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Kaks luuletust
Kristjan Jaak Peterson (1801-1822)

Kuu

Kas lauluallikas
külmas põhjatuules
minu rahva meelesse
oma kastet ei vala?

Kui siin lumises põhjas
ilusas haisuga mürdike
viluses kaljuorus
ei või õitseda kaunisti:
kas siis meie maa keel,
mis kui tasane ojake,
oma ilu tundmata,
heinamaa läbi, sinise
taeva kullases tules
rahuga on jookslemas,
ega1 toreda häälega,
oma rammu tundmata,
taeva müristamisega
kui meri on hüüdmas;

kas siis selle maa keel
laulutuules ei või
taevani tõustes üles
igavust2 omale otsida?

Siis ma võtan teid,
selge, sinise taeva
tähed, maa pealt
kõrge isamaa poole
rõõmuga vaadates laulda;
siis ma laulan sind,
ööde kuningas kuu,
kes sa pilvede sülesta
nii kui pungasta lilleke
lõbusa valge palgega
üles tõused taeva all,
kus tulised tähed
maha on langemas
sinu eest musta,
pimeda udu sisse. --

Nõnda, inimeste vaim,
oled sa udus ujumas,
kui su mõte on otsimas
jumalat tähtede alta!

(1 - ehk ka; 2 - igavesust)

Lootus (1818)

Kui kullase tulega
    päeva silm on ujumas
    halja metsa varjusse
    ja maha minemas
    maailma looja sülesse:
    siis veel õdangu agu
    roosilise merega
    päeva pimedat hauda
    Iiusti on katmas.

    Ja kui valguse allikas
    meresta üles tõustes
    ööse silmade aimu
    oma kullaga
    ära on ajamas:
    siis veel Koidutähte,
    ööse viimane silmake,
    oma vendade teeda
    kullase sõrmega
    meile on näitamas.
    Nõnda, oo inimene!

    Kui kurbuse udu.
    sinu ümber on ujumas
    ning hauasse langemas
    rõõmu kullane valgus:
    siis su silmade ette,
    taeva laps, Jumala
    juurest lootus on astumas,
    mis kullase sõrmega
    näitamas on sinule
    vaimude isamaa valgust.
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KRISTJAN JAAK PETERSON
Sündinud 14.(02) märtsil 1801.a. Riias, surnud 23. juulil (4. aug) 1822 Riias.

Kristjan Jaak Petersoni (Christian Jacob Petersohn) isa Jaak (Jacob) oli eestlane, ema Anna Elisabeth
oletatavasti läti-leedu päritoluga.  Isa oli pärit Viljandimaalt Karula vallast Kikka talust ja sattus Riiga 1791. a.
paiku koos mõisahärra Claudius Johann von Stadeniga.  Isa abiellus 1793.a. ja neile sündis seitse last, Christian
Jacob kolmanda pojana 1801. aastal. Ema suri juba 1807.a. Isa abiellus hiljem uuesti.

Kuigi K.J. Peterson oli sündinud, kasvanud ja valdavuses elanud Lätis, oli ta huvitatud eesti kultuurist.
Peamiselt mõjutasid seda kodu, kool ja filosoofia. Varakult emata jäänud Kristjanis äratasid isa jutud Kikka
talust ja Eesti looduse ilust huvi isa maa vastu.  Isa oli Riia Jakobi kiriku saksa-eesti koguduse kirikuteener ja
kellamees ning koguduse eeslaulja. Kodus kõneldi eesti maakeelt ja kodune oli ka eesti rahvaleelo. Tõenäoliselt
sai Kristjan Jaak kirjaoskuse isalt. Ärksa vaimuga poisike alustas õppimist Jakobi kiriku-koolis ja jätkas
õpinguid Riia kreiskoolis. K. J. Peterson omandas tolleaegse eestlase kohta tavatult hea hariduse. Seda
võimaldas lisaks erakodsetele vaimuannetele ja enesedistsipliinile mitmete baltisakslaste toetus, kellest
nimekam oli kindralsuperintendent Karl Gottlieb Sonntag, kelle toetusel ja eestkostel pääses Peterson Riia
Kubermangugümnaasiumi, kus õppis aastatel 1815-18. Need aastad tähistasid Kristjan Jaak Petersoni vaadete
kujunemise ja oma mõtete värssidesse vormimise algust. Ta kirjutas luuletusi ja proosamõtisklusi (viimased
kirjutatud päevaraamatuna). Eriti suurt huvi tundis ta keelte vastu, õppides ja õpetades juba gümnaasiumipäevil
saksa, rootsi, vene, ladina, kreeka, heebrea jt. keeli. Teadaolevalt valdas ta 16 keelt. Südamelähedaseimaks jäi
aga eesti keel, uskudes selle saamist kultuurkeeleks, sõnas ta: Kas siis selle maa keel / laulutuules ei või /
taevani tõustes üles / igavikku omale otsida? (“Kuu”)

Mõte alustada ise eesti rahvusliku kirjanduse loomist tekkis Kristjan Jaak Petrsonil tõenäoliselt J. H.
Rosenplänteri ajakirjas "Beiträge ..." propageeritud ideede kaudu. 19.saj algul oli saksa haritlaskihis üksikuid
estofiile, kelle eetiline omatunne vaidles eestlaste rahvusliku assimileerimise vastu. Selles ajakirjas avaldas
Peterson ka oma artikleid eesti keele tähtsusest, eesti keele süntaksi, morfoloogia jm. küsimuste kohta.  Kuid
Rosenplänter ei riskinud trükkida ajakirjas K.J. Petersoni värsse, sest need olid niivõrd erinevad poeetikast, mida
ajakirjas varem avaldatud oli. Tema luule ületas esteetiliselt, keelelt ja stiililt ajastu arusaamad ja maitse
sedavõrd, et need ei leidnud mõistmist.  Nii jäi Petersoni looming avaldamata ja ununes peaaegu sajandiks
arhiivi.

1819.a. jätkas K.J. Peterson õpinguid Tartu Ülikoolis (1819-1820), mil ta läks esmakordselt Eestisse.
Algul õppis ta usu-, siis filosoofiateaduskonnas, tundes elavat huvi ka keeleteaduslike küsimuste ja kirjanduse
vastu. Kuid teoloogia asemel pühendus Kristjan Jaak Peterson hoopis heebrea, kaldea ja ladina keelele, mida
õpetati sama teaduskonnas Idamaade filosoofia õppetoolis. Loengutel käis Kristjan Jaak Peterson arvatavasti 4-6
tundi nädalas, ülejäänud aeg kulus kirjandusele, luulele, korporatsioonielule. Ülikoolis õppimine, eeskirjalise ja
kombekohase riietuse hankimine, üliõpilaselu vältimatute tarvete rahuldamine nõudis kulusid, mille katmiseks
polnud Petersonil raha. Õigustamata toetajate lootusi – nagu loobumine kirikuõpetaja kutsest ja ennastpõletav
eluviis -, jäi Kristjan Jaak Peterson ilma rahalisest abist. Kuna tal tuli võidelda majanduslike raskustega ja
kannatada alatoitluse all, siis halvenes ta tervis ja ta pidi loobuma ülikooliõpingutest. Sünges “surma varjule
minemise” meeleolus kirjutas ta “Mardi Lutteruse päwal”, viimase oma Tartus kirjapandud laulu.  1820-nda
aasta kevadel läks ta tagasi Riiga vanemate juurde. Ta andis Riias keeletunde ning tegeles filosoofiaga ning
tõlkis Kristfried Gananderi “Mythologia Fennica” rootsi keelest saksa keelde, korraldades ümber selle sisu ning
põimides sinna omapoolseid arvamusi eesti muinasusu kohta. “Finnische Mythologie ilmus 1822.a. “Beiträge”
XIV vihikus (eraldi väljaandena 1821.a.). Peterson lootis sellega äratada huvi rahvausundi vastu.

K.J. Peterson, kes nimetas ennast maarahva laulikuks, hindas kirjanduse rahvuslikku omapära ja pidas
võimalikuks algupärase eesti kirjanduse loomist.  Tema luuleloomingust on teada ligi veerandsada luuletust (s.h.
10 oodi, 5 pastoraali ja 3 saksakeelset luuletust). Põhiosa moodustavad heroilis filosoofilised oodid ja lihtsama
värsikoega pastoraalid, milles leidub eesti rahvalaulu motiive. (värsivihik “Kristiani Jago Peterson laulud, Ria
Linnas, 1818”).

Keeruline on mõista Kristjan Jaak Petersoni, oma aja geeniuse mõttemaailma vaid säilinud paarikümne
luuletuse ja õhukese päevaraamatu põhjal. Klassikalise gümnaasiumihariduse mõjul hakkas ta juurdlema
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maailma tekke, inimese olemuse ja ülesannete, elu mõtte ning igavikuprobleemide üle. Samuti mõjutasid
Petersoni arengut tollase Euroopa valgustusideed rahvuskultuuride, keelte, usundite tähtsusest.

Petersoni ei tunnustanud tema eluajal baltisakslased ega tundnud teda ka rahvuskaaslased. Pettunud ja
põdura tervisega noormees lootis siiski mõistmisele tulevikus, öeldes oma lühikese elu lõpul: Kui minust
ükskord kuulukse: "Ta elas ammu!" - / Siis püha laulupikse heidan teie hinge, / Mu haruharvad sõbrad! läbi
halli aja.

K.J. Peterson, kes esimese eestlasena väärtustas meie kultuuri, jäi aga eestlastele kauaks tundmatuks.
Alles sada aastat pärast autori sündi, 1901.a. leidis Villem Reiman Õpetatud Eesti Seltsi arhiivist Petersoni
käsikirjad.  Kuni noor-eestlaste, - eesti haritlaste uue põlvkonna -  liikumise tõusuaastani 1905.a. olid ta
luulepärand, ta elutundmise ja maailmavaate peegeldused jäänud arhiivi. Nooreestlased n-ö avastasidki
Petersoni.  Nad tõstsid tema luule eesti kirjanduses aukohale, tema luuletused ilmusid kirjandusliku rühmituse
„Noor-Eesti” albumites ja ajakirjas.  Nooreestlased rõhutasid ka Petersoni noort iga: Kristjan Jaak sobis hästi
sümboliseerima eesti kirjanduse algust – romantiline ja traagiline, rahvuslik ja mässuline noormees, kes pidi
elust lahkuma ülekohtuselt vara.

Kuid esialgu ei mõistetud tema luule tõelist väärtust. Enne Petersoni värsiloomingu avaldamist oli
Gustav Suits kirjutanud selle kohta ülistava artikli pealkirjaga „Meie esimene luuletaja”. Petersoni luule ja
mõttepäevik  “Kristjan Jaak Petersoni laulud, päevaraamat ja kirjad”avaldati alles 1922.a., 100 aastat pärast
autori surma.

Noorelt surnud andekas luuletaja on eesti kirjanduslukku jäänud püsima üksikuna, tema luule ei loonud
traditsiooni, jäi eesti kirjanduses erandlikuks. Ta ei kirjutanud nii, nagu oli üldiselt kasina haridusega
maarahvale seni kirjutatud, vaid üritas luua eesti keeles nõudlikku kunsti selle traditsiooni alusel, mis valitses
tema kaasajal Euroopas. Seda iseloomustasid antiikkirjanduse eeskujude järgimine ja tärkav romantism.
Klassikalistes luuležanrites ja vormides kirjutatud kunstipärased eestikeelsed luuletused tundusid teistele (O. W.
Masing, J. H. Rosenplänter) nii ebatavalised, et Peterson ei leidnud neile avaldamisvõimalust.  See vähene, mis
oli enne teda, ja see, mis tuli teatava vaheaja järel (Kreutzwaldi ja Koidula looming), on stiililt ja vormilt
sootuks teistsugune: mitte kõrges stiilis vabavärss, vaid saksa eeskujul rangelt silpe ja rõhke loendav
korrapärane luule. Vabavärss tuli eesti luulesse tagasi alles 20. sajandi alguses.

Peterson rõhutas oma eestlust ka väliselt: ta olevat kandnud „talupojakuube” – musta pikka maamehe
vammust. Ka eestikeelne luuletamine polnud sel saksakeelse kultuuri ajastul tavaline. Tema rahvuslik
enesemääratlus, tema eestlus oli „haritud, mõtleva, filosofeeriva isiksuse teadlik valik” (kirjandusprofessor Mart
Mäger).

Petersoni surma järel 1822. aastal kirjutas tema toetaja K. G. Sonntag: “Koos temaga kadusid
enneaegselt hauda moraalne ja vaimne jõuküllus, teadmiste aarded ning kirjanduslikud lootused. Oma eesti
päritolu ei häbenenud ta mitte põrmugi, pigem juba nautis mälestust sellest (mistõttu ta ka oma eesnime Jakob
armastas eestipäraselt kirjutada), ning – mis veel väärtuslikum! – oli ülla poja ja venna musternäidis.
Pretensioonitu ja vähenõudlik kuni äärmuseni, jõuliselt iseendale toetuv ja iseendas kinni, kandis ta need
omadused, võimalik et rohkem, kui see soovitatav oleks, üle ka oma välisesse olekusse…”

K.J. Petersoni 200. sünniaastapäeva tähistamise tervituses kirjutas selleaegne Eesti Vabariigi President
Lennart Meri muuhulgas Petersonist järgmist:”Lahtiste silmade ja avali südamega oma väheseid aastaid elades
jõudis ta oma  kogemuse luuleks muuta ja luua niimoodi eesti kaasaegse luule esimesed salmid …. Tema must
talupojakuub on saanud sümboliks, mis on meie jaoks oluline ka XXI sajandi kirjanduses ja diplomaatilises
etiketis.”

Kristjan Jaak Peterson suri 23. juulil (4. aug) 1822.a. Riias tiisikusse ja maeti Riia Jakobi koguduse
kalmistule.

1983.a. rajati Tartus Toomemäel Kristjan Jaak Petersoni mälestussammas, mille autorid olid Jaak Soans
ja Allan Murdmaa.

1996.a. kuulutati K.J. Petersoni sünnipäev, 14. märts, emakeelepäevaks ja 1999.aastast alates riiklikuks
pühaks.

Helle Sepp
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IN MEMORIAM

AUGUST PALLAS
17. okt. 1906 - 25. mai 2007

MÄLESTADES KUSTIT
Lapsest saadik teadsin kes oli onu Kusti.  Ta oli nagu omainimene minu lapsemälus, mu isa

kõige parem sõber. Nad kasvasid üles ühevanuste poistena, olid sugulased, koolivennad, kambasellid
lõbusatel aegadel, abimehed rasketel aegadel.  Üheskoos sai põgenetud Rootsi 1944 läbi hirmu ja
ohu; Rootsis elasime lähestikku, mõlemad pered asusid Vancouveri ikka elades üheteisele lähedal.

Minu kõige esimene mälestus elus, kolme aastasena, on seotud Tüi Kusti ja Liidiga ja ilu ja
rõõmuga: nimelt, ühel säraval päiksepaistelisel suvepäeval võttis ema mul käest kinni ja ütles, et täna
läheme pulma!  Sain aru, et see oli midagi suurt ja tähtsat ja tunnen seda head meelt alati, kui mõtlen
tagasi sellele.  Kusti oli Tüi talu noor peremees, taluõue oli rahvast täis, lõõtspillid hüüdsid ja lõbu oli
laialt.  Naabrid, kes on ka täna siin Kustit ära saatmas, teavad rääkida et pruut ja peigmees saabusid
kirikust taluõue vedruvankris mida tõmbas must võimas hobune ja et pulmad kestsid  kolm päeva.
Rõõm minu väikses südames kasvas veelgi suuremaks kui ema viis mind pruudi aita veimevakka
vaatama.  Terve ait oli peent käsitööd lausa täis, nii seintel, voodil kui kirstus.  Need olid viimased
meiekandi ehtsad Muhu pulmad vabas Eestis.  Ja teate, et sellest päevast möödub täna, just täna
matuse päeval, 69 aastat!

Siis varsti tuli sõjaaeg, palju ohtu ja hirmu ja lõpuks põgenemine kodurannast üle Läänemere
Rootsi.  Sellest on ka jäänud sügav mälestus, aga see mälestus on raske ja sünge.  Kusti naabrid
mäletavad samuti põgenemist, sest olime ju kõik ühes paadis.  Rootsist mäletan kahte väikest ilusat
beebit, keda ema ja isa kasvatasid armastusega ja keda oli tore vaatamas käia.  Need olid Linda ja
Virve.  Aga eks vanemad tegid plaane et ikka vene vaenust ja ähvardustest kaugemale saada ja
immigreerusid Kanadasse.

Kanadas oleme elanud üheteisele küllaltki lähedal et käia külas, et lipsata läbi, et ulatada kätt
abiks töödele, et tunda koos rõõmu uue põlvkonna juurdekasvust.  Minu lapsed mäletavad onu Kustit
kui vanaisa head sõpra, mäletavad ta koera ja kalkuneid.  Nad mõistsid oma südames et Kusti ja
vanaisa vahel oli midagi põlist ja head.  Kusti oli loomulik ja lihtsalt saabus, tõi marju ja õunu, oli
alati heas tujus ja naerul, kas nad siis istusid köögilaua taga, põllupeenra äärel või keldris, see oli igal
pool nii loomulik ja sõbralik. See oli ka Kusti, kes rääkis lastele vanaisa surmavõitlusest, sest see oli
tema kes leidis vanaisa põrandalt jõuetuna.  Sõbrameeste vahel oli samuti loomulik arutada
minevikku ja saatust ja siis võis kuulda kurje sõnu nagu "igavene suli, äraandjad, kommunistid" ja
rusikad raksatasid vastu lauda.

August Pallas jõudis saada saja aastaseks.  See päev, 17. okt. 2006, tõi  meid muhulasi
Vancouveris jälle kokku laulma talle Muhu hümni ja kiitma ning tänama ühte sitket Muhu meest.
Seda tegid naised muidugi Muhu riietes, kuna teadsime et Muhu noorikud on Kusti eest ikka üle
kõige.

Mõni päev tagasi kui me saime teada Kusti surmast, meenutasime teda oma perekonna
keskel.  Keegi ütles et ärge muretsege, küll nüüd Kusti ja vanaisa on juba koos.  See ongi kõige
ilusam soov.

Meile jääb ainult ütelda veel üks suur, suur aitäh.

Kulla Kusti, sa jaksasid meile õpetada headust ja rahu elus;
nüüd soovime sulle igavest rahu
teades, et mälestused jäävad ja su õpetlik, eeskujulik elu jääb meie meeltesse.

Juta Kitching
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EKÜK EKÜK EKÜK
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

Aastaaruanne 2006 a.

Kultuuriühingus on  79  liiget.  Aastal korraldati 8 loengut, 3 juhatuse koosolekut ja
peakoosolek. Toetati külalislektoreid, EU Filmide festivali ja anti välja stipendium Kurvitsate
fondist.

15. jaan. -  Peakoosolek ja pühitsemine EKÜK 25 AASTAT
19. veeb. – Toronto eestlase Kolga video mälestustest Siberi vangiajast ja reisust tagsi sinna –
näitas Victor Remmelg
12. märts – Arho Tuhkru loeng, “Miks venelased ei tunnista Tartu Rahu?”
23. aprill – Pille Loo Bunnell,  loeng “Seiklused Bamfieldis Vancouveri saarel”
11. juuni – Küüditamise aastapäeva tähistamine
17. sept. -  Kodumaalt lahkumise tähistamine, praost Tiit Salumäe kõneleb teemal “Kodumaalt
lahkumisepäeva mõtteid: kas inimesel oli valikut 1944.a. sügisel ja mis valikud on tal täna?”
15. okt. – Betti Alver 1906-2006, kõneles Helle Sepp ja teised
19. nov. – Mis jutt see on?/Studies in Estonian Folklore, inglise ja eesti keeles, kõnelesid
Raimund Stamm ja Peeter Lohuaru

2007 a. EKÜK juhatuse koosseis:

Juta Kitching, Edda Davis, Lyyli Ellip, Erli Lepik, Viktor Remmelg, Helle Sepp, Teas Tanner,
Anne Tork, Tarmo Viitre

Revisjonikomisjon: Vello Püss, Alar Suurkask

Arhiivikomitee: Edda Davis, Victor Remmelg, Teas Tanner, Tarmo Viitre

Ärge hävitage oma/meie mälestusi, vaid tooge need arhiivi hoiule!
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Mulgi murre
Mulgi murre on tõenäoliselt kujunenud muistse Sakala hõimumurde baasil ja ajaloo

jooksul läbi teinud mitmesuguseid muutusi. Geograafilise asendi ning ühiskondlike ja
majanduslike põhjuste tõttu on see lõunaeesti läänerühma moodustav murre mõningal määral
mõjusid vastu võtnud naaberaladelt. Varasema administratiivse jaotuse järgi on Mulgi ala liidetud
Põhja-Eestiga, tema halduslikeks ja majanduslikeks keskusteks olid Viljandi ja Pärnu, ametlikuks
asjaajamiseks põhjaeesti kirjakeel. Hoolimata sellest, et Mulgi murde kujunemine on teatud
perioodil toimunud lõunaeesti idapoolsetest murretest lahus, on ta säilitanud iseloomulikud
lõunaeesti murdejooned.

Mulgi murde piirkonnas on moodustunud kihelkonniti viis eri murrakut, nimelt Halliste,
Karksi, Paistu, Tarvastu ja Helme. Need jaotuvad omakorda kahte alarühma: lääne- ja idamulgi
murrakud. Mulgi murde omapärased jooned esinevad kõige arvukamalt Mulgi läänemurrakuis
(Halliste, Karksi, Paistu). Mulgi idamurrakuis (Tarvastu, Helme) leidub rohkel arvul Tartu
murdega ühiseid jooni. Arvamus, et Karksi on Mulgi murde keskne murrak, baseerub arvatavasti
faktil, et Karksi murraku leidub enim Mulgi murdele iseloomulikke tunnusjooni.

Lõunaeestilisi jooni on kõige rohkem Helme idaosas, pisut vähem teistes Helme osades ja
tunduvalt vähem Tarvastus ja Karksis. Suurima arvu Mulgi murdele omaseid jooni võib leida
Karksist ja selle ümbrusest, samuti Hallistest ja Helme lääneosast.

Lõunaeesti murretest on Mulgi murre kõige lähedasem põhjaeesti murretele. Teatud
Mulgi murde tunnusjooni võib leida koguni Saaremaalt, samuti Tartu murde lõunagruppidest ja
Edela-Eestist.

 Mulgi murde tunnuseid:

    * Sõnaalgulise h puudumine: hobune < obene, haukama < aukame.
    * Kaashäälikuga algavail sõnadel kaob esimene täht ära: kr-<r-, pl-<l- jne. repp, laas, rahvme,
liiats.
    * Sõna tüve üksikkonsonandi kahenemine juhtudel nagu: olli, surri, panni.
    * Ks muutumine ss-ks (ks < ss): mass, katessa (Pst), katese (Hls, Krk), katsa (Trv), nõgessa,
juusse, suuress.
    * Madalate tagavokaalide vahel diftong kadunud: paa = paja, sõaga, sepiguan.
    * Sõnalõpulise t (<d) puudumine: mihe nakassive.
    * V- on kadunud labiaalvokaalide eest: ok’k, öö.
    * Seesütlev n-lõpuline: mõtsan, sehen, kähen.

* E-mitmuse esinemine: rihmade = rihme, poigel = poegadel, pan’gega = pangidega.

Viljandi Linna Raamatukogu andmetel
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Eesti kultuuri kandja otsib eestlastelt informatsiooni raamatu koostamiseks

Ta koob.   Jah, lõngakera- ja varrastega.   Ta koob eestipäraseid sokke, kindaid ja labakindaid.  Kirjutab
raamatuid selle kohta.  Juhatab seminare selle kohta.  Ameeriklastele.  Ta ei ole eestlane.

Ta on Nancy Bush,  Eesti ja eesti kudumist sügavas, tõsises, pidevas vaimustuses.  Ta on seda uurinud ja
õppinud niivõrd põhjalikult et õpetab kursustel mitte ainult eesti kudumise kunsti, vaid ka eesti kultuuri üldse.
Ja saab  kiidusõnu oma teadmiste ja õpetamise kohta.  Ta on mitmel korral Eestit külastanud, kohates
kultuuritegelasi ning kudujaid. Nancy Bush on isegi õpetanud hästi tuntud Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias.   Sealse Rahvusliku Käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin lausub:

 „Nancy Bush viis läbi nädalase silmuskudumise kursuse 2006. aasta kevadel.  Nancy on väga
pühendunud ja positiivne õpetaja kes suudab oma õpilasi innustada.  Loodame, et Nancy saab
aega tulla meile järgmisel aastal taas kursust läbi viima.”

Nancy Bushi arvutist on ilmunud puht eesti kudumise raamat  Folk Knitting in Estonia: a garland of
symbolism, tradition and technique,  Interweave Press, 1999 millest on üle 7000 koopiat müüdud.  Peale seda
on tema kirjutanud veel kolm raamatut, ka mõnes neis on eesti kudumist esile toodud:  Folk Socks, Knitting on
the Road, Knitting Vintage Socks.    Nüüd teeb Nancy Bush eeltööd järgmise eesti kudumite teemaliseks
raamatuks, nimelt Haapsalu rätikust.  Ta palub abi eestlastelt, kes on Haapsalu rätiku kudujad ehk
selle ala teadlased.

Eesti kultuuri ajakiri Triinu, on Nancyle üks mitmeist informatsiooni allikatest.  Nancy on ka teadlik hästi
tuntud Haapsalu rätiku tegijatest Helve Poskast, Mari Loosmest, Linda Pahk-Rõõmusmägist ja Salme Puusist.
Tänu Connecticutis Aire Salmre poolt otsimistele on vahekord Helve Poskaga vast saadud, mille üle on
Nancyl suur rõõm.  Ka on kahjuks selgunud, et viimased kaks neljast on siitilmast lahkunud.  Kas keegi lugeja
teab midagi Mari Loosmest?

Nancy teadmised eesti kudumitest ja Haapsalu rättidest ületab enamuse meie oma teadmistest.  Mida ta siis
veel otsib?  Ta otsib mustreid, spetsiifilisi kudumise tehnikaid, kudumise ja Haapsalu rätikute ajaloo killukesi,
igapäevaseid asju, mida keegi mäletab oma emast või teistest pereliikmest.   Ka sellest, kuidas rätikuid
valmistati,  täpsemalt, kuidas ääriseid tehti.  Tal on palju küsimusi, mida ainult teine kuduja oskaks vastata.  Ta
palub luba ehk õigust kudujailt, või vastavalt teistelt,  et esitada mustreid oma raamatus ning kursustel.

Kontakt info ilmub käesoleva artikli lõpus.

Kuidas tuleb et ameeriklanna Utah osariigis on saanud eksperdiks ühe eesti kultuuri alal?   Huvi tekkis, kui
Nancyle juhuslikult sattus Salt Lake City raamatukogus kätte raamat:  Eesti Rahvarõivaid XIX sajandist ja XX
sajandi algult, Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1957.    Selle vaatamine äratas silmapilgselt  Nancys tema
peasihi  -  tegeleda Eesti kudumitega oma ülejäänud  elu.  Esimesel Eesti reisul ta armus terve maaga,
tõestades   „ I am interested in knitting history.  My passion is Estonia; the knitting, the landscape, the
traditions.”

Kõigist ebatavalistest paikadest kus Nancy Bush on kudunud, tema lemmik ongi Hiiumaa rand.  Eesti keelt ta
ei valda aga tunneb kudumisega seotud termineid ja alati leiab lahkeid abilisi, kes tõlgivad, tutvustavad ja
viivad teda huvitavatasse kohtadesse.  Istudes eesti kudujat pealt vaadates, isegi, kui kumbki ei oska teineteise
keelt, leiab Nancy Bush, et toimub teatud kahekõne, teatud ühendus. Nancy väidab et tema on nüüd
emotsionaalselt seotud eesti rahvaga, veendunult tundes, et temal on kohus kaitsta eesti kultuuri ja
traditsioone.

Eesti kudumine on suure variatsiooniga nii mustri ja värvi kui ka esemete poolest ning on igapäevasele
kasutusele võtnud omapärast tehnikat, mis ülejäänud kudumise maailmale on siiani vähe tuntud.  Seda kõike
toob Nancy Bush esile omas raamatus.   Märkusi Nancy Bush austajailt:

“ Margene sent me the book Folk Knitting in Estonia.  I had no idea about the Estonians. How
did I go this long without knowing how Estonians knit?   It's gripping I tell you, gripping…  I
learned a new decrease, a new cast-on, a new braid and a whole new stitch.  I swear it.   After
30 years of pretty darned adventurous knitting, I learned 4 things that I had never even
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entertained the concept of.   Oh Nancy, you have given me so much.   I learned the Kihnu Troi
and double-start cast-ons.   I'm telling you, Nancy Bush has been trekking around Estonia,
learning knitting stuff and writing it down in a way that makes it accessible and interesting to
a knitter in Toronto who thought she knew it all.  Nancy Bush is a blow to the ego and I like
it.” (Posted by Stephanie Pearl-McPhee  All Hail Nancy  www.yarnharlot.ca    Nov 22, 2004.)

“As an Estonian …I was moved to tears how Nancy Bush represented our culture.  In my
opinion she should be honorary Estonian  …  her way of knitting mitten thumbs is the
traditional Estonian way too. :)    ( Posted by: Vaire at November 22, 2004
www.yarnharlot.ca)

Tõepoolest on sissejuhatus Folk Knitting in Estonia raamatus üks paremaid inglise keelseid lühikokkuvõtteid
Eesti kohta.  Edasi tarvitab autor Eesti Rahva Muusemi fondist valitud fotosid ning rahvakombe kirjeldusi.
Viimased viivad edasi selge juhiste juurde kinnaste ja sokkide kudumiseks.  Mõnda illustratsiooni kaunistavad
maitsekalt eestipärased rahvakunsti esemekesed ja toidud.

Nancy on töötanud disaineri- ja konsultandina lõngafirmades, peab posti kaudu tellimise äri Wooly West ja
kirjutab ajakirjades, lisaks on ta kudumise ala spetsialist PieceWork ajakirja juures.  Ta on väga oodatud ja
otsitud seminaril esineja USAs, Kanadas ning Euroopas.   Detailseid kavasid saab kätte artikli lõpul esitatud
aadressidel.

Internetis on kuuldav pooletunnine kava mille keskel toimub 12 minutiline intervjuu Nancy Bushiga Eesti ja
tema tulevase raamatu kohta:   http://www.cast-on.com/?p=44  ,  valida allpool  „Download episode 24”.
Kommentaar kava kohta:

“It is so good to hear the interview with Nancy Bush. I am of Estonian heritage and love the
fact that Nancy is bringing to me what my Great Grandmother could have given to me had she
still been alive.   I am way over in Australia...”   (Posted by  Tianne  May 19th, 2006.
http://www.cast-on.com/?p=44#comment-1077#comment-1077).

Tõendit et Nancy Bushil on suur mõju Eesti ja eesti kultuuri levitamisel, leidub  internetis sadu.  Lõpetan ühe
kuduja poolt kommentaariga:

 „We all owe Nancy Bush a big ‘thank you’ for gifting us with the pictures and patterns of
Estonian socks and mittens -- socks and mittens, I might add, which are heart-stoppingly
exquisite in their design and achingly beautiful in the love that has gone into making them. This
is a knitting tradition that is as alive to the song nature sings us as it is to the beauty and
meaning of Estonian culture and tradition. Wonderful, wonderful stuff!“
www.knittersbookshelf.com

Nancy Bush loodab paljudelt eestlastelt varsti kuulda.
Helgi Leesment

Kontaktpunktid:
Nancy Bush P.O. Box 58306, Salt Lake City, Utah   84158 USA
tel. 801-581-9812
epost  nancy@woolywest.com
veebileht   http://www.woolywest.com/

Kes eelistab eesti keelset kontakti:
Aire Salmre  9 Jackson Drive, Norwalk, CT  06851, USA  tel. 203-838-1948  salmre@juno.com
Helgi Leesment  20 Gladstone Gdns SW, Calgary, AB, Canada T3E 7E4  403-217-0515 leesment@telus.net

Nancy Bushi raamatud on saadaval:
USAs -  Barnes & Noble,  Borders,  käsitöö ärides ja mujal
Kanadas  -  Indigo & Chapters, käsitöö ärides ja mujal
Internetil -  www.interweave.com
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade eetris - 45 aastat

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

   Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai.
               Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Pühapäeval 24.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul,
eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Pühapäeval 19.augustil kell 13:00 - Koguduse suvine väljasõit. Kembi talus.

Pühapäeval 7.oktoobril kell 14:00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Pühapäeval 25.novembril kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.

Esmaspäeval 24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus

Pühapäeval 20.jaanuaril 2008 kell 14:00 - Jumalateenistus ja koguduse peakoosolek.

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

Südamlik tänu kõigile kes tulid Marie Talve ärasaatmisele tema viimasele teekonnale ja tänu
annetuste eest, mis läksid Peetri kirikule.

Talve pere
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31.mai.2007

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

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

– Jaakobuse 4,15.
nr. 2, 2007

õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Arvo Marits, Esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 778-828-7799
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.

Uus peapiiskop dr.Andres Taul’i õnnistatakase ametisse pühapäeval,
10.juunil kell 11 hommikul Toronto Vana Andrese kirikus. 
Osaleb õp.Walter Johanson.  Vancouveri Peetri kirikus on
külalisõpetajaks Pastor Andres Rebane.

Talitused Surnud: Marika Crayne (65); Marie Talve (80).  Soovime
lahkunute omakstele südamlikku kaastunnet.

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval, kell 11 hommikul Peetri Kirikus. 
Armulauda kaetakse iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel
pühadel Väljaarvatud juuni kuus.  Armulauda ei kaeta
24.juunil, vaid 17.juunil õpetaja puhkuse tõttu.  Küüditamis
aastapäeva tähistatakse 17.juunil kell 11 hommikul. 
Armulaud on kaetud.  Surmuaiapüha oikumeeniline
jumalateenistus tähistatakse 24.juunil kell 6 õhtul Forest
Lawn kalmistul. Kodumaalt lahkumine tähistatakse
23.sept., Koguduse aastapäev pühitsetakse 30.sept.
armulauaga, Lõikustänupüha 14.okt. armulauaga,
Usupuhastuspüha 28.okt. armulauaga, Surnutepüha
25.nov. armulauaga.
Külalisjutlustajas 24.juunist-15.juulini on Pastor Andres
Rebane.  Vajaduse korral palun võtke kontakte koguduse
esimehega Arvo Maritsa’ga tel. 778-828-7799.

Victorias toimuvad jumalateenistused 22.septembril 22.dets. kell 2 pl.
Lutheran Church of the Cross’is (Cedar Hills ja Cedar Hills
Crossroad nurgal).  Kuulutuspunkti vanem on Urmas
Anniko, tel. 250-474-0255, victoria@eelk.ee.

Surm ja Testament Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida. 
Kui soovite kogudusele pärandada osa oma varandusest,
palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks
täpselt nõndaviisi nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
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Õuduste öö märts 1949
Täna õhtu algas küüditamine Täna on märts 2007. Aga 58 aastat tagasi, sellel öösel paiskasid

kommunistid ja nõukogude sõdurid jäädavalt segi tuhandete Eesti perekondade saatuse. Vara hommikul koputas
keegi uksele, see tähendas senise elu lõppu enam kui 20 000 Eesti inimestele, paljudele ka elu lõppu üldse.
          Märtsi lõpp 1949 oli erakordselt lumine.Keskpäevane päike andis küll juba aimu kevade saabumisest, ent
ikka olid paljud maanteed ja linna tänavad hangedesse mattunud ning raskesti läbitavad. Võrumaa Vastselinna
valla Möldri küla läbiv tee aeti 24. märtsil ootamatult täies ulatuses lahti. Koolivaheajaks Võrust vanemate koju
tulnud Lea Seimaga oma mälestustes, mis talletatud Eesti Rahva Muuseum (ERM) ühes saadete teiste
meenutustega. „Küüditamist meie ei kartnud, sest ema ja isa arvates polnud nad midagi riigivastast teinud ning
teiseks arvati, et vanainimesi keegi kimbutama ei tule." Nii ei aimanud keegi , et kutsuvalt lahti ajatud külatee
oli ainult julm ähvardus.

Sama päeva, 24. märtsi õhtupoolikul otasid Läanemaa Silla mittetäieliku keskkooli õpetajad Kullamaal
bussi, et sõita Haapsalu õpetajate kevadisele nõupidamisele. „Ilm oli sombune. Helvetas laia lund. Äkki köitsid
meie tähelepanu tugevakasvulised kirjuis nahkkasukaisvene keelt kõnelevad mehed, kes igasuguste
kummitsatega autode vahel sebisid. Mehed olid relvis," meenutab samuti ERMi kogusse saadetud mälestustes
koolidirektor Anni Teidearu. Õpetajad tundsid küllkõhedust, ent ei osanud arvata midagi enamat. Kuid õhtul
Haapsalus vennanaise poole Posti tänavale öömajale suundudes nägi Teidearu et tänav kubises samadest
autodest.

Viljandis koguneti sel õhtul tookordsesse Ugala saali Jakobsoni uulitsal, et kuulata Koidu koori
konserti. Hämmastusega märkasid lauljad, ehkki saal on viimseni välja müüdud, ilmus publikut kohale vaid pool
saalitäit. Konserdile järgnes meeleolukas pidu. Nagu oma mälestutes kirjutab laulja Helmi Hillermaa ei
pööranud tantsumöllus ja lauluhoos keegi suuremat tähelpanu linna peatänavalt kostvale ebatavaliselt valjule
mootorimúrale. „Kui hommikupoole öód väljusime, siis olime küll nagu puuga pähe saanud," jätkab Hillermaa
„kogu tänav oli nagu lumelobjakat täis, selles undasid suured veomasinad, öeldi olevat Studebakerid. need olid
masin masinas kinni, suunaga linnast välja, terve Jakobsoni tänava täielt." Helmi Hillermaa sai järgmisel päeval
kuulda, et tema maal elav kodurahvas oli nende autodega rongile viidud ja Siberisse küüditatud. Lea Seim võeti
Vastselinnas koos vanematega kaasa, ehki ta küüditavatenimekirja ei kuulunudki, ning sõidutati lahedalt lumest
lahti aetud teed mööda Võrru, laaditi haruteel seisvasse trellitatud loomavagunitesse ning saadeti sama teed.

Koolidirektor Teidearu valvas koos venna naisega kogu öö üleval ning piilus kardina vahelt tänaval
askeldavaid küüditajaid. „tumm vaikus. Ainult kella tiksumine kella tiksumine kott pimedas toas. Ja siis
Rautadud saabaste kaja trepil teatas et tullakse meile. Trepp oli pikk sest elasime teisel korrusel Haarasime
kramlikult teisteise käest....Koputus. Vaikus. Taas koputus. Helmi tõusis ja läks avama. Ei küsitud meid, vaid
Vooremaad, kes elas üle koridori. Kuulsin kuidas Helmi ütles, et ta ei tea Vooremast midagi, tõmbas ukse
paukudes kinni ja keeras lukku. Aga üles nad oma ohvri leidsid, sest varsti kuuldus üle korridori kõrval korterist
paanilist tegemist ja venekeeles kamandamist."

25. märtsil varahommikul prõmmisid kommunistid, kommunistlikud noored, nende kaasajooksikud ning
Nõukogude sõdurid seitsme ja poole tuhande eesti perekonna uksele ja akendele, tungides nende kodudesse,
kiskusid veel une-soojad lapsedvooditest välja ning kammandasid ehmatunud vanemad asju kokku pakkima, et
saata need perekonnad määramata ajaks Siberi avarustesse. „25. märtsil umbes kell kuus hakati kloppima uksele
ja akendele. Kuna isa ei olnud kodus, avas ema ukse. Sisse tulid külanõukogu esimees Milda Grünfeld,
O.Vent,.A.Kartsepp,.V.Petai, A.Jalak ja mõned sõdurid. M. Grünfeld ja mõned temaga kaasas olijad istusid toas
laua juurde, ka ema panti sinna istuma. Algul panti kirja kõik, kes peres elavad, siis teatati emale et pere on
määratud asumisele saatmisele kui kulaklik perekond," kirjutas ERMile Leili Kristian, keda küüditamine tabas
Võrumaal, Haanja vallas Hämkoti külas. „Samal ajal tegid sõdurid tubades, pööningul ja muial läbiotsimist.
Seejuures keeras minu natuke üle kahe aasta magava venna Mati koos voodiriietega :ümber, nii et vend jäi
voodiriiete alla, nägu vastu voodi põhja, ja jättis nii. Nägin seda kõike oma silmaga." Perekonna isa oli kodust
ära kuid küüditajaid see ei häirinud. Ema koos nelja lapsega-teismelised õde ja vend, kuue aastane väike òde ja
kahe aastane väike vend- viidi minema. „Kui loeti otsus Siberisse sund ümber asumise kohta, läks ema täitsa
endast välja, ja lükkas lillelauad koos lilledega ümber. (meil oli kodu palju toalilli.) Läks tükk aega enne kui ta
rahunes. Ema ei olnud ültse võimeline kaasavõetavat kraami kokku korjama ega pakkima ." Siberis Hramtsovski
Kivisöe karjaarirasketes tingimustes suri ema juna 1949.aasta detsembri alguses ja kõigest mõne päeva pärast
järgnes talle väike vend Mati. „Tema surmale võis kaasa aidata sõduri julm käitumine. 25. märtsil; tal hakkas
kõrvadest mäda jooksma, aga arstiabi ei olnud ju saada.", kirjutab Leili Kristian.
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Lastetuba röövisid ka sõdurid, kes tulid küüditama Türi lähedal Käreveres elanud Evi Bluumi
perekonda... Võib olla olid küüditajad instrueeritud otsima laste voodite alt end varjavaid pere liikmeid. „Seni
kui loeti ette teatet meie ära saatmise kohta, tormasid püssid laske-valmis hoides meie magamis tubadesse.
Tääkidega tõsteti tekid pealt ja torgati matratsid ja kapid läbi." Manulised pidid aitama asju pakkida kuid neid
huvitas rohkem mis maha jääb,- üks tahtis omale peeglit, teine villaseid ukse kardinaid. Ema ei suutnud
keskendada, sest 13.aastane vend oli palavikus haige.Ema palus meid maha lasta, et milleks vedada jumal teab
kuhu. Lubati ka 1.km kaugel elav vanaema kohale tuua, kes nuttis ja palis palus sõjameeste ees. Mina olin end
juba riide saanud ema riietas haiget venda ja 7 aastat poissi kui ohvitseerid tagasi jõudsid polnud meil veel
midagi pakitud."kirjutab Bluum.

Küüditajad olid erineva stiiliga. Mõnel pool anti aegade pikendamiseks aega mitu tundi, teisel napp
pooltundi. Mõnel pool jagasid sõdurid nõu, milliseid riided ja tarbeesemed kaasa võtta, ning aitasid pererahval
pampe autole tassida. Teisel krabati vähesed esemedki käest ja keelati nende kaasavõtmine. „Küüditajad olid 4-5
vene sõdurit ja naaberküla Sagevere, kommunist Arne." Södurid olid automaatidega,vormis. Nägin aknast, kui
sõdurid piirasid maja ümber. Arne, tuli sisse. Ema hakkas nutma, ta oli haiglast tulnud ja nõrk. Ema läks Arnele
rusikatega kallale. Koduõuel oli veoauto. Asju lubati pakkida üks tund. Pakkisime riideid, tekke. Väikeõde
võttis pissipoti ja nuku."

Viljandimaal Võisikui elanud 15.astane Loniida Bergmann ärkas sel hommikul kellegi nutu peale, ning
arvas et midagi on juhtunud tema emaga. Kuid köögis pliidi ees nuttis hoopis naabrinaine, kelle õue oli
saabunud küüdiauto. „Aga kallis naabrimemm, ole nii hea ja laenake meile leiba," palus naabri naine. Ta sai
kaasa kogu leiva, mis naabritele pakkuda oli. Küüdiautole asudes palusid naabrid Bergmanni vanemaid, et nad
talitaks mahajäänud loomi. Kuid mahajääjaid halvanud hirm muutis selle täitmise erakordsedselt raskeks. „Õhtul
kuulsime küll, kui loomad hakkasid karjuma, koerake haukus ja ulus õues. See õudsus on meelde jäänud,
tahtsime minna õhtul loomi talitama, aga külast tulid jutud, et valvatakse,-kes sinna läheb, kohe võetakse kinni.
Esimesel päeval jäid loomad kõik talitamata, lehmad lüpsmata, kõik, kõik kes oleks süüa tahtnud," kirjutab
Loniida Bergmann. Küüdiautole astudes palusid Viimaks kogunesid julgemad külainimesed kokku, võtsid
südamed rindu ja hiilisid pererahvata jäänud loomi aitama. „Söötsime neid loomi nädal aega. Siis tulid
igasugused mehed, et nemad on kolhoosi moodustajad. Esimeheks oli Põltsamaa ligidalt Kamarist üks Angerja
nimeline mees. Kõik mis kõlbas ja mahtus viidi ära Põltsamaa poole. Vilja seeme, herned, jahu, mööbel, sigu ja
nii et seda võib igaüks kes loeb arvata. Neil oli väga korras kodu, siit oli ka võtta härradel või seltsimeestel.
Loomad jäid kolhoosile. Kolhoosi nimi oli <Tasuja>", jutustab Bergmann.

Röövijad jagasid saagi. Naine, kes oma nime avalda ei soovi, oli 1949.aasta märtsis sattunud 20- aastase
neiuna tööle Jõhvi valla abimaksuinspektorina. Juba mõne nädala pärast tuli tal üle elada kõige oma jubedam öö
oma elus. „1949.a. küüditamise ööle eelneval päeval oli, valla nö-reatöötajatel (sekretär, raamatupidaja, kulturi
ja raamatukogu töötajana jne. ) mingi eelaimus või kumu, et midagi halba on teoksil. Muidugi hoiti saabuvat
saladuses juhtkonna poolt. Sama päeva õhtuks oli kogu vallamaja personal ja piirkondlikud töötajad
(agronoomid,zootehnikud jne.) kutsutud kevadiseks ettevalmistamise nõupidamisele Jõhvi keskkooli
ruumidesse. Mina sellest koosolekust pääsesin õnneks tänu minu valvekorrale vallamajas.Siiski kujunes see öö
mullegi õudseks ööks, kui autod nutvate küditatutega hakkasid mööduma Tallinna-Narva maanteed pidi Jõhvi
raudteejaama."

„Koolimajja koosolekule oli kogunenud muidugi valla juhtkond, parteilased ja püssimehed. Saali uks
olevat lukustatud ja siis moodustati komisjonid küüditamiseks, millised saadeti püssimeste saatel hobuküüdiga
määratud taludesse. Ükski küüditatu ei peaks süüdistama nendes komisjoonides osalenud reatöötajaid-kõik nad
olid saanud psüühilise trauma! Kui järgmisel hommikul Valla töötajad tööle tulid, valitses majas tõeline kaos.
Kes nuttis ,kes vandus, mõnel oli julgus juhtkonda sõimata, mingiks tööks polnud keegi võimeline. Selles
kaoses mäletan tänaseni Täitevkommitee esimehe kahju rõõmust naeru ja kommentaare" Abimaksuinspektorina
määrati naine küüditatudest mahajäänud vara hindamisele ja realiseerimise komisjooni. Järgmise kuu aja vältel
käis ta kõik 30-35 majapidamist oma vallas, kus pererahvas minema viidud. Muu inventuur, majapidamistarbed
ning riided müüdi maha Kooperatiivi kaupluste kaudu. Hooned, põllutööriistad ja inventar, transpordivahendid ,
loomad ja loomasööt, seemned ja kolhoosi kontorite jaoks mööbel anti üle vastmoodustatud kolhoosidele.
Vähesed masinad said masina-traktori-jaamade omaks. Muu inventuur (kõik mis kuulus talu perele) müüdi
maha aga Tarbijate Kooperatiivi kaupluste kaudu.

Viivi-Ede Timmi elas toona teise klassi õpetejana koos emaga, venna, kahe õe ning vanaemaga Palupere
lähedal Muti külas. Küüditajad saabusid koju, ajal mil ema oli läinud meiereisse „Sõime praekartuleid kui
sõdurid sisse tulid ning ütlesid, pakkige asjad, teid viiakse ära. Kuhu ja mille pärast viiakse ei põhjendatud. Isa
oli olnud Saksa sõjaväes ning sellepärast tempeldati 'rahva vaenlaseks'" kirjutab Timmi.„Kui ema koju jõudis oli
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ehmandatud, ning tahtis paljusid asju mitte võtta. Näiteks võtsin mina ilusa rebase krae, linased kangad - ema
jättis kõik maha" Kirjutab Timmi vapustust, mis tabas küüditamiseks langenud ohvriteks langenud inimesi.Enne
ärasoitu lõikas ema igalt pereliikmelt juuksetutti ning peitis need majja, uskudes, et nõnda tullakse kord veel
tagasi. Tuldigi, ehkki vahepealsete aastate jooksul lagunenud ja rüüstatud kodumaja tuli kolhoosist kalli raha
eest tagasi osta.

Koostatud Alo Lõhmuse artikli alusel. Tartu Postimehes, 24.märtsil 2007
Rein Losin

Kes oli August Maramaa?
August Maramaa (kuni 1921. aastani Marfeldt) sündis 6. aprillil 1881. a. Tartumaal Aakre vallas

Suurekõrva talus. Hariduse omandas 1891.-1897. a. Rõngu valla Astuvere külakoolis, Aakvere valla Rebaste
õigeusu abikoolis ja Rõngu kihelkonna Tilga õigeusu kirikukoolis. 1897.-1902. a. õppis ta Tartu Õpetajate
Seminaris. Seejärel algas koolimehetöö: algul Vastsemõisa ministeeriumikoolis, kust ta 1906. a.
revolutsioonilise tegevuse pärast vallandati, hiljem Tõrva algkooli juhatajana. Järgnes abielu Anna Roossoniga
ja siirdumine Viljandisse algkooli juhatajaks. Abielust sündisid pojad Ülo ja Kalev ning tütred Maimu, Salme ja
Linda.

I maailmasõja päevil oli A. Maramaa telefonist. Juba enne sõda oli ta endale nime teinud, “Postimehe”
juubelialbumis-leksikonis (1909. a.) on ta märgitud artikliga kui agar seltsitegelane (Helme-Tõrva ja Viljandi
haridusseltside asutaja), “Postimehe” ja “Lastelehe” autor. Ka õpetajana oli Maramaa väljapaistvalt võimekas,
hea metoodik ja osav sulemees. Varakult hakkas ta kirjutama õpikuid, juba 1907. a. ilmus esimene “Rehkenduse
ülesannete kogu” (1918. a. viies trükk). 1920.-1930. a. avaldas aukartustäratava hulga matemaatikaõpikuid.
Nende lehitsemisel rabab nende praktilise eluga seotus: protsendivõtmist õpetatakse Eesti rahvaloenduse
andmeil, tekstülesannetes on kasutusel kohalikud sõiduhinnad, ilmastikuvaatlused, loodusrikkused. Eraldi
rahandusülesannete peatükk käsitleb hoiusummat ja intressi, laene, veksleid, tulumaksu jm. Õpikute
väljaandmiseks asutas Maramaa Viljandisse oma kirjastuse “Siir”. Kirjastuse tulu aitas Maramaal peret ülal
pidada ja ehitada 1926. a. Uueveski teele maja. Maramaal oli ka arhitektuurihuvi. Ta näitas oma raamatutes
missugused ruumid, kui suured ja missuguses järjekorras peavad koolimajas olema.

August Maramaa oli Viljandi linnapea 1919-1921, linna volinik 1921-1927, uuesti linnapea 1927-1939.
Töö linnapeana 1920. aastate algul polnud kerge. Linna elanike arv oli kasvanud, halduspiirkond kitsaks jäänud,
uusi hooneid vajasid paljud asutused (koolid, haiglad), halvas seisus olid tänavad ja kanalisatsioon. Eelarvet
kurnas rängalt hoolekanne, tööpuuduse süvenedes kasvas ka abivajajate arv. Maramaa ja sotsiaaldemokraatlik
volikogurühm taotlesid neil aastail järjekindlalt hoolekande-, haridus- ja tervishoiukulude suurendamist.
Hoolekanderahad kahe- ja kolmekordistusid lühikese aja jooksul. Hoolekandeministeeriumi toetusel
organiseeriti töötutele hädaabitöid. Kui olid alanud hädapärased ehitus- ja heakorratööd, pidas linnavalitsus
silmas juba ka kaugemat perspektiivi linna planeerimiseks. Telliti arhitekt E. Haaber-mannilt linna
planeerimiskava. Selle järgi jagati ehitus-kruntideks Uueveski ja järveäärne ala, tööstuspiirkonnaks kavandati
raudtee ümbrus ja äritsooniks Tallinna tänav. 1929. a. saadi A. Soansilt uus plaan, mille järgi pidid linna tulema
moodsad kodarjalt lähtuvate tänavatega aedlinnakud; kavandati uus elurajoon Paalalinna. Linna ilu- ja heakorra
tagamiseks moodustati 1928. a. “puhtusekomisjon”, mis kontrollis nii asutusi kui ka eraomanikke.

Maramaa rakendas linna heakäiguks kogu oma tööjõu, organisaatori-, kõne- ja kirjamehevõimed,
arenenud ilumeele ja väga teadliku arhitektuurihuvi. Tema eluunistus oli teha Viljandist vaba rahva vääriline
musterlinn, kus tuksub jõukas äri- ja tootmistegevus, kus on kaasaegsete hoonetega linnasüda ja inimsõbralikud
aedlinnaalad, palju parke, platse, puiesteid, mälestussambaid, muuseum, teater jt. kultuuriasutused, heas korras
ajaloomälestised, spordiväljakud ja supelrannad. Tulevikunägemuses heiastus idülliline sisemaakuurort, mis
tõmbab ligi puhkajaid ja turiste.

1941. a. A. Maramaa arreteeriti ja 1942. a. ta suri Kirovi vangilaagris.
Heiki Raudla "August Maramaa aeg"

16



     
"Leelo" laulmas Euroopa Festivali laval 26.05.2007 - Silvia Soide, Vivien Soide, Mari Kaul-
Rahiman, Mae-Helena Mägila, Ingrid Soide, Katrin Lohuaru, Brigid Soide, Terri Johansen.

    
"Keerutajad" esinemas "Meie Kodus"  Kevade tervitusega 21.04.2007-06-12 - Ees: Silvia Tärk,
Hedy Wister, Laine Viitre, Aggi Morel, Leida Nurmsoo, 2. Anne Lausmaa, Sirje Rumberg, Eva
Vabasalu, Marika Owston, Helle Sepp, Veera Õunapuu, 3. Leo Morel, Harri Talve, Elmar
Tallermo, Ilmar Rumberg, Guy Belanger, Enno Paat, Vello Püss, Viktor Remmelg, Raul
Vabasalu.
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Kuldse Klubi munapühad
Oli kena „Kuldse klubi" kokkutulek. Võileivad olid ikka maitsvad nagu alati, aga pasha

see oli, kui õieti õelda, et pidi keele alla viima. Aitäh Milvi! Sai oli ka nagu ikka, rosinaid vähe ja
need olid ka pooleks lõigatud. Mune oli küllalt ja kenad kirjud - koksiti ja söödi. Pastor käis
rõõmsa näoga ringi, et temal see kõige tugevam muna, koksis kõigil katki, aga lõpuks pidi alla
andma - löödi tema oma ka katki. Tore olemine oli. Valimisele tuli kes värvis kõige ilusama
muna. Oli neid seal igat sorti, küll maalitud ja sibulakoortega tehtud. Aga valijad valisid vabriku
töö. Minu arvates peaks ikka kodune näputöö auhinna saama, sest oleme oma pead selleks
tarvitand.

Ilust suve kõigile soovides, üks meist,
A.T.

Lapsepõlv

Kodu kaunis Panga rannas
lained peksid vastu kallast
liivaluited, lainteharjad
Seebiväljal lambakarjad.

Seal rannas me siis jooksime
ja lambaid mandu all pesime
Eks toibulaud vahel oli kesine
siis soolasilku sõime, jah süda oli vesine.

On meeles kui karjas käisime
vana palitu jääral selga aisime
lammastel oli siis hirmus rutt
kartsid ehk elukas on mõni mutt.

Üks päev kui lõuna kätte jõudis
ja kõhuke kotist süüa nõudis
piima pudelid terviseks kokku lõime
mu pudel läks katki, kuiva leiba sõime.

Mul oli hirm mis ütleb mamma,
Jaan ütles: uue pudeli ma sul anna
Siis istusime maha ja kudusime vardaid
ja lambad olid vaiksed kui väkesed haldjad.

Nii möödusid lapsepõlve päevad
ei oskand aimata mida silmad näevad
Nüüd elame kaugel kodumaast
und näeme ikka noorusa'ast.

Mälestus naabri poisist - L.T.
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XXVIII WEST COAST ESTONIAN FESTIVAL - PROGRAM and PRICES
AUGUST 9-12, 2007 LOS ANGELES, CALIFORNIA  (Millennium Biltmore Hotel)

    THESE PRICES ARE EFFECTIVE UNTIL JUNE 31ST 2007.
    STARTING FROM JULY 1ST 2007 $3 WILL ADDED FOR EVENTS! HURRY!
    WE DON’T SHIP TICKETS. YOU HAVE TO GET THEM FROM THE LEP INFO DESK!

 Registreerimismaks - Registration  $15     children (16 and younger)    free 
 *Kuldkart - Gold Card (events are marked with *)  $235 

THURSDAY, AUGUST 9TH 2007 
13.30  Avaaktus - Opening ceremony  free 
14.00  *Kunstinäituse avamine - Opening of art gallery  $10 
15.30  *Külaliskontsert - Concert of visiting artists $25 
18.00  *Tutvumisõhtu - Evening get-together dinner dance  $50      children (9-16)  $25 
22.00  Salakõrts - Late-night pub  free 
FRIDAY, AUGUST 10TH 2007
7.00  Golfiturniir - Golf tournament    $50 
8.00  Hommikupalvus - Morning prayers   free 
8.30  Laulukooride peaproov - Rehearsal of choirs for song festival 
9.00  Organisatsioonide kokkutulekud - Meeting of organizations  $10 each 
9.30  Laste mängutuba - Children’s playroom   $3 
10.00  Eesti pood ja kunstigalerii - Art gallery and Estonian gift shop  free 
11.00  *Eesti lähiajalugu: ülevaade - Seminar I, Estonian near-history overview   $10 
13.00  *Eurooplaste geneetika ja keelkonnad - Lecture: European genetics and linguistics   $10 
14.00  *Alberta Estonian heritage group multi-media presentation    $10 
16.00  *Laulupidu - Song festival   $30 
19.00  *Teater - Estonian theatre: Arvo Mägi "Kihlus"   $25 
22.30  Salakõrts - Late-night pub    free 
SATURDAY, AUGUST 11TH  2007
7.30  5K tervisejooks - 5K morning jog   $10 
8.00  Hommikupalvus - Morning prayers 
8.30  Rahvatantsijate peaproov - Rehearsal of folkdance groups 
9.00  Organisatsioonide kokkutulekud - Meeting of organizations    $10 
9.30  Laste mängutuba - Children’s playroom 
10.00  Kunstigalerii ja Eesti pood - Art gallery and Estonian gift shop 
11.00  * Eesti lähiajalugu - Seminar II, Estonian near-history - A panel discussion   $10 
15.00  *Rahvatants ja -muusika - Folk dance and folk music performance    $25 
18.00  Ball - Festival ball   $95 
23.00  Salakõrts - Late-night pub   free 
SUNDAY,  AUGUST 12TH 2007
8.00  EOLLi peakoosolek - EOLL bi-annual meeting 
9.00  *Kontsert-jumalateenistus - Church service with concert    $10 
12.00  *Rahvapidu - Picnic    $50      children  (9-16)   $25 
18.00  Late-night pub   free  Estonian House

www.LEP2007.com  - Vello: 604 542-0223
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VES Raamatukogu teated
Suvel on raamatukogu avatud: 8. ja 29. juulil, 26.augustil kellast 12:00 - 13:00. Septembrist
alates raamatukogu on jälle avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu
koosviibimistel iga teisel kolmapäeval 11:30 - 13:30  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

Westward Leo Allas, West Vancouver, 2006
An exciting account of the many travels of Leo, his wife Erika and family - starting from

his childhood trips in Estonia and the perilous flight through wartorn Europe to the later travels to
various interesting parts of the globe.

ISBN: 0-9782280-0-6

Pea suu / tõmba uttu! Helga Nõu  - Tallinn, 2003
Kaks lugu noortest, kelle elu pole enamasti muretu ja mitte kunagi lihtne.

Kirjastus Tänapäev

Kord Jumal lõi rahva Krikk, Mai - Tallinn, 2005
Dokumentaaljutustus Venemaale küüditatud naistest-lastest. Välja  toodud on kuidas

toimusid ülekuulamised, mida vangistatud inimestele süüks pandi ja milliste meetoditega
saavutati vajalikud allkirjad ülekuulamisprotokollidele.

Kirjastus Olion

Gypsy Tap I.R. Liscinski - Adelaide, 2000
A story of refugee life in post-war Germany, the hardships of the displaced persons

camps and that of a new future and the pursuit of love in Australia.
Seaview Press

Grand Hotel Stockholm, Poola suvi Karin Saarsen - Tallinn 2006
Sisaldab Rootsis elava kirjaniku Karin Saarseni eluloointervjuu Urmas Otile 7.sept.2006.

Intervjuu kahe osa vahel ilmub uustrükina autobiograafiline romaan „Poola suvi", mis jutustab
ühe eesti-poola suguvõsa elust Eesti Vabariigis ja nende hilisemast käekäigust.

SE & JS

Rändlindude pesad Koostaja: Tiina Kirss - Tartu, 2006
Eestlaste elulood võõrsil. Kogumiku esimene osa koosneb 1944.aasta suurpõgenemise

käsikirjalistest ja seni avaldamata mälestustest, mis on kogutud Eesti Kirjandusmuuseumi poolt ja
Toronto Ülikooli Eesti õppetooli uurimisprojekti raames. Järgnevad kaks pikemat dokumenti
esimestest põgenemisjärgsetest kuudest ja aastatest. Raamatu lõpuosa koosneb eluloo-
intervjuudest eestlastega Kanadas, mis koguti juulis 2000.

Eesti Kirjandusmuuseum

Settle it! Karin Vagiste - Toronto, 2000
A book on inter-personal peacemaking with a powerful method for reaching satisfactory

solutions to a variety of problems. It show a way to stop attacking the person, so that you can start
tackling the problem that made you so angry in the first place.

Sterling House
*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Estonia: Ground Zero for World's First Cyber War?
Authorities Believe the Country Was the Target of a Cyberattack

The legacy of World War II continues to haunt Europe and may have just started a new
confrontation -- this one befitting the digital age. Computers in the entire nation of Estonia have been
virtually shutdown, and the Estonians blame Russia.

Estonia, a country of only a million and a half citizens situated in Europe's far north between
Finland and Russia, has undergone nearly three weeks of cyberattack and the country is accusing Russia
for being behind it.

Russia and Estonia have a long and complicated
history. In 1940, when the Soviet Union occupied Estonia
under the Ribbentropp-Molotov treaty, Nazi Germany and its
then-ally the Soviet Union were expected to carve up this part
of Europe between them. After the war, the Soviet Union
reoccupied Estonia until the breakup of the Soviet Union in
1991.

On April 27 the Estonians decided to relocate a
monument to Soviet soldiers from the center of the capital city
of Tallinn. For Russians this was sacrilege. Russian children
have been taught that Soviet troops went into Estonia as

liberators. For Estonians, however, this was the removal of a symbol of over 50 years of Soviet
oppression.

Years of Soviet occupation left a sizeable Russian-speaking minority in Estonia. The day the
Soviet memorial was to be relocated to a military cemetery, many Russians came out in its defense. Riots
left 160 people injured, one youth dead, and the city center pillaged.

All of a sudden, also on that day, many Estonians found out that they could not access their
Internet or read their mail. For nearly three weeks the life of the country had been disrupted. The entire
state administration was paralyzed, banks came to a standstill and companies had to freeze their
operations.

It didn't take long for the problem to be diagnosed as a cyberattack by another country or a very
well organized entity.

While no one at this stage will point blaming fingers at any one country, Estonians have little
doubt that it's Russia taking revenge. Immediately after the incident with the monument, Russian
politicians were calling for an economic blockade of Estonia. The Estonian embassy in Moscow was
attacked and Russian police turned a blind eye to violent protesters.

This is the first known incident of an entire country being subjected to a cyberattack. Both NATO
and the European Union see this as an attack on one of their member states, and NATO rushed in its IT
specialists to solve and analyze the problem. Three hundred top Estonian IT specialists worked day and
night with little sleep to study this unprecedented attack.

According to officials, the situation is now under control, with the last reported attack occurring
on Wednesday, May 16. There are now millions of server logs and data to analyze to figure out what
happened and how. Only then will there be a clear idea of where the attacks originated and who
orchestrated them. The results are expected at the end of May.

Estonians treat this as a matter of national security and both the presidential administration and
the Foreign Ministry are directing all calls to the Ministry of Defense. However, one person at the
presidential administration said that the attacks were originating not only from civilian servers but also
from servers belonging to the Russian government. And according to a statement in The Associated Press,
Estonia's defense minister said there is a "possibility" of Russian government involvement in cyberattacks
against Estonian Web sites.

Mihkel Tammet, head of IT at Estonia's Ministry of Defense and head of the emergency
committee dealing with the cyberattack, said, "The first attacks came on the night of April 27." This is the
same day as rioting broke out in Tallinn over the moving of the Soviet war monument. He said that
numerous anti-Estonian propaganda sites and emails supplemented the attack.
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According to Tammet, it was a well-organized action and he emphasized the fact that "There was
a sudden spike in Russian propaganda on the Web." For example, hackers posted a fabricated apology by
Prime Minister Andrus Ansip for the relocation of the Soviet monument on the Web site of the ruling
Reform Party. Tammet told ABC News, "Russian language domains in Estonia were sending out and
receiving instructions on how to conduct further disruption."

He would only speculate on where the attacks could have been orchestrated, but as a government
official he would not directly blame anyone until his commission ended its thorough analysis of server
logs. He said that there is still a lot of work to be done. Tammet and NATO experts, who have just left
Estonia, have no doubt that this was the first such cyberattack in history, which needs meticulous
attention because of its unprecedented nature.

A NATO officer currently working with the Estonian emergency committee in Tallinn and who
asked that he remain anonymous due to the sensitivity of the operation, told ABC News: "You cannot
underestimate the signifcance of this attack, also in military terms. For the first time we are dealing with a
real cyberattack with real consequences to a country and its people. We are here to study this and draw
conclusions for all NATO member states and the organization as a military alliance. For now I don't care
who carried this out. What I care about is that we find ways to protect ourselves in the future."

Lilia Shevtsova, an analyst with the Carnegie Endowment, told ABC News, "Theoretically it's
quite possible that the Russian authorities are behind this. They certainly have the know-how to do this
and it fits right into the anti-Estonian campaign unleashed recently." She added, "If it's being done by the
special services there is no way they could be doing this without the knowledge of the highest authorities.
So, yes, it is theoretically possible, but it's only a possibility." Shevtsova believes, however, that "it's also
possible that it's an action organized by Russian hackers angry at the Estonians. They could have gotten
together to organize such an attack."

The entire Estonian administration was paralyzed for a several days. Financial losses are difficult
to estimate, but, since Estonia relies so much on computer technology, practically each of its 1.5 million
citizens suffered some measurable loss.

According to Tammet, the country needed to carry out an emergency purchase of additional
expensive equipment to help deal with the problem. There were still some serious attacks, particularly on
banks, on Monday and Tuesday.

The Russian press is also reporting these attacks, but is often doing so in a somewhat sarcastic
tone. Kommersant, a major nationwide newspaper, carries a headline, "Russia's Hackers Don't Lead
Worldwide," in which it reports, "Residents of the U.S.A. are the most aggressive hackers in the world
and in the second half of last year they launched one third of all attacks." According to Kommersant,
China is second with 10 percent of all cyberattacks, followed by Germany with 7 percent. The paper also
reports, "In Estonian economy IT plays the same role as gas and oil in the Russian economy."
Moskovskye Novosti, a local Moscow newspaper, points out that by 2008 NATO will have a fully
operational cyber defense center and it will be located in Estonia.

One news Web site mockingly writes that a country proud of its achievements in IT, homeland of
Skype and home country of many Microsoft engineers, cannot cope with some hackers and immediately
calls on NATO for help.

Estonia has been a continual success story since the collapse of the Soviet Union in 1991. It is a
member of the European Union and NATO and its annual growth has been soaring. Most impressively,
however, Estonia has managed to become one of the most computerized societies in Europe. Its
administration has limited paperwork to the minimum and nearly all its citizens go about their daily
business online.
The capital city of Tallinn is nearly completely Wi-Fi covered. Tallinn cafes are full of men and women
sipping coffee and working their laptops. Many don't have a need for offices -- they can get online
anywhere.

Tomek Rolski - ABC Internet
May 17, 2007
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1941.a. Suvesõda Viljandimaal
Metsavendade tegevus oma maa vabastamisel punase režiimi alt kujunes Viljandimaal

ohvriterikkamaks kui mujal. Põhjuseks oli nende ründetegevuse suur aktiivsus ja neile vastu tegutsenud
Viljandi hävituspataljoni suurus ning hea relvastus. Põhja-Viljandimaa metsavennad pidid rinde peatuma
jäämise tõttu Kesk-Viljandimaal kauem pidama ägedaid lahinguid vaenlasega.

Üks esimesi kokkupõrkeid hävituspataljoniga toimus 1. juulil Taevere vallas, kus umbes 200-
meheline hävituspataljoni üksus piiras ümber 30-40 mehest koosneva Taevere ja Vastsemõisa
metsavendade grupi. Tundes hästi maastikku, õnnestus metsavendadel kahelt poolt ründava vaenlase
ahelike vahelt välja lipsata. Võõral metsamaastikul orienteerumise kaotanud hävituspataljoni mehed
kandsid aga raskeid kaotusi, viies kaasa kolm veoautotäit surnuid ja haavatuid. Metsavendadest sai surma
üks ja vangi langes viis meest, kes kõik mõrvati.

4. juulil võttis Kõpu metsades ja soodes varjunud 50-meheline metsavendade salk võimu üle
Kõpu vallamajas ja alustasid sinna toodud raadioaparaatide tagastamist rahvale. Kõpu Punaarmee
õhuvaatluspostile anti telefoni teel käsk relvadeta välja maanteele tulla. Varsti kostis postilt tulistamist ja
hiljem selgus, et ohvitser oli oma alluva ja seejärel enda maha lasknud. Pisut hiljem ründas metsavendi
kohale rutanud hävituspataljoni üksus, kelle kuulipildujatulele ei suudetud vastu panna ja taanduti.
Lahingus sai surma üks ja langes vangi kaks meest, kelle hävituspataljon samas maha laskis.

Samal päeval vallutas grupp metsavendi Rimmu vallamaja ja võttis valve alla Uue-Kariste
postkontori ning telefonikeskjaama. Mõni tund hiljem ligines vallamajale kolmel veoautol 80-meheline
ülitugevalt relvastatud hävituspataljoni üksus. Pärast ligi tund aega kestnud lahingut lõppes vallamaja
kaitsnud metsavendadel laskemoon ja nad olid sunnitud taanduma. Ka Paistu vallamaja üle võtnud Loodi
ümbruse metsavendi tabas sama saatus.

4. juulil ründasid Põltsamaa ümbruse metsavennad mitmel korral Põltsamaa linnas asunud
Punaarmee ja hävituspataljoni üksusi. Päeva jooksul toimus mitu lahingut. Lustiverest appi rutanud
metsavendade abiga vallutati linna täitevkomitee ja Põltsamaa vallamaja. Ööhämaruses saabus vastasele
kaks autotäit hävituspataljonlasi ja punaväelasi kuulipildujatega appi. Metsavennad olid oma puuduliku
relvastuse tõttu sunnitud taanduma. Toimunud lahingus kaotas vaenlane umbes 40 meest langenutena ja
27 haavatutena. Metsavendadel oli 3 langenut ja 8 haavatut. Ka Mustla linnas võimu üle võtnud
metsavennad olid sunnitud hiljem linna saabunud tugevasti relvastatud punaväelaste eest taanduma.

Edukalt tegutsesid Viljandimaal Vastsemõisa valla metsavennad, kes 6. juulil võtsid vallas võimu
üle, saades vallamajast hulganisti relvi ja lõhkeainet. Punaarmee üksuste liikumise takistamiseks purustati
mitu suuremat maanteesilda. Sildade juurde jäeti varitsussalgad, kes avasid purustatud silla juures
peatunud punaväelaste pihta tule. Viimased, põgenenud tagasi Viljandi suunas, hävitati piiri ületanud
sakslaste poolt.

6. juulil võtsid vallamajas võimu üle Imavere vallas tegutsenud, umbes 30-meheline
metsavendade grupp. Neid püüdsid ümber haarata kohale saabunud umbes 125 hävituspataljonlast. Kattes
oma taandumist püssitulega, tõmbusid metsavennad tagasi metsa.

Üheks suuremaks endid varjavate inimeste koondumiskohaks oli Umbusi raba, kuhu oli
kogunenud umbes paarsada inimest. Laagris valitses sõjaväeline distsipliin. Mehed olid relvastatud
jahipüsside ja vene vintpüssidega ning paari kuulipildujaga. Toiduainetega varustamine oli pandud
ümbruskonna talude peale. Sageli toimusid kokkupõrked taanduvate punaväelastega. Need püüdsid end
sellest kohast eemale hoida, kuna punaväelaste hulgas oli levinud kuuldus, et Umbusi rabas varjab ent
4000 "eesti bandiiti". Viljandimaa meeste aktiivsusest räägib ka lahingutes langenud metsavendade suur
arv, keda tiivustas võitlusse soov, vabastada kodumaa punaste režiimist.

Viktor Niitsoo ettekanne "Vastupanust Nõukogude okupatsioonile aastail 1940-41" S-Keskuses 3. märtsil 2000
(lühendatult).
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VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,, K  U  L  D  N  E
K  L  U B  I ’’

******
TEGEVUSKAVA

SÜGISEL 2007. a.
Koosviibimised

M E I E  K O D U S
Iga teine kolmapäev,
kell 12.00 keskpäeval

Mihklikuu / septembri
12. ja 26. päeval
Viinakuu / oktoobri
10. ja 24.  päeval

Talvekuu / novembri
7.  ja 21. päeval
Jõulukuu / dets.
5. ja 19. päeval

******
Jõululaat / Basaar

Jõulukuu / dets. 2. päeval
*****

Jõuluvana ja Jõululõuna
Jõulukuu / dets. 19. päeval

VES
Jaanipäev
Võidupüha

Mäeotsal

Laup.

23.juunil 2007
värav avatud kell 13:00

*
*

Traditional
Estonian

St. John’s Day
Picnic/dance

Saturday
23rd of June 2007

at Mäeotsa
32113 Olson Ave Mission
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

16.06.2007 10:00 Talgud  - Work Party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

23.06.2007 13:00 Jaanipäev/võidupüha -
St John's Day pucnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

24.06.2007 18:00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical Outdoor Service

Forest Lawn

7.07.2007 10:00 Talgud  Work Party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

9-12.08.2007 Lääneranniku Eesti Päevad -
West Coast Estonian Days

Los Angeles

18.08.2007 13:00 Suvepidu - Summer picnic and family day Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.08.2007 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

12.09.2007 12:00 Pensionäride Klubi sügisene tegevus algab
Senior's Club fall activities begin

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver


