olljum, 1989-2002 =14
aastat ja Helle Sepp, viimased 3 aastat.  Laekurite andmed on alati laitmatult korras olnud. Siin tuleks
mainida, et Kultuuriühingu liikmemaks oli asutamise aastal $1 ja tõsteti järgmisel aastal $2 peale ja
sinna on ta püsima jäänud, inflatsiooni arvestamata!

Teised juhatuse liikmed üle aastate on olnud Edda Davis, Krista Tanner, Toomas Ilves, Milvi
Puusepp, Linda Aug, Riina Tamm, Peeter Lohuaru, Alar Olljum, Liis Klaar, Ardo Hansson, Linda
Kallas, Thomas Salumets, Mihkel Tombak, Eric Paakspuu, Pille Bunnell, Imbi Harding, Erli Lepik,
Teas Tanner, Kadi Purru, Küllike Kõvamees, Viktor Remmelg ja Lyyli Ellip.

EKÜK loengud ja lektorid Meie Kodus

Algaastatel oli enamus lektoritest Vancouveri enda kogukonnast. Esimese kahe aasta jooksul
esines vaid üks välislektor, Vello Salo Torontost. Esitati 40 loengut mitmesugustelt huvialadelt: eesti
keelest, koolist, kirjandusest, kultuuirloost, kunstist, teatrist, arhitektuurist, põlevkivist ja eesti ja
soome rahvaluulest.

8



Peale eestiaineliste loengute peeti  õpetlike loenguid: meditsiinist, toitlustamisest, hammaste
tervishoiust, ökoloogilistest nõuannetest, ajaloost, muusikast, reisidest, Kanada metsandusest, Briti
Columbia jõujaamadest, autoajsandusest ja  näidati filme eesti ettevõtetest ja reisidest.

Järgmistel aastatel suurenes välislektorite arv. Juta ja Laurence Kitching läksid aastaks
Hamburgi ülikooli ja SFU lektoriks leiti Toomas Ilves. Esinesid mitmed ülikooli õppejõud ja
professorid, nende hulgas Hilja Kukk, Els Oksaar, Livia Kivisild, Karl Aun, Paul Saagpakk, Lou
Goble, Jüri Kurman, Arthur Võõbus, Ilse Lehiste, Toivo Raun, Rein Taagepera, Toomas Palm, Olev
Träss, Marilyn Vihman, Jaan Puhvel ja Felix Oinas.

1988 aastal hakkas EKUKi  alakomiteena toimima Väliseesti Muinsukaitse Seltsi Vancouveri
osakond, esimese juhatuse koosesisus olid Ardo Hansson, Linda Kallas, Juta Kitching, Matti Klaar,
Peeter Lohuaru, Alar Olljum ja Lilian Olljum. Sel aastal  esines meile esimene kodu-eesti külaline,
klaverikunstnik Rein Rannap.

Taasiseseisvumisega suurenes tuntud Eesti kultuuritegelaste külaskäiate arv ja Eestit
puudutavate loengute teemad käsitlesid vähem ajalugu ja minevikku, pigem Eesti riigi olevikku ja
tulevikku. Meile esinesid Neeme Järvi, Toomas Karmo, Jaan Kaplinskii, Tiia Toomet, Anu
Raudsepp, Tõnu Kaljuste, Peep Lassmann, Mati Palm ja Eri Klas.

Pareleelselt tekkis võimalus EKÜKil majanduslikku toetust pakkuda Eesti ülesehitamisele. Toetati
näiteks Saaremaa algkooli ülesehitust, Eesti ehitusinseneride organisatsiooni, Pedagoogilist Instituuti,
raamatute trükimist Eestis, M/S Estonia hukkumisohvreid, Muusikaakadeemia ehitust, President
Pätsi mälestusfondi, Eesti Põllumajanduse Ülikooli Loomaartsti teaduskonna üliõpilasi, puuetega
laste kodu Tallinnas ja tänavalapsi Eestis.

Aga kultuuriühingu selgrooks on jäänud meie enda rahvas, Vancouveri elanikkond, kellel on
jätkunud huvi üritusetele tulla, kas lektoritena, pealtkuulajatena, või laudkonna vestlsuste
asjaosalistena. Esinenud on sadakond inimesi, paljud neist ühel korral, aga kümmekond ka 3-9 korda
või isegi rohkem.

Tagasi ja edasi vaadates

Kui vaatame kuidas aastate jooksul on muutunud EKÜK liikmete, juhatuste koosolekute ja
loenguõhtute arv, siis näeme, et asutamisel oli 62 liiget ja liikmete arv kasvas kõrgpunktini 153
liikmega 1989 aastal. Tänavu on meil 63 liiget. Esimesel kümnel aastal oli keskmiselt  9 juhatuse
koosolekut ja  9 loenguõhtut aastas. Sellel ajal tehti suurt  tööd õppetooli saavutamiseks ja toimisid
kursused SFUs 1986 aastani mis jätkasid  UBCs 1990 aastani.

Peale Eesti taasiseseisvumist hakkas liikmete, juhatuse koosolekute ja loenguõhtute arv
kahanema. Viimase kümne aasta jooksul on juhatuse koosolekuid peetud keskmiselt 3 korda aastas ja
loenguõhtuid 6 korda aastas. Meie rahvusgrupp vananeb, vanad liikmed kaovad, noored kes olid
liikmed ongi Eestisse või mujale elama asunud, või lihtsalt eemale jäänud.  Seda ei tuleks kurbusega
võtta vaid paratamatusena meie pagulasühiskonnas.

Kuigi EKÜKi suund ja eesmärk ei ole see mida ta alguses oli, suudab ta edasi tegutseda oma
liikmete huvides.
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Seejuures tuletan teile meelde et Eesti arhiiv Vancouveris sai teoks koos VES-ga aastal 2000.
Seda juhivad Teas Tanner, Imbi Harding ja Edda Davis. Palun ärge visake ära vanad fotod, paberid,
kirjad. Tooge neid arhiivi. On siiski lootust, et tulevikus mõnel noorel ja energilisel Eestlasel tärkab
huvi pagulaseestlaste tegevuse vastu ja et ta leiab kullaväärtusega andmeid arhiivist.

Lõpetuseks ütleks, et päris kindlasti olen mõne isiku või tähtsa sündmuse nimetamata jätnud,
ja ma vabandan selle eest. Kui keegi soovib midagi omalt poolt  lisada, siis palun võtke sõna.

See, et olete täna siia kokku tulnud pühitsema 25 aasta juubelit tõestab EKÜKi tähtsust meie
elus.

Anne Hansson Tork

Juta Anne
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25. aasta juubeliks EESTI KULTUURI ÜHINGULE KANADAS
esitatud 15. jaanuaril 2006

kirjutatud 15. novembril 2005

AIA KAUNITAR

Hedy Wister

Loodus on täis sügisvõlu.
Metsad, pargid, koduaiad,
on muutunud oivaliselt kaunivärviliseks.
Lehtpuud on pidurüüs!

Sääl punetavad uhkelt pihlakate marjakobarad,
nad päikesekiirte soojuses valmivad,
et seemned kevadel idanevad.

Tuli kevad — ja oh ime!
Aianurgas idanes ja hakkas kasvama
väike pihlakas.  Ta vajas palju hoolitsemist
ja armastust, et kasvada.

Ühel kevadel kui ta oli
juba 25 aastat kasvanud,
oli ta haruldaselt täis kreemvalgeid õisi.

Ja kui saabus jälle sügis,
õite asemele tulid eriti suured
ilusad punetavad marjakobarad.
Tänutäheks hoolitsejale.

Kasva, püsi ja õitse
sa aia kaunitar!

Tänuavaldus

Tahaks tänada südamest kõiki Ellen Remmeli sõpru, kes tulid osa võtma tema
mälestusteenistusest ja jagasid oma  mälestusi.

Palju tänu õpetaja Arho Tuhkrule südamliku leinateenistuse eest ning Terry Johansonile,
kes kaunistas teenistust orelil.

Eriline tänu Erna ja Herbert Kirvesele nende ilusa dueti eest.  Samuti tänan Elleni
kooliõde Laine Pütseppa, kes pidas mälestusrikka järelhüüde Ellenile. Lembit - tänu, et olid meie
MC.

Kõikidele, kes tegid annetusi kogudusele ja osalesid mälestukuulutuses - olge südamest
tänatud.

Valve Värtina
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TEISED VÕIMALUSED
Eesti Vabariigi lipu ja vapi kavandeid 1919-1922

Pärast Eesti Vabariigi loomist hakati vastsele omariiklusele sümboleid otsima. Eesti rahvuslus
sündis ja arenes ammu enne riigi sündi. Pärast Vabadussõja võitu ja omariikluse loomist otsis rahvuslus
teid, kuidas ühilduda rahvusriigiga. 1920. aastate algul otsis Eesti kõiges – riigivapist kuni sõduri
püksinööbini – oma nägu, mis poleks koopia ühestki teisest maast ega rahvast. Tihti see õnnestus, näiteks
laulupidude osas, kuid otsingud oma eestiliku väljanägemise järgi tõid kaasa ka segadusi ja veidrusi.
Üheks taoliseks püüdeks kõike hästi eesti moodi teha oli kampaania uue riigivapi saamiseks.

Kolme lõviga Eestimaa rüütelkonna vapp võeti kasutusele juba XIII sajandil. Hiljem sai see Eesti
kui haldusüksuse sümboliks ja jõudis XIX sajandil ka üldlaulupidude märkidele. Eesti riigi loomisel
otsustati, et riikliku sümbolina on vajalik ka riigivapp, kuid milline see olema peab, selles läksid
arvamused lahku.

1919. – 1921. aastal vaieldi selle üle ajakirjanduses pikalt ja laialt. Kuigi üldiselt nõuti, et vapp
oleks “eestilik”, läksid arvamused selle “eestilikkuse” sisus lahku. Vapikavanditel pakuti kolme lõvi
kõrval välja mõõku ja tähti, kotkast ja karu, viikingilaeva, rukkilille, tuletorni ja palju muud. Riigivapi
küsimuse lahendamine pandi haridusministri tööülesandeks, kes kuulutas välja kavandite võistluse.

1921. aastal pandi Tallinnas näitusele välja 138 võistlusele laekunud vapikavandit. Uut riigivappi
aga nende hulgast ei saadud. Kokkutulnud kavandeid on hinnatud “silmapaistvalt jubedateks” ja
vapikonkurss kukkus läbi. Ajaloolise kolme lõviga vapi pooldajad soovitasid seda vanuse ja rahvaga
ühise mineviku pärast, mis näidanuks ka meie kultuuri vanust ja seotust Euroopaga. Vastased nimetasid
lõvisid Balti hertsogiriigi jätisteks ja endist orjaaega meenutavaks.

Vapi ümber arutleti ja vaieldi veel pikalt, kuid lõpuks lepiti lõvivapiga, sest ka heraldiliselt
polnud midagi paremat selle asemel pakkuda. Vapiseadus ilmus “Riigi Teatajas” 11. juulil 1925 ja jõustus
21. juulil 1925. Lõvivapp kehtestati riikliku sümbolina taas 1990. aastal ning selle kasutamist määrab 1.
jaanuarist 2002 kehtiv “Riigivapi seadus”.

Sinimustvalge lipp pühitseti 1884. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna ning kasvas varsti
rahvuslipuks, mille all kuulutati välja Eesti Vabariik ja võideldi Vabadussõjas. 21. novembril 1918
määras Eesti Ajutine Valitsus sinimustvalge Eesti riigilipuks.

Koos põhiseaduse väljatöötamisega kerkis 1919. aastal taas riigilipu küsimus. Olemasoleva lipu
kritiseerijate arvates olid selle värvid kaugelt raskesti eristatavad, Põhjamaade orientatsiooni pooldajad
nõudsid aga poliitilistel põhjustel ristilippu. Lisaks neile kaalumisväärsetele põhjustele riigilipu
muutmiseks esitati aga ka hulganisti kõikvõimalikke kavandeid, mida piiras või õhutas ainult nende
loojate fantaasia. Nii pakuti riigilipuks näiteks kollast lippu, mis pidi sümboliseerima meie “kollast ehk
Mongoli tõugu”, kiirtepärjas tõusvat päikest, mis meenutas kangesti Jaapani sõjalaevastiku lippu, ja
kõikvõimalikke geomeetrilisi kujundeid.

Tuntud kunstnikud ja ühiskonnategelased soovitasid siiski jääda senise lipu juurde, kuna see on
juurdunud rahva hulgas ja tal on rahvaga ühine minevik: “Ajaloolisi traditsioonisi silmas pidades ei tohi
meie oma rahvavärvidest mitte lahkuda ...”

27. juunil 1922 võttis Riigikogu vastu “Riigilipu seaduse”, millega riigilipuks sai sinimustvalge
trikoloor. 1989. aasta 24. veebruaril heisati see rahvuslipuna taas Pika Hermani torni. 23. märtsil 1993
võeti vastu “Riigilipu seadus”.

Eesti Vabariigi riigilipp ja -vapp on vääristatud oma pika ajalooga ning küllap tehti omalajal
ainuõiged otsused nende ajalooliste riigisümbolite kasutuselevõtmise kohta. Teiste võimaluste otsimisest
on aga jäänud hulgaliselt kõikvõimaliku sisu ja vormiga kavandeid, mis on koos teiste ajalooallikatega
riiklikul säilitamisel Riigiarhiivis. Valik nendest pandi välja Eesti Ajalooarhiivi galeriis 2004.a.

http://riigi.arhiiv.ee/index.php?lang=est&content=naitused-3-1&parent_btn=menu_02

TEEMAKOHAST LUGEMIST:
Mare Kask, Eesti hümni, lipu ja vapi saamislugu, Tallinn 2002.
Artur Taska, Sinimustvalge 100 aastat, Tallinn 1992.
Hannes Walter, Eesti ühiskonna hoiakutest 1920. aastate algul. – Kaks algust. Eesti Vabariik – 1920. ja
1990. aastad, Tallinn 1998.

 Tiit Noormets Riigiarhiivist
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1.02.2006

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15.

nr. 1, 2006
õp.Arho Tuhkru 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!

Need teated on sidemeks Sinu ja koguduse vahel. Siin on osake meie koguduse
tegevusest ja Sa oled palutud ja oodatud neist osa võtma.

Vancouveris toimuvad eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l.
Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel.

Victorias toimuvad eestikeelsed jumalateenistused Lutheran Church of the Cross kirikus:
15.apr. armulauaga.  Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel.
(250) 474-0255.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev 13.04 kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede 14.apr. kell 11
hommikul  Ülestõusmisepüha 16.apr. kell 11 hommikul armulauaga.

Nelipüha toimub 4.juunil kell 3 p.l. armulauaga.

Surnuaiapüha oikumeeniline jumalateenistus toimub pühap.25.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn
kalmistul.

Õpetaja asendaja on õp. Arho Tuhkru kuni 15.  juunini, telefon 778-232-7376. Õpetaja
kõnetunnid peetakse kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti pärast
jumalateenistust või kokkuleppel. Haigete külastamine toimub haige soovil.
Palume helistada õpetajale igal ajal tel. 778-232-7376.

Kohvilaud peale jumalateenistust on meie kauniks traditsiooniks. Seal saame üksteisega
suhelda. Võtke endale ainult üks kohvilaua korraldamine aastas. Tooge kaasa
mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna, kes teid aitaksid. Tooge kaasa ka lapsed
ja lapselapsed. Tehke sellest perekonna ettevõtmine!

Lillekalendrit palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari ruumis on Jumala austuseks ja
kiriku kaunistuseks.

Haiged palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu liikmetele haiglas viibijate
koguduse liikmete nimed, et saaksime neid meeles pidada.

Surm
ja

Testament

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:
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Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond

Head sõbrad!

Pöördun Teie poole Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fondi nimel. Kiriku aktiivse muusikaelu
ilusaks jätkamiseks on Teie abi väga vajalik ja nüüd on selleks ka unikaalne võimalus
kinkides kirikule nimelise orelivile.

Tallinna Jaani kirikusse ehitas esimese oreli 19. sajandi Põhja-Eesti tuntuim oreliehitaja
Gustav Normann 1867. aastal. 1913. aastal moderniseeris oreli eestlasest orelimeister August
Terkmann. Tänaseks on see suurepärase kõlaga pill väga halvas tehnilises seisukorras.

2005. aasta jaanuaris sõlmiti oreli restaureerimise toetuseks orelifondi ja saksa orelifirma
Orgelbau in Ostfriesland vahel leping, mille kohaselt orelimeister Martin ter Haseborg ehitab
Jaani kirikusse uue altarioreli ja restaureerib Normann-Terkmann-oreli praegusel kujul.

Tööde lepingujärgne maksumus on ligi 7,5 miljonit krooni. Tallinna linn toetab projekti 2
miljoni krooniga. Tänaseks on mitmete ettevõtjate ja eraisikute annetustest kogutud üle
miljoni krooni. Suur hulk raha on siiski veel puudu. Nagu öeldud, on altarioreli ehitust ja
peaoreli restaureerimist võimalik toetada kinkides kirikule nimelise orelivile. Kõigi
annetajate nimed jäädvustatakse oreli kõrval asetsevale tänuplaadile.

Vilede hinnad jäävad vahemikku 500 kuni 50 000 krooni. Kahes orelis kokku  saab olema
3610 vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini.

Fond on korraldanud kirikus üle 70 erineva tasuta toetuskontserdi, kus on kogutud ka
annetusi. Esinenud on väärikad muusikud nii Eestist kui raja tagant. Toetuskontserdid
kestavad kuni oreli valmimiseni. Kiriku aktiivse muusikaelu ilusaks jätkamiseks on Teie abi
väga vajalik.

Lisateave meie kodulehelt www.eelk.ee/tallinna.jaani  ja telefonilt 372 6446206

Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fondi arvelduskonto
Sampo Pangas 332100200009
Hansapangas   221011397206

Suurima lugupidamisega,
Maret Maripuu
Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fondi tegevjuht
EV Riigikogu liige
Telefon 372 5036278
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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

Lepavere mõis Erik Tohvri, Tallinn, 2004
Romaan. Sakslane ostab juba aastaid tühja ja lagunenud mõisahoone ja hakkab rajama

välismaa vanuritele puhkekodu. Kohalike elanikega sünnib ridamisi nii koomilisi kui ka traagilisi
situatsioone. Kirjastus Varrak

Saaremaa valss Kulle Raig  - Tallinn, 2003
Bariton George Otsa elulugu. Võimsa kaunikõlalise häälega ja hea välimusega Ots oli

samal ajal karismaatiline isik kelle lauludega kasvas Eestis üles terve sõjajärgne põlvkond.
Kirjastus Varrak

Keldi nägemus Alexander Carmichael - Tartu, 1999
Valik Šoti saartelt ja Highlandist kogutud palvetest ja õnnistussoovidest.

Tõlkija: Valda Raud.
Jaan Tammsalu

Orbits II - The Reluctant Revolutionary Sven Linholm - Victoria, 2004
Historical novel. Volume II follows the main character Jarmo Matson as he enrolls

at the University of St Peterburg in 1903 where he is drawn into the intrigue and the turmoil of
the revolution in 1905.

Trafford Publishers

Nõmme vanadel fotodel Leho Lohmus - Tallinn, 2005
Ajalooline pildialbum 245 fotodest võetud 19.sajandi viimasest kümnendist kuni

1960.aastateni.. Kõik fotod lühikeste kirjeldustega. Natuke ka päevapildistajatest kes tegelsid
Nõmmel sel ajavahemikul.

Kirjastus Koolibri

Lihula õppetund Tiit Madisson - Lihula, 2005
Ülevaade „eesti rahva kannatuste aastal" (1940-41) toimuvust, kuidas kommunistid

õõnestasid Eesti Vabariiki tol ajal, Lihula ausamba püstitamisest ja reageeringud mis viisid selle
mälestusmärgi kõrvaldamiseni.

Ei ole halbust ilma headuseta Piret Põldmäe - Tallinn, 2003

Piret Järvekülje mälestusi aastatest 1946 - 1960.

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Eesti Vabariigi 88.aastapäeva aktus
Aktus Meie Kodu aulas 26.veebr. 2006 algas rahvarõivais „Kilplaste" rühma tantsijate poolt sini-

must-valge trikolori ja Kanada vahtralehe lippude sissetoomisega. Lauldi Kanada hümni. VES esimees
Thomas Pajur tervitas kohalolijaid. Aarne Tork täitis teadustaja ametit. Palvuse pidas Ühendatud Baptisti
koguduse pastor Hermann Mäemets. Järgnes langenute ja Vabadussõjast  osavõtnute mälestamine, kus
peale vaikset seisakut lauldi ühiselt „Puhake paremad pojad" T. Johansoni klaverisaatel.

Järgmisena esines koor „Leelo" kahe lauluga - Eespere/Kaplinski „Aeg" ja Tormise „Pihlapuu".
Viimasega ühines naishäältega ka kolm meeslauljat. Peakõnelejaks oli hiljuti Vancouveri jõudnud Peetri
koguduse õpetaja Arho Tuhkru, kelle sisukas sõnavõtt tõi esile tugeva aplausi.

Muusikalist osa rikastas tšellokunstnik Tiit Bürger, kes oli Soomest visiidil läänekaldal. Maestro
Bürger esines osavalt kolme palaga: Kaljo Raidi „Largo", Jaak Kuke looming K. Raidi mälestuseks ja
Saint-Saënsi „Luik". Oli tõesti liigutav. Seejärel esines „Leelo" uuesti koos meeshäältega kahe palaga:
„Ta lendab mesipuu poole" (Sarapik/Liiv) ja „Ärkamise aeg" (Eespere). Lauljad: Mari Kaul-Rahiman,
Mae-Helena Mägila, Dagmar Ohman, Ingrid Soide, Brigid Soide, Vivien Soide, Silvia Soide, Anton
Suurkask, Vello Püss ja Walter Johanson. Juhatas Terri Johanson, klaveril Thomas Kirves.

Rahvatantsurühm „Kilplased" esitasid kolme paariga kolm tantsu Liisa Suurkase juhtimisel.
Thomas Pajur ja Aarne Tork ütlesid lõppsõnad.

Aktus lõppes Eesti hümniga ja lippude defileega.
V.

Jõuluvorstid
Küll on kerge võtta telefon ja helistada enne pühi, et "proua, kas vorsti teed sellel aastal, mul

oleks nii ja nii mitu kilo vaja". Siis natuke aega vaikust mõtlemiseks ja vastus "miks mitte". Aga kas te
vorstisööjad ka teate, kui palju sellega ettevalmistust on? Kõigepealt otsi kus verd ja sooled saab, siis
tuleb pekk tuua, ära lõigata, samuti sibul. Kas te, naisterahvad, olete kunagi hakkinud 25 naela sibulat ja
teist niipalju pekki, mis ütleb su vaene käsi, kui oled seda tööd teind paar päeva järjest, siis veel pudru
keetmine, segamine, soolikate pesemine, maitsestamine, soolikate täitmine, sidumine, keetmine - seda ei
tee mitte üks inimene vaid on 10 tarvis. Ja siis lõpuks kuuled ka veel, et pole head ja kallid ka.  Aasta
tagasi olin pudrusegajaks, ikka kaks kätt katla, kõrveta või küüned ära, sõrmus läks kaduma, aga keegi ei
leidnud. Ja kuulutust pole "Postipoisis" olnd, et sõrmus leitud (olgu naljaks). Aga annan hea nõu, tangu
pudru oskate kõik keeta, praadige sibulat kõvasti sisse ja otsige kapist ka maitseained juurde, kes pekki ei
soovi, sega võid juure, valmis pudru pane vormi ja küpseta ahjus pool tundi, siis ongi suur vaev
nägemata, sooltesse toppimine jääb ära ja saad just oma maitse järgi, pole vaja tegijaid süüdista, et tuimad
või pekitükid suured.

Loodan, et vorstid olid maitsevad ja ütlete suurevaeva nägijatele - ettevõtjatele palju tänu.
Ja head uut aastat!

Üks tegijaist,
T.A.

Tänuavaldus
Täname südamest kõiki, kes tundsid kaasa meie suures kaotuses ja leinas ja kes võtsite osa meie

venna ja onu Leo Keerbergi mälestusteenistusest.
Palju tänu Walter Johansonile teenistuse eest ja Terry Johansonile, kes kaunistas teenistust

orelisaatega. Täname ka Leo Allast mälestus kõne eest! Täname ka kõiki neid, kes saatsid meile kaarte ja
kirju. Samuti annetuste eest!

Õie Hein ja Laine perega
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EKÜK EKÜK EKÜK
Loengud kevadel 2006:

Märts12, 2006 Miks Venemaa ei taha tunnistada Tartu rahu? ArhoTuhkru
Aprill 23, 2006 Võlud Bamfieldis Vancouveri saarel, Pille Bunnell
Juuni 11, 2006 Küüditamise aastapäeva tähistamine

Arhiivi uudised:
Arhiiv kasvab; sinna on toodud muuhulgas:

Vancouveri Eesti Seltsi dokumente
Eesti Kultuuri Ühingu dokumente
Videod, filmid, diapositiivid Vancouveri eestlaste elust.

Ärge hävitage oma/meie mälestusi, vaid tooge need arhiivi hoiule!

„Keerutajate"

Kohviõhtu  ja kirev kava

„Meie Kodus"

laup. 1. aprillil algusega kell 5 p.l.

osavõtu alamäär $ 5.00

Teretulemast!

19



J.Sütiste  tee 21
13419 TALLINN
Reg nr 80004294
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     IBAN: EE922200221011345067
     SWIFT CODE: HABAEE2X
     Hansapank

Vancouver Eesti Selts
6520 Oak St.
Vancouver 28.02.2006
BC Canada
V6B 3Z7

EESTI SÜDAMELIIT PALUB TOETUST

Armsad eestlased!

Meil on suur õnn elada täna vabas ja iseseisvas Eestis. Eriline rõõm on teid, meie rahvuskaaslasi,
õnnitleda Eesti Vabariigi 88.aastapäeva puhul. Samas peame just praegu, meie Vabariigi sünnipäeva
aegu, kurval meelel tõdema, et Eestis sellise vanuseni õnnestub vähestel elada. Rahvas vaevleb
haiguste küüsis ja näiteks südametõbi võib tabada juba enne 30.eluaastat. Eesti on endiselt nii
Euroopas kui kogu maailmas suremuselt esikohal südame- ja veresoonkonna-haigusesse. Selline
olukord on muutumatuna püsinud viimased 20 aastat. Elu okupatsioonis ja raudse eesriide taga on
halvanud rahva võimalusi olla terve ja kasvatada terveid järelpõlvi.

Arenenud riikide eeskujul asutas aateliste inimeste grupp 1996.aastal Eesti Südameliidu, sooviga
jõuliselt tegutseda südamehaiguste ärahoidmise nimel ja kaasata selleks rahva-aktiivsus. Meie
missioon on eesti rahva südame hea tervis. Tähtis on teha laialdast rahvavalgustustööd - teavitust ja
harimist. Peame parandama kasvavate põlvkondade väljavaateid elada terve südamega. Eesti rahva
tervise arendamise üks kõige olulisemaid aspekte on see, et eesti lapsed ja noored oleksid
terviseteadlikud ning saaksid omandada terved eluviisid juba mängueas. Oleme kaasatud Euroopa
südameorganisatsioonide ühisprojekti “Lapsed, rasvumine ja seonduvad välditavad kroonilised
haigused”. Ühiseesmärk on välja töötada abinõud, mis pidurdaksid südamehaigusteni viivate tegurite
levikut. Paraku ei ole Eesti Südameliit seniste juhuslike projekthangete toel saanud areneda stabiilseks,
piisavalt tugevaks jätkusuutlikuks organisatsiooniks. Oleme seni tegutsenud vaid entusiasmile
toetudes. Puuduvad vahendid järjekindlaks tööks (oma ruumid, töötajaskond, bürootehnika,
transpordivahendid jm). Vajame rahalist toetust teovõimsa organisatsioonina tegutsemiseks, et
saaksime püsima jääda elujõulisena ja pikaealiselt terve südamega rahvana.

Olete oodatud nõu ja jõuga toetama demokraatia suunas liikuva Eesti sõltumatut valitsusvälist
organisatsiooni, et arendada inimeste teadlikule aktiivsusele toetuvat tervisetahtelist
kodanikuühiskonda.

Eesti Südameliidu missioonigrupp:
Maire Sirel
Kadri-Monika Tartu
Maarit Vaikmaa
Kristi Kiil
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Vancouver Estonian Society
6520 Oak Street
Vancouver 28.02.2006
BC Canada
V6B 3Z7

ESTONIAN HEART FOUNDATION IS ASKING FOR YOUR SUPPORT

Dear fellow Estonians!

We are very happy today to live in a free and independent Estonia. We are especially glad to
congratulate you, our fellow Estonians, on the 88th anniversary of the independence of Estonia.
However, at the same time we have to sadly admit, that our people in Estonia very rearly reach the
remarkable age of 88 years. Estonia still holds a first place in European mortality statistic charts in
dying from cardiovascular diseases. This has been the situation for the past 20 years. Life behind the
iron curtain has paralized the opportunities of our people to be healthy, and to raise healthy offspring.

Estonian Heart Foundation is an independent non-governmental organization (founded 1996). Our
mission is to better the heart health of Estonian people through providing them with health related
education and information. The main directions of our work at Estonian Heart Foundation are
children and young people. We are one of the 20 European heart foundations that are carrying out a
cross-European project “Children, obesity and associated avoidable chronic diseases”. Our main goal
is to work out the measures to combat the factors that promote the onset of cardiovascular diseases.

Estonian Heart Foundation has yet to be developed into an organization that is stable and sustainable.
Until now our main resource has been enthusiasm. We lack the most basic means for consistent work
(office rooms, staff, office equipment and supplies, etc.) We need monetary support in order to
function as a strong organization that is consistently capable of supporting the heart health of our
nation.

There is a great need to develop the non-governmental sector as it is important part of a normal
democracy, and would help to balance out the interests of governmental and business sectors. We
would be happy to see all your support – in ideas or resources - to this independent non-governmental
organization that is vital in creating a healthier nation, and stronger civil society in Estonia.

Best wishes,
Maire Sirel
Kadri-Monika Tartu
Maarit Vaikmaa
Kristi Kiil
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TIIT BÜRGER - Cello Player
At the Estonian Independence Day

ceremony we had in our midst a cello player,
Tallinn-born Tiit Bürger, and like many
musicians throughout the ages, certainly the best
ones, he learned to play at a young age. In Tiit’s
case he began to play the piano at the age of 5,
and at 7 was chosen to join Tallinn’s Music
School and the Estonian Music Academy.
Hearing Saint-Saens’ Swan at 7 years of age
inspired him to switch musical instruments, piano
to violoncello, or what is commonly known as the
cello - celli in the plural.

One Sunday while attending the Tallinn
Music High School Tiit was walking along
Wissmar street near the Grand Hotel in Tallinn
carrying his half cello when he encountered an
old man who stopped him saying he had a full-
sized cello for sale, a more preferable instrument
for his 13 years of age. Tiit’s father bought the
Italian-made cello paying a half year’s salary for
the finely crafted instrument that once was part of
a St. Petersburg collection. Tiit speculates his
cello was made in Italy, circa 1865. Italy is the
origin country of the cello and long ago the
violoncello was a much larger instrument than it
is today.

In 1975 Tiit was a cellist with the Estonia
Orchestra for Opera and Ballet moving on to
Estonian Television Radio Orchestra in 1978, as
first cello. In 1977 he married Merika Torn, a
renowned pianist. In 1988 he sang with RAM, a

professional men’s choir and also performed as a solo cello performer. His contact with North America
began in 1989 when he attended and performed at the West Coast Estonian Days in Los Angeles. Also in
1989 he formed a quintet "Gold & Silver" performing on television and with the Music Art Society in
Estonia. He describes this quintet as similar in style to that of André Rieu’s Johann Strauss Orchestra. In
1991 his musical career took his family to Finland for a period of time, and on to performances in many
other European countries.

Presently divorced, Tiit, has two children, a daughter and son both of whom studied the piano
fervently. His daughter is presently an opera student, adopting music as a career path, not surprising as
Tiit’s parents were both professional singers. Tiit’s son has taken his own distinctive path venturing into
the newspaper advertising business. Currently Tiit’s bliss is to sing Raimond Valgre songs and pursue his
interest of introducing his "Gold & Silver" style of music to North America.

Wherever he travels he must buy a separate seat ticket for his cello!
EVA VABASALU

Foto: T. Pajur

22



A Fine Way to Treat ... an Estonia
Bright-and-brash-sounding pianos might be the norm, but the still little-known Estonia piano is

making sweet noise with Old World parlor grands. The Russian-born Dmitry Sitkovetsky, a world-class
violinist, and his American wife, the light soprano Susan Roberts, are consummate classical musicians who
demand the best. Sitkovetsky performs on his very own Stradivarius, for example, an instrument built in
1717 and worth over $3 million. But that's precisely why a visitor to their London town house can't help
noticing the grand piano sitting in their living room is no German Steinway, Bechstein or Bösendorfer. It's an
Estonia.

ix years ago Sitkovetsky and his wife walked into a top London piano dealership looking for a piano
that could accompany their rehearsals at home. "There was this piano that sounded good," recalls
Sitkovetsky, immediately struck by the Estonia's tone, "and the price was certainly competitive to the more
famous brands, which sometimes don't quite deliver what you expect. This is a very good working piano."

Since then other music industry insiders--such as Grammy nominee Marc-André Hamlin--have
picked up on word-of-mouth and discovered the high-quality piano. Says Neeme Järvi, chief conductor of the
Detroit Symphony Orchestra: "It is one of the best-kept secrets in piano making today."

The cognoscenti are not recognizing the handcrafted Estonia--named after the republic on the Baltic-
-just for its uniquely lush and romantic tone, but also for its exceptionally good value. The official U.S. list
prices of the 167cm Estonia Studio Grand and the more popular 190cm Estonia Parlor Grand range from
$21,402 to $31,206 and they come in everything from ebony to African bubinga. The 273cm Estonia Concert
Grand, weighing 500 kilograms, retails for $65,000. (Piano dealerships typically offer customers 10%
discounts on the suggested retail price.)

How do these prices compare? "An Estonia Concert Grand can be had for roughly half the price of a
Steinway Concert Grand," says Irving Faust of Faust Harrison, a New York dealer and restorer of "vintage"
American Steinway, Mason & Hamlin and Estonia pianos. "This great piano is giving pause to a lot of other
manufacturers, because they'll have to meet the standard of the Estonia if they want to survive."

Piano making in Estonia stretches back 200 years, but the company itself was founded in 1893 by
Ernst Hiis, an Estonian master craftsman trained at Steinway-Hamburg. When the Soviets annexed the Baltic
state in 1940, the conquered country was forced to give Joseph Stalin a gift, and the nation of 1.5 million
gave a Hiis-made piano. Stalin apparently loved the handmade grand, and the Soviet commissars made sure
Hiis was given a factory to consolidate all other Estonian piano workshops under him and a near-monopoly
to supply the empire with grand pianos newly branded with the Estonia name.

Production peaked under the Soviets at 475 grand pianos a year, but, isolated from new techniques,
the Estonia factory inevitably fell into decline after Hiis' passing. The Berlin Wall fell, Estonia regained its
national independence, and in 1993 the factory's 130 employees took the piano maker private.

Jump now to New York, where a gifted Estonian pianist, Indrek Laul, was getting his doctorate at
the Juilliard School. Laul contacted the piano maker of his homeland and discovered they didn't have U.S.
representation and that annual production was falling, to just 49 grand pianos in 1994. The young musician
found a distributor to spearhead Estonia's American business, and from then on, whenever Laul cut a record
or performed, he spent his pay buying out Estonia stockholders, until he owned the piano maker outright.

Laul, from a well-known musical family in Estonia, stayed in New York to build the brand in the
U.S. but put his choirmaster father in charge of quality control at the Tallinn factory. His mother, meanwhile,
was enlisted to test-run every piano before it was put in containers bound for the U.S. and other markets.
"Most other piano companies went for bright, brilliant tones sounding through the orchestra," says Laul. "We
wanted to offer something different, something that when you sat down and played, you really enjoyed."

That's why the Lauls have reinvested all their profits into the business, systematically redesigning,
rebuilding and improving a piano that a decade ago was merely middling. The mechanical innards, for
example, are now made by Germany's Renner, the world's best maker of hammerheads, shanks and flanges;
the soundboard is made from Siberian white spruce and treated with a proprietary technique at the Tallinn
factory. Such technical details create the piano's old-fashioned tone, which is frequently described as
romantic, sweet and mellow. "We compare it to old winemaking," says Laul. "A very good-tasting wine has
its unique characteristics, and so does a piano."

The payoff? Production is back up, to 380 pianos a year, and Laul, 35, says he'd like to add more
high-end dealers in places like Florida, where the Estonia is not yet represented. But he can't do so for the
foreseeable future, because demand from his existing U.S. dealership is outstripping the Tallinn factories'
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production. If you want to stroke one yourself, go to "contact" on www.estoniapiano.com, and Laul's office
will let you know where the nearest dealership is, anywhere in the world.

But be prepared to haggle. Irving Faust in New York City is offering a sweet deal: If you buy an
Estonia from his 58th Street store and want to trade up within five years, he'll buy it back at cost. That's
because Faust is betting the still modestly priced Estonia will join the very few piano brands worldwide that
appreciate, not depreciate, over time. "These are," says Faust, "investment-grade pianos." James Cameron,
the principal at Estonia's U.K. distributor, the Edinburgh Piano Co., says British dealerships will probably
also (but unofficially) take back the Estonia at cost if the buyer is spending considerably more on a grander
Estonia or other more expensive piano.

Richard C. Morais,
Forbes Global Life

Ice cricket in Tallinn

In a closely fought final, St Albans based Kelletino Warriors defeated a team from Cambridge University to
win the Inaugural Ice Ashes. The bails were incinerated and presented to the Champions in a silver trophy.

Being purists, the 6-a-side tournament was uniquely played on ice without the assistance of matting. Using a
composite "indoor" cricket ball, wooden bats, pads and spring back stumps, the tournament was played fast
and furiously by all teams, regularly developing and adapting their techniques and strategy to handle the ice.

Due to the late arrival of the "Big Freeze" this year, the event was switched at the last minute from the
Olympic Marina (Tallinn was the setting for yachting and sailing in the 1980 Moscow Olympics) to a former
Soviet missile factory, subsequently converted into an Ice Hall.

Over the weekend teams also took advantage of the local facilities, enjoying Snowmobiling, Rally Karting,
Saunas, Ice Skating, the beauty of Tallinn's medieval streets and its legendary nightlife.

The Tournament was organised by Harpenden based Baltic Adventures and the Estonian Cricket
Association.

Due to demand, a second tournament is being held in March.

www.cricketeurope.net/DATABASE/ARTICLES/articles/000005/000545.shtml

Estonian Cricket Association
7 March 2005

Four teams from the UK joined
together with two Estonian
teams to compete in the first
ever Ice Cricket Tournament
held in the stunning Estonian
capital, Tallinn.
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By Boat to the West: an Escape from Ivan
part 2

The wind from the East

The weather looked promising in the morning. The sooner we would get going, the better. Again
we were in a rush. The suitcases and packages were hauled back onto the deck. Farewells to the
doctor's family. Farewell to the young couple. Women and chi1dren into the boat. Then the men.
The women with small children disappeared into the "cabin" in the fore. We men found a p1ace,
wherever. Some sat on the pi1e of baggage piled in the center of the boat. I, too, found a spot on a
suitab1e bag. When all were aboard, we re1eased the ropes. It was 10:10 on the morning of
September 24th. Gutman took the helm. Fagerholm did not appear.

Only the small motorboat remained at the pier. As if abandoned. We found out later that that boat
had set out an hour after us and they were shot at from Russian tanks at the Haapsalu shore.

The deserted pier

Even the pier seemed to have been abandoned. A pier that during the last few days had seen so
much coming and going. But wait, somebody is running along the pier. A tall man carrying a
rather large bund1e. He shouts to us: "Take me along!" I reply: " But you don't know where we
are going." He counters: " Well, you are going somewhere." "Jump in!" yelled many voices. The
man jumped and landed in water up to his chest. We pulled him on deck. I immediate1y thought
of a line I had read in a book: " A boat that pulls in a man from the sea will never sink." The man,
whose name was August Kaarna, immediately took the steering wheel. I sat on a bag holding the
Finnish compass of the forest rangers' sons. It helped keep us on course. I yelled to the man at the
whee1 whether to steer to the right or to the left.

Our good fisherman rowed his boat c1ose to us to guide us in the right direction as he had
promised. He had gone a long way before he shouted: "From here on you're on your own. Don't
worry - the wind is good and you'll manage. Keep your prow to the West. And good 1uck!" He
waved with his oar and started back.

We had hope

Now we were on our own. No captain, no seacharts, no skills. We had a steersman, a compass,
and hope. The weather was fine. There was a good wind in our favour. We went through the strait
between Noarootsi and Vormsi. Then we headed west. With our eyes we caressed the northern
shore of Hiiumaa. We passed through Tahkuna, then the Suur reef. Our last farewell to Estonia
was the Ristna lighthouse. It stood proudly, tall and white as if it was growing out of the sea. It
stayed that way for quite a while, but then started to shrink, smaller and smaller. And finally, it
was no more. We were now on the open sea. I felt a kind of relief. But again and again the
thought gnawed at me: will we escape? There could be a storm. We could be captured or sunk by
German or Russian ships. We all knew that our journey was a great risk. A desperate undertaking.

Our boatload of 27 souls hoped, anxiously hoped, that we would make it to Sweden where we
could start over again.
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With the wind behind us we had already covered a fair distance. The sea and the weather had
shown us its favourable side. Dusk was falling. The first day at sea was coming to a close.
Everything became dreamlike with the approaching darkness. Somebody was constantly
pumping. The boat was new and hadn't been compressed enough. It leaked. From the open cabin
came Hille's quiet plea: " Mommy, I want herring!" Around us, twilight. The rhythmic sound of
the pump. The waves washing against the sides of the boat. The gentle flapping of the sails.

A storm rises

As night approached, we could hear a howling in the shrouds. Again, I remembered a line from a
book -"Howling in the shrouds means an upcoming storm." Now, what we had feared, was about
to happen. And we were incredibly thirsty. All the bottles contained alcohol. How could we have
set out without drinking water? The women had water, but it was only for the children. Mothers!
The water surface was close, perhaps only a hand's breadth from the edge of the boat. I reached
out for a cupful of water. Water from the Baltic Sea. I drank it for the first and last time. Slightly
salty, but actually it wasn't too awful. And it helped to quench my thirst. Strangely, the water
teemed with gleaming life at night. Sparkling, dancing tiny creatures. They bustled about
endlessly as if having a party .

And then the wind rose up. And the waves as well. And the water rose in the boat reaching
halfway up one's ]egs. The pump was no ]onger enough and it was thrown over the side. It was
more effective to heave water out with a metal pail. The wind turned into a storm. For the first
time I experienced a real storm at sea. A storm such as I had only read about in books. The boat
no longer cut smoothly through the water. It rose and fell. It struggled on the wind-crazed black
sea. In the grey dawn, the storm picked up strength.

Our terrified eyes now caught sight of the fierce power and might of the sea. The sea, which the
previous day and night had been almost like a friend. Wave after wave came crashing against the
boat. The dim daylight only brought greater and greater fear into our hearts. I can't say how high
the waves were, or how high the crest. I looked up from the boat as if up to a church steeple and
thought - this is the end. But that huge mass of water which seemed at every moment to engulf us,
did not drown us. Our boat clambered up that billowing crest and slid down the other side. Again
and again. Higher and higher, and then down, far down. Every seventh wave was especially
powerful. I had read that too somewhere, sometime.

Steering again

We had reefed the mainsail so that the storm wouldn't toss the boat about so wildly. We also
hoped that that would prevent the boat from capsizing. Toward evening the storm started to
subside somewhat. Kaarna who had been at the helm continuously nearly 30 hours, now turned
the steering wheel over to someone else. The new helmsman. however, let the boat run almost
parallel to the waves. Several times we got huge quantities of water washing over the boat.
Kaarna noticed the danger and grabbed the steering wheel again. Now we were cutting through
the waves as before. If only the water in the boat wouldn't rise! Derrik took the pail from me and
started to dump water. He threwa few pailfuls and then stopped to stare. There were gulls flying
about. Somewhere there must be land. He stared until his wife yelled from the cabin: "Harald,
dump the water! The water is rising!"' I took the pail from him and started to bail vigorously. At
one point. a ship appeared in the distance. We were hopeful and fearful. It disappeared from view.
Apparently it hadn't noticed us.
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Night fell. A second night on the sea. We had arrived at some small rocky islands. Swedish
waters. The waves were still very strong here. They didn't come as big mountains of water as on
the open sea but they were steeper and more unexpected.

Somebody had to go

We had already reefed the mainsail during the day. Only the jib caught the wind. We decided to
take the jib down as well. There was nothing else but to cut through the sheet of the jib which was
attached to the prow of the boat. Nobody felt like crawling along the slippery cabin roof to the
front of the boat in order to cut the sheet. A wave could wash you overboard. Or you could just
slip into the sea. Since it looked like nobody was going. I decided to crawl over there. I was in no
way brave, but somebody had to go. We had to get rid of the jib - in our opinion - so that the
storm wouldn't smash our boat against some rocks. In the dark of night, the steersman can't tell
what lies ahead. Better that the boat remain in the care of the waves. It took quite a time puttering
away at the wet rope before I was able to cut it. I made it back safely. The jib was now flapping in
the wind like a wet rag.

An around us, it was like a boiling cauldron. Here among the rocks, the waves had less force than
on the open sea. We passed some kind of maritime sign, posted on a bare rock sticking out of the
water. We were without sails and steering was pointless. We were drifting.

While the jib was still catching wind and it was possible to steer the boad, we had approached a
blinking seamark. We thought it was a lighthouse. Most of the men insisted: "Let's head for the
lighthouse. There must be land there!" Somebody warned that lighthouses are usually built at the
most perilous spots. They ignored him. And it turned out to be a blinking light set up on a bare
rock. Luckily we managed to glide by it safely. How we yearned for land while we were in the
middle of a storm at sea. Land - that means escape and life.

Drifting, just drifting

We drifted. Some of the men and women thought we should signal with some kind of light. We
had no lamps. People were shouting: " Burn something and raise it up with an oar!" Everything
was wet, soaked. But somebody still had a little box of matches. Where would we get something
dry to burn? One of the ladies offered her brassiere. We poured alcohol on it, tied it to an oar, lit it
and raised it up. This delicate item burned a very short time.

We were drifting, just drifting. In front of us new rocks appeared from the water again and again.
We tried to avoid some of the larger ones by using the oars until we lost one of the them. It was
like being in the middle of a field of rocks. The darkness of night prevented us from seeing them.
But we knew. And we could hear the roar of the storm. And added to that was the knowledge that
we could no longer do anything to save ourselves except bail water from the boat. We were
castaways. Still, a little spark of hope that we would be saved lived on. We still hoped. Again a
crack! And again a crack-crack! Did it punch a hole in the bottom? The boat was strong. It didn't
give in. " God keep us!" pleaded a child's voice close to me. The water in the boat rose constantly.
Despite the bailing. After all, the seabottom wasn't just stroking the boat. Is it really true that we
crossed the wide open sea and were going to sink in the waters of the Swedish coast?

(To be continued)
Kalle Viires
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Estonia in Torino
Estonian skiers brought home three gold medals at the recently completed winter

Olympics in Turin, Italy. Kristina Šmigun was a double winner with first place finishes in both
the 10 km. and 15 km. cross country events. Andrus Veerpalu was the winner in the men's 15km
cross country race.

Täpselt kell 19 sahisesid aeglasel käigul platsile kaks Mercedese kabrioletti. Ühes õhetav
kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun, teises kahe olümpia peale kokku samuti kahekordne
olümpiavõitja Andrus Veerpalu. Lisaks limusiin nende treenerite Mati Alaveri ja Anatoli
Šmiguniga.

Kibekiiresti noorte suusameeste õlgadele upitatud kangelased tassiti rõõmust hõiskava,
lippe lehvitava, sangareid pildistava ja plaksutava rahvamassi eest läbi otse lavale. Seal said nad
traditsiooni kohaselt kaela loorberipärjad ning algas vastuvõtu ametlikum osa.

Vabariigi valitsus, Eesti Olümpiakomitee ja sponsorid maksavad Šmigunile 3,3 miljonit,
Veerpalule 2,1 miljonit krooni. OL.

Eesti medalid Torinos 2006:

Kuld Murdmaasuusatamine Naiste 15 km suusavahetusega (7,5+7,5) ŠMIGUN, Kristina
Kuld Murdmaasuusatamine Naiste 10 km klassikasõit ŠMIGUN, Kristina
Kuld Murdmaasuusatamine Meeste 15 km klassikasõit VEERPALU, Andrus

Eesti võidetud medaleid taliolümpial läbi aegade

Kuld:
Ants Antson kiiruisutamine, 1500 m Innsbruck 1964
Andrus Veerpalu murdmaasuusatamine, 15 km Salt Lake City 2002

Hõbe:
Andrus Veerpalu murdmaasuusatamine, 50 km Salt Lake City 2002

Pronks:
Jaak Mae murdmaasuusatamine, 15 km Salt Lake City 2002
Allar Levandi kahevõistlus Calgary 1988

MEIE VÕIT!
Torino taliolümpiamängudel kahe peale
kolm kuldmedalit võitnud Kristina
Šmigun ja Andrus Veerpalu koos
treeneritega võeti 27.veebr.Vabaduse
väljakul vastu  ilutulestiku ja tuhandete
inimeste kiiduavalduste saatel.
Paar minutit enne kella 19 tuhises
Vabaduse väljakule presidendipaari
korteež koos mitme turvaautoga.
Riigipea Arnold Rüütel ja
presidendiproua Ingrid Rüütel jalutasid
lava kõrvale olümpiakangelasi ootama.

28



LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVAD 2007
SÜMBOOLIKA KONKURSS

(päevade embleem)

x Tähtaeg: 1. aprill, 2006
x Zhurii: LEP juhatus
x Võitja kuulutatakse välja 1. mai, 2006
x Auhind: 100 dollarit

TINGIMUSED:
x Embleemil peab olema rooma number XXVIII (LEP-de arv), LEP väljakirjutatult,

aastaarv 2007 ja linna nimi Los Angeles
x Embleemist tehakse rinnamärk suurusega u. 2.5 cm (üks toll) diametraalselt mõõdetud.
x Embleemi kujundus peab olema eestipärane.

Võitja embleemi kujund, peale auhinna väljamaksmist, saab kuuluma ‘Eesti Organisatsioonide
Liit Läänerannikul’-e, kelle patronaazhi all päevi korraldatakse. Lisaks embleemi kasutamisega
rinnamärgil, võidakse embleemi kasutada ka veebilehel, kuulutustel, loosungitel, vimplitel, ning
müügiks tehtud T-särkidel, õlle – ja veiniklaasidel , ning teistel kommertsiaalsetel esemetel
seoses LEP 2007-ga.
Palun saata võistlustöö(d) Leila McLaughlin’ile kas attatchmendiga info@eesti.us või postiga
CD-romil aadressil:
1306 W. 24th St.
Los Angeles, CA 90007

*********************************
COMPETITION FOR THE DESIGN OF THE EMBLEM FOR THE WEST COAST

ESTONIAN DAYS 2007
x Deadline for submitting designs is April 1st, 2006
x Winning design will be judged by a jury composed of the members of the Board of the

Organizing Committee for the LEP.
x Winner will be announced by May 1st, 2006
x Winner’s prize: $100

RULES:
x The emblem will be used on a chest pin, and must contain the following information:

The letters LEP (Lääneranniku Eesti Päevad – transl. ‘West Coast Estonian Days’), the
Roman numeral XXVIII, the year 2007 and the city name, Los Angeles.

x When designing the emblem, it must be kept in mind that the pin size will be approx. 1”
across its diagonal.

x The design should reflect Estonian heritage.
The winning design, once the prize money has been paid to the winner, will belong to the parent
organization, Union of Estaonian Organizations on the West Coast (Eesti Organisatsioonide Liit
Läänerannikul), under who’s aegis the festivities are held.
The chest pin will be given to every registrant to the festivities, and will also be sold at a
designated souvenir stand at the festivities. The design may also be used on billboards and
banners displayed during the festivities, and on commercial souvenir items such as T-shirts,
beer and wine glasses etc., all associated with the LEP 2007 Los Angeles.
Please send designs to Leila McLaughlin as email attatchment at info@eesti.us or on the CD-
rom at
1306 W. 24th St.
Los Angeles, CA 90007

www.eesti.us
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Tähelepanu!
Kirikufondi korraldatud
põhjalik puhastuspäev

Meie Kodus
toimub

7.mail 2006 kell 1 p.l.

Attention

all clubs and organizations
that have items stored

at Meie Kodu !!!

Cupboards and closets
have not been cleaned up for years !!!

Cleanup day will be May 7, 2006

All items not claimed will be removed.

Please have a representative there

on that day to assist in the cleanup.

Clean up day will be May 7, 2006
1 pm

Thomas and Isaac, the gate repair crew of 2006.
Mäeotsa värav veelkord parandatud 2/06
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              Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

11.03.2006 20:00 Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Estonian Filharmonic Chamber Choir

Chan Centre, UBC

12.03.2006 12:45 EKÜK loeng - Arho Tuhkru - Miks
Venemaa ei taha tunnistada Tartu rahu?

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

18.03.2006 18:00 Kevadpidu - Spring Dance Austrian Vancouver Club
5851 Westminster Hy, Rich.

1.04.2006 17:00 Keerutajate kohviõhtu ja kirev kava  -
Coffee and entertainment

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

22.04.2006 10:00 Talgud - Work Party Mäeotsa - Mission

23.04.2006 12:45 EKÜK loeng - Pille Bunnell - Võlud
Bamfieldis

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

28.04.2006 19:00-
21:00

VES Lauluõhtu - Sing-along Evening Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

7.05.2006 13:00 Põhjalik puhastamine Meie Kodus
Clean-up day at Meie Kodu

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

10.05.2006 12:00 Pensionäride Emadepäev - Senior's Club
Mother's Day program

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

13.05.2006 10:00 Talgud - Work Party Mäeotsa - Mission

14.05.2006 13:00 Emadepäeva aktus - Mother's Day
pageant

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

20.05.2006 14:00 Maipidu - Spring Picnic/dance Mäeotsa - Mission

27.05.2006 European Festival Scandinavian Centre
6540 Thomas St, Burnaby

28.05.2006 Postipoisi suvenumbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

11.06.2006 12:45 EKÜK -  Küüditamise aastapäeva
tähistamine

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

17.06.2006 10:00 Talgud - Work Party Mäeotsa - Mission

24.06.2006 13:00 Jaanipäev/Võidupüha  -
St John's Day Picnic/dance

Mäeotsa - Mission


