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Sügis saabus (1944) !

Nüüd ikka nähes sügisvärve
üht karmi aastat meenutame
kui inimkurjus oli valla
kõik annid, armu mutta tallas.

Viies sõjasuvi lõppemas
loodust juba sügis märgistas
lõikust, ande meile pakur\ti
nagu tavaks olnud alati.

Aga sõda oli me piirides
nii sest vaevalt saak me mõtetes
see okupant nii tuntud oli
- imperatiiv - Elu päästa tuli!

Vaba kodumaa hävinemas
nii kõik armas seega röövitud
- must mure rusus rahva rinnas
kuidas vaid Elu saaks päästetud?

Raske oli otsus kõik jätta
vaid oma elu, armsad päästa
- „Jumalaga armas kodu - kindlus!"
pisarais, Vägeva abi lootes.

Kaasaks elutung, usk ja lootus
siis trotsiti fataalseid ohte
suundati merele et leida
varju vabas Läänes, Elu hoida.

Tänu! paljud pääsesid eluga,
aga meri, kurjus nõudsid ohvreid
mida õnnetud, koduta kandsid
kõiki mälestame kurbas leinas!

Al-Ma-le (2007)
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Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne Raplas
võidupüha paraadi avamisel 23. juunil 2007

Lugupeetav riigikogu esimees, peaminister, lugupeetavad parlamendi ja valitsuse liikmed,
ekstsellentsid, kaitseväe juhataja, kaitseväelased ja kaitseliitlased, sõbrad!

Küsigem endilt: mida tähendab võidupüha täna? Kas me adume, et sel päeval 88 aastat tagasi
võideti Eesti vabaks? Et kogu meie riigi olemasolu ja sellest olemasolust tuleneva vabaduse ja heaolu
võitsid meile Eesti sõdurid? Või on täna lihtsalt jaaniõhtu, eestlaste tuhandete aastate pikkune traditsioon
pidutseda aasta kõige lühemal, kõige valgemal ööl? Või on täna lihtsalt järjekordne vaba päev?

Võidupüha on päev, mil tunnustame oma sõjaväelasi, oma mundrikandjaid; korraldame paraadi,
millega näitame, et meilgi on sõjavägi. Jah, võrreldes enamike riikidega on meie sõjavägi väike. Oleme ju
aastaid kuulnud küsimust, et kas meil üldse ongi võimalik end kaitsta, kui mõnel teisel riigil on relva all
niisama palju mehi kui Eestis elanikke? Kui kaua me suudaksime vastu panna, või kas suudame üldse
vastu panna, kui asi läheb tõsiseks? Ja üleüldse - me elame nüüd ju rahulikul ajastul, aina kasvavas
heaolus, kus kaitsevägi ja sõjaväeteenistus näib kuuluvat anakronismide hulka.

Minu arvates näitab viimane aasta, et meil pole mingit põhjust laskuda patsifistlikku rahulollu.
Õigemini, meil pole põhjust arvata, et eestlasi ammusest ajast varitsenud ohud on pärast iseseisvuse
taastamist kuhugi kadunud.

Kuni käesoleva aasta aprillini adusin kaaskodanike seas meeleolusid, mida võib hoomata ka
1930. aastate teise poole Eesti kirjanduses. Meid valdas uinutav ohutuse tunne; et nüüd, kui oleme
astunud Euroopa Liitu, nüüd, kui oleme NATO liikmed, miks me peaksime üldse muretsema?

Jah, Euroopa Liidu ja NATO toetus tänavu aprillis-mais oli tähelepanuväärne ning sellest oli väga
palju abi. Aga selle toetuse kindlustamiseks ka tulevikus peavad meie poliitikud, riigiametnikud,
sõjaväelased ja diplomaadid pidevalt ning süstemaatiliselt tööd tegema. Ilma meie enda aktiivsuseta ei saa
ka meie liitlased ja sõbrad meid kriitilistel hetkedel aidata.

Viimased kuud on näidanud, et Eesti iseseisvus ei meeldi mitte kõigile. Meie demokraatlik
riigikord, õigusriik, sõnavabadus, sallivus ja eestlaste soov elada oma valitud viisil näib olevat mõnelegi
midagi sellist, mida tuleb õõnestada ja kõigutada. Seda tehes kasutatakse võtteid, mis ei kuulu Lääne
mõistes tsiviliseeritud tavade juurde.
Eestit tabas kevadel tõsine rünnak. Tõsi, haubitsaid ei kasutatud ja polooniumi jälgi me ei leidnud. Küll
aga rünnati meie saatkonda ja meie diplomaate, eirates sellega Viini konventsiooni põhimõtteid.

Hullemgi, me maailma tippu pürgiv infotehnoloogiline infrastruktuur sattus sellise rünnaku alla,
et NATO pidas vajalikuks saata enda tipptegijad toetama meie tippspetsialiste ja ka nende kogemusest
õppima. Eestit rünnati relvaga ja viisil, mille tõsidust 21. sajandil kogu maailm alles aimab. Rünnati meie
pankasid, meie ajalehti, riigiasutusi. Need olid rünnakud Eesti vastu, elanike rahvusest, poliitilistest
tõekspidamistest ja emakeelest sõltumata.

Mu daamid ja härrad!
Eelöeldu põhjal luban endale teha ühe peamise järelduse - vabadus, demokraatia ja iseseisvus ei

ole siin Eestimaal iseenesestmõistetav. Meie vabadus ei ole lihtsalt niisama, täielikult ja jäädavalt olemas.
Mida me sellises olukorras tegema peame? Korra on Eesti alistunud. Me kõik teame, mida see

meile tähendas: barbaarsust ja julma vägivalda, mille eest pole oodatagi mingit kahetsust või vabandust.
See tähendas meile viit kümnendit mahajäämust, millest me jätkuvalt riigi ja rahvana toibume.

Kui me ei võta end kätte, kui me ei hakka oma raskesti kätte võidetud edu tõhusamalt kaitsma,
võib kõik taas kaduda. Seekord mitte tääkide, kuklalaskude ja trellitatud loomavagunitega, vaid hiiliva
destabiliseerimise ja õõnestamisega, mis mürgitab meie riigi sallivat õhustikku.

Täna, võidupühal, peab igaüks meist aduma, et meie riik peab suutma end vajadusel kaitsta. Aga
mitte ainult. Eestil on vaja tegutseda, et kindlustada oma demokraatlikku elukorraldust ja iseseisvust.
Oma veidi enam kui kaheksa presidendiametis oldud kuu vältel olen ma täheldanud mitut valdkonda, kus
Eesti vajab senisest otsustavamat tegutsemist.
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Esiteks, küberkaitse. Olles saanud üheks enim infotehnoloogiat kasutavaks riigiks maailmas,
tuleb Eestil sisuliselt ja järjekindlalt tegeleda küberruumi turvalisusega. Ma ei räägi vaid tehnoloogilistest
lahendustest. Euroopa Liidu küberturvalisust, küberkuritegevust ja küberterrorismi käsitlevad seadused on
ohtlikult ja põhjendamatult nõrgad. Eesti saaks ja peaks võtma algataja rolli olukorra parandamiseks nii
Euroopa Liidu kui NATO kontekstis. Kui oleme pikki aastaid murdnud päid ja otsinud valdkondi, kus
olla eestvedaja ja panustaja, siis viimase aja sündmused on selle eesmärgi meile andnud.

Teiseks, energeetika ja energiajulgeolek. Peame mõtlema, kas Harjumaale, Jõgevamaale ja Ida-
Virumaale gaasitrasside rajamine on ikka põhjendatud. Kas me vajame gaasisõltuvuse suurendamist kui
samal ajal hästi teame, et gaasi tarnija on kuulutanud energeetika vahendiks välispoliitiliste eesmärkide
saavutamisel. Peame küsima, kas Eesti elektrisüsteemi lahtiharutamine Loode-Venemaa võrgust on siiski
midagi enamat kui pelk majanduslik küsimus? See on siiski kogu Eesti elanikkonna, aga mitte ühe
riikliku äriühingu mure.

Kolmandaks, julgeolekut vaid sõjalise kaitsega piirates osutume me ise piiratuteks. Julgeolek
tähendab ka seda, et Eesti inimestel ei teki hirmu ei enda ega oma riigi pärast. Julgeolek tähendab, et Eesti
inimene ei kahtle enda turvalisuses kodulinna tänavail nagu ei kahtle ta oma riigi tuleviku võimalikkuses.
Nimetagem sellise hirmu puudumist oma kaaskodanike psühholoogiliseks kaitseks.

Julgeolek tähendab ka poliitikute vastutustundlikkust siduda ühiskonna erinevaid osi ja poliitikute
pühendumist turvatunde suurendamisele selle sõna kõige laiemas tähenduses. Julgeolek kui üks võti
demokraatliku riigi kestmiseks tähendab erinevate arvamuste sallimist, diskussioone ja arutelusid. Seda
kõike ei pea pelgama, vaid soodustama.

Neljandaks, riigikaitse ja põhiseadus. Olen algatanud põhiseaduse muutmise eelnõu, et korrastada
meie parlamentaarsele riigikorraldusele sobimatu seis, kus kaitseväe üle teostatav tsiviilkontroll on
hägune ja jätab võimalusi reaalse kontrolli vältimiseks.
Ilmekaks näiteks sellest on kaitseväe korralduse seaduse puudumine ja seda ikka veel, ka 15 aastat pärast
põhiseaduse jõustumist. Või ka mõne aja eest avalikuks saanud kahetsusväärne asjaolu, et osad
sõjaväelased on uurinud tsivilistide vaateid, mis on igasuguste demokraatlike põhimõtete vastane.
Seadusandlik baas selliste juhtumite vältimiseks on liiga nõrk, ikka on kavalpeadel võimalik apelleerida
terve mõistuse vastasele põhjendusele, et kuna sõjaväelaste luuramine tsiviilisikute vastu pole expressis
verbis keelatud, siis on ta lubatud.

Tahan väga loota, et riigikogu täidab koostöös valitsusega ja sõjaväelastega need lüngad lähiajal.
Ja samuti seda, et kaitsevägi ise suudab end puhastada ohvitseridest, kes demokraatia reegleid ei austa.

Viiendaks, meie sõjaväe ülesehitus ehk reservvägi. Eestis on aastaid kestnud debatt elukutselise
armee ja üldise riviteenistuse tugevuste ja nõrkuste üle. Oleme lähtunud eeldusest, et kutsealuste sõjavägi
on meil praegu olemas. Tegelikult see nii ei ole. Meie kaitsevägi on üles ehitatud põhimõttel, et pärast
keskmiselt kaheksakuist väljaõpet läheb õppursõdur reservi. Ja et kui vaja, tuleb reserv välja. Paraku pole
me siiani kordagi arvestataval kujul testinud, kas see mudel töötab. Kutsun kaitseministeeriumi ja
kaitseväge üles selle kui kõige olulisema küsimusega tegelema.

Kuuendaks, meie julgeolekut aitab tagada ligi kümnetuhandelise liikmeskonnaga kaitseliit.
Mõelgem neile sadadele vabatahtlikele, kes nädala-paari eest läksid appi päästjatele kustutama Elliste
raba. Ja meenutagem neid sadu kaitseliitlasi, kes aprillis-mais astusid abipolitseinikeks.

Aitäh teile!
Nagu ajalugu on näidanud, olgu tegemist Soome, Šveitsi, Iisraeli, Ameerika Ühendriikide või

meie enda kogemustega 88 aastat tagasi, siis riik, mida tema kodanikud asuvad vabatahtlikult kaitsma, on
riik, mida ei võideta. Vabatahtlikkus on jõud, mida vastane sageli ei mõista ja seega pelgab.

Kui meie esiisad, kellest paljud olid toona vaid koolilapsed, poleks tunnetanud vajadust luua oma
riiki ja seda kaitsta, ei seisaks me täna siin. Meie kohus on 23. juunil saavutatud võitu tähistada, sellele
võidule mõelda ja seda võitu hoida.

Aitäh!
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Kümnes ESTO aastal 2009 toimub Münsteris (Westfalen)
ESTO 2009 orgkomitee sai 17. augustil 2007 ÜEKNi juhatuselt Ameerikas kirjaliku volituse

organiseerida järgmine korraline ESTO aastal 2009 Saksamaal. Kogu üritus on planeeritud viiele päevale
– alates reedest, 26. juunist kuni teisipäeva, 30. juunini 2009.

Miks just Münsteris? Münsteri linn tähendab paljudele meie kaasmaalastele midagi erilist: peale
II maailmasõda asus linna lähedal suur eestlaste põgenikelaager. Paljudele, kes 1950ndate aastate alguses
Euroopast välja rändasid, nii siia- kui ka sinnapoole üle mere, oli just Münster see koht, kust algas
edasine rännutee. Mõned põgenikelaagri asukate poolt loodud toonased eestlaste grupid tegutsevad
tänapäevani. Münsteri linnas asus ka aastakümneid EÜSLi juhatuse peakorter. Seega on Saksamaal
olevatel eestlastel läbi aegade ikka ja jälle olnud tegemist Münsteri linnaga.

Turismi seisukohalt on Münster väga ilus ja huvitav linn ligi 280.000 elanikuga. Iidses vanalinnas
leidub rohkesti hubaseid kohvikuid ja restorane. Ta on tuntud ka kui ka vana ülikoolilinn oma ca 60.000
tudengiga ja kui jalgrattalinn; mitte üheski teises linnas Saksamaal ei kasutata jalgrattaid liiklusvahendina
nii palju kui just Münsteris (rohkem infot internetis www.muenster.de).

ESTO 2009 ürituste toimumise peamiseks paigaks oleme planeerinud Halle Münsterlandi (info
internetis www.halle-muensterland.de). Lennuühendus terve maailmaga on mugav tänu lähedal asuvale
rahvusvahelisele lennujaamale Münster/ Osnabrück, mis on linnast vaid 25 min. autosõidu kaugusel. On
ka suurepärane rongiühendus Saksamaa ja kõigi Euroopa metropolidega kesklinnas asuva pearongijaama
kaudu. Orgkomitee on kindel, et Münsteri linn on just see õige koht, kus ESTO 2009 suurepäraselt läbi
viia saab ning, et meie külalised igavuse üle kurtma ei pea.

Kahjuks on meil ürituste ettevalmistamiseks jäänud suhteliselt vähe aega. Seepärast palume
kõikidel üksikisikutel ja kollektiividel, kes soovivad ESTO-l aktiivselt osaleda, võimalikult peatselt
orgkomiteega kontakti võtta ja teatada, millises vormis osaleda soovitakse. Ärge jääge ootama
meiepoolset kirja, sest võib juhtuda, et seda ei tulegi, kuna meil pole teie koordinaate. Seetõttu – näidake
omapoolset initsiatiivi! Kõik on Münsterisse teretulnud!

Lähemal ajal valmib ka meie kolmes keeles kodulehekülg www.esto2009.de, kus kõik vajalik
info saadaval on.

Meie orgkomitee koosseis:
Richo Zieminski (r.zieminski@gmx.de) – Saksamaa: üldorganisatsioon ja -vastutus,
juriidilised küsimused;
Gina Bauer (hsgmbh@t-online.de) – Saksamaa: VIP kontingent, suhted konsulaatidega,
aukonsulaatidega, aukülalised;
Maarika Remmert (maarika@ish.de) – Saksamaa: finantsid, majutamine (hotellindus);
Maie Kisis-Vainumäe (maie.kisis@t-online.de) – Saksamaa: suhted
üliõpilaskorporatsioonidega, teadlastega, kiriku üldkoordinatsioon;
Meeli Bagger (m.bagger@web.de) – Saksamaa: kultuuriürituste üldkoordinatsioon.

Orgkomitee liikmetel on väga hea meel, kui ülaltoodud informatsioon teis huvi ESTO 2009 vastu
tekitas.

Parimate tervitustega orgkomitee nimel
Richo Zieminski
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Lääneranniku Eesti Päevad päikselises Los Angeles’es
XXVIII Lääneranniku Eesti Päevad Los Angeleses on saanud mineviku magusaks

märkeks augustikuu kalendrilehel. Neli sisutihedat päeva täis eesti kultuuri keset Kalifornia
südant Los Angeles’es on saanud möödanikuks. LEP korraldustoimkond loodab, et festival ei jää
vaid „peoks meie tänaval“, vaid kandub läbi muljete ja emotsioonide ka nendeni, kes mingil
põhjusel peost kõrvale pidid jääma. Loodame, et meie külalised lahkusid Inglite Linnast
päikesepruunide põskede ja sooja südamega ning ka teadmisega, et eestlus läänekaldal mitte
kadunud pole, vaid õitseb ikka edasi.

Los Angelese eestlased tahtsid üle
viiekümne aasta vanusesse traditsiooni
tuua veidi värsket verd. Eks ole ka
eestlus piiri taga muutumas. Põhjused
välismaal elamisel on teised kui aastaid
tagasi. Meie soov oli rakendada ürituse
õnnestumiseks just oma kohalikke
talente. Inimesi, kellel on mitmeid
säravaid andeid, mis paljudele seni
teadmata.

Lääneranniku Eesti Päevade
moto „Eesti, mu südame sünnimaa“ on
luuletaja Leelo Tungla loomingust.
Koostöös helilooja Olav Ehalaga oli
LEP’i jaoks valminud muusikaline moto,
mida oma sõnumi poolest võiks
tunnustada kui väliseestluse hümni.

Hea meel oli, et täies lavasäras
astus üles üle poole sajandi tegutsenud Los Angeles’e eesti teater, mille etendus oli peo
alguspäevadeks juba välja müüdud. Täissaal sai kõhutäie naerda ei millegi muu kui eestlase enda
üle. Täissaalile läksid ka Külaliskontsert ja Laulupidu, kus ühendkooris astus üles üle saja laulja.
Pidu olnuks teist värvi ilma meie külalisteta: sopran Kristi Roosmaa, rahvatantsuansambel
„Kuljus“ Eestist ning Lonnie Cline koos Clackamas Community College’i kooriga ning
segakooriga Unistus, kes Kirikukontserdil esitasid Cyrillius Kreek’i “Reekviemi”. Tantsupidu
pilvelõhkujate vahel ei jäänud Eesti tantsupidudele grammigi võrra alla. Seda kindlasti ka tänu
Vancouveri tantsijatele, kes olid esindatud lausa kahe rühmaga: „Kilplased“ — juhendaja Liisa
Suurkask ja „Keerutajad“ — juhendaja Enno Paat.

Festivali kultuuriprogramm sisaldas ka mitmeid ettekandeid ja loenguid. Üheks
märkimisväärsemaks võis pidada Alberta eestlaste ettekannet, mille tõid meieni Helgi Leesment
ja Dave Kiil.

Piduliku atmosfääri lõi Hollywoodi tähesära täis Ball, kus kuulutati Oscari vääriliseks
järgmine LEP’i korraldaja – Seattle. Terve festivali aja olid avatud Kunstinäitus ja Pood. Õhtuid
aitas pikendada hotelliga samal tänaval asunud Salakõrts. Salakõrtsist kodutee meenutas kui
kodust Viru tänavat – kõik vastutulijad rääkisid eesti keelt! Mõnus punkt peole pandi Los
Angeles’e Eesti Majas, mis Kodu Kauniks! projekti raames on saamas oma uut nägu ja tegu.

Täname kõiki oma külalisi, nii lähedalt kui kaugelt. Ainult tänu teile sai pidu peoks mitte
„ainult meie tänaval”, vaid ka meie kõigi südameis.

Reet Rand
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Fort St.James'i Eesti Vabadussõja kangelase mälestusmärk!
SÕIT KUNAGISSE PITKA ASUPAIKA PÕHJA BRITI COLUMBIAS.

Aseadmiral Sir Johan Pitkale mälestusmärki püstitada Kanadas, kus ta asundus kestis
kaheksa aastat, on olnud Vancouveri eestlaskonnale ja ka mujal Kanadas elunevaile eestlastele
südameasjaks juba mõnda aega. Tuli luua kontakt kohapealse rahvaga, et teada, kuidas seal
ettepanekusse suhtutakse.  Oli vaja leida inimesi, kes viiks projekti läbi nii eestlaskonnas üldse
kui ka Fort St. James'is, mis asub Vancouverist umbes 1300 kilomeetrit põhja pool.

Isegi sõit sinna nõudis koordineerimist kümmekonna osaleja vahel.  Reis sai teoks 16.-18.
juulil 2007.  12-tunniline autosõit Prince George'i.  Järgmisel hommikul edasi Fort St. James'i,
kus veedeti kogu päev.  Ja kolmandal päeval tagasi Vancouveri.

Fort St. James'is võttis meie viieliikmelise grupi vastu endine kooliõpetaja Terry
Houghton ja ta abikaasa, kooliõpetaja Margaret Ann Houghton. Kohtusime isikutega, kes on
Pitka projektist huvitatud: Joyce Helweg ja Barbara Robin — kohaliku Historical Society
toetajad; Grant ja Marianne Luck, kelle maja asub Pitka endise elumaja kohal; Rick ja Margo
Claughton, kes omavad Pitka Bay Resort Motel'i; Sheri Lamb — Caledonia Courier reporter.
Kohtusime ka linnapea Jim Togyi'ga, kelle poolt anti külalistele kingiks broshüüre ja mälestis-
märgikesi Fort St. James'i linna 200-aasta juubelist 2006. aastal.  Siis veel kohtusime Carrier
indiaanlaste vanemaga — vahva naisega, kes kasvatas üksinda üles 12 last peale abikaasa varajast
surma ja õpetab nüüd noortele oma suguharu keelt.

Terry oleks soovinud meid tutvustada ka härradele Bruce Russell ja Bob Hoy, kes käisid
koolis ja mängisid Pitka poegadega.  Kahjuks polnud neil aga võimalik kohale tulla.  Grant Luck
jalutas koos meiega Stuart Lake'i kaldal, rajal, mis oli Pitka ajal olnud tema peatee!  Edasi
tutvusime perekonna endise aiamaaga Pitka Creek'i ääres, kus oli veel olemas algasunduse ajal
püstitatud sepikoda, kanamaja ja kokkuvajunud kelder, ja kus ikka veel kasvas — juttude järgi —
see 1924. a. istutatud rabarber!

Marianne Luck andis üle kolm portselanikildu leitud prügihunnikust, mis arvab olevat
pärit Pitka asundusest.  Ühel killul on tempel "Made in France", teisel "Germany", kolmas tükk
on murdunud teisest ja ilma templita.  Marianne Luck'i lapsepõlvekodu, kus elab veel praegu ta
ema, asub just selle endise aiamaa, sepikoja, kanakuudi ja rabarberi paigal.

Sõitsime veel ümbruses ringi: Paaren Beach Provincial Park'i (loe — Päären), samuti Colony
Point'i, kuhu on tekkinud üks jõukamaid linnaosi.  Läheduses, Stuart'i järvest lõunapoole asub
Pitka Mountain — umb. 2500 jalga kõrgemal järvepinnast, (4723 jalga merepinnast!), ja Lind
Lake  (arvatavasti Linda Pääreni järele; Linda oli Pitkade tütar, abielus Pääreniga).  Tutvusime ka
sealsete mälestusmärkide ja monumentidega — üks neist kohalikule tuntud lendurile — ja
külastasime Hudson's Bay Fort'i — muuseumi, kus kirjeldati elu, nagu see oli olnud vähemalt 200
aastat tagasi.

Fort St. James on ilus paik.  Pitka aitas seda rajada ja jättis lühikese aja jooksul sinna oma
kindla jälje!  Kohalik rahvas tunneb teda oma ajaloos kui huvitavat meest ja väljendab uhkust ta
üle!

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas ja Pitka Komitee püüab Pitka mälestusmonumendiga
saavutada kaht tähtsat asja:

1) edastada Fort St. James'i elanikele andmeid, kes immigrant Sir John tegelikult oli ja
2) austada eestlasist sisserändajatena Kanadasse kangelast, kes esimeste eestlaste hulgas
siin maal elas.
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Eestis on mõned liidud, ühingud ja muuseumid avaldanud tunnustust ja poolehoidu
ettevõttele.  Pitka mälestusprojektiga on aktiivselt tegelenud Robert Kreem, Teas Tanner,
Raimund Stamm, Herbert Kirves, Jaan Puusaag, Viktor Remmelg, Juta Kitching ja Eesti Kultuuri
Ühing Kanadas juhatus.

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas kutsub üles eestlasi, organisatsioone ja kogudusi tooma
annetusi mälestusmärgi paigaldamiseks Admiral Johan Pitkale Fort St. James'is, Briti Columbias.
Ühing saadab annetajale kviitungi.

EKÜK / SAESC
6520 Oak Street
Vancouver, B.C.
V6P 3Z2

Juta Kitching, Herbert Kirves

ENCYCLOPEDIA BRITISH COLUMBIA
PITKA, John, Estonian pioneer (b 19 Feb 1872, Jalgsemaa, Estonia; d 1944). A hero in the
Estonian War of Independence in 1918–19, he was appointed rear admiral of the Estonian navy
and knighted by the British for services as an ally against the Russian Bolshevik regime. In 1924
he came to BC with his wife Helene, 4 of their children and 10 other people. They settled on the
south shore of Stuart Lk near FORT ST JAMES and attempted to establish a colony. Pitka, his
wife and some of their children became Canadian citizens. But he found it impossible to earn a
living in such an isolated location and returned to Estonia in 1930. By 1932 all the other settlers
had followed and the colony was abandoned. During WWII Pitka and his 3 sons were arrested by
the occupying Russian forces and never seen again. Lady Pitka and her daughters came back to
BC in 1949 and settled in VANCOUVER.   (by Juta Kitching)

Pildil vasakult:
Jaan Puusaag,
Grant Luck,
Marianne Luck,
Herbert Kirves,
Juta Kitching,
Raimund Stamm,
Terry Houghton
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1.sept.2007

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED
„Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal“

Psalm 145: 15

nr 3, 2007
õp.mag. W alter Johansonwalter.johanson@elk.ee604-263-1802

6520 Oak StreetVancouver BC  V6P 3Z2http://www.eelk.ee/vancouver
hr. Arvo Marits, esimeesvancouver@eelk.ee778-828-7799

Armas koguduse liige!Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel.  Neis peegeldubkoguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama.Jumalateenistused Eestikeelsed jumalateensistused toimuvad meie kirikus igal pühapäeval, kell11:00. Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel. Kodumaalt lahkumise päeva tähistatakse 23.sept., Koguduse aastapäevapühitsetakse 30.sept., Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga on 14.okt.,Usupuhastuspüha tähistatakse 28.okt. Surnutepüha 25.nov., Rakvere orbudetoetuslõuna 9.dets. kell 12, Jõuluõhtul 24.dets. kell 4 (eesti keeles) , jaEsimene püha 25.dets. armulauaga.Victorias toimuvad eestikeelsed jumalateenistused Lutheran Church of theCross’is kell 2 p.l.: Usupuhastuspüha laup. 22.sept. ja Jõulupühad 22.dets. Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel. ( 250 ) 474-0255. TeadeandedKorjanduse palve Pärast korjandust on palve. Õpetaja ütleb: Halastaja Isa, Kogudus jatkab: metoome Sinu ette rõõmu ja tänuga, mida me Sinu käest oleme saanud: omaelu ja võimed, oma aja ja annid. Võta need vastu end meie eest ohvrikstoonud Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast. Aamen.Talitused Koguduse liikmetest on käesoleval aastal surma läbi lahkunud Õie Hein (86),Nina Tanner (85) ja Leida Varma (94).  Avaldame südamlikku kaastunnetlahkunute perekondadele ja kõigile omakseile.Õpetaja kõnetunnid peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti pärastjumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume helistadaõpetajale igal ajal tel. 604-263-1802.E - mail aadressid palume teatada kantseleisse või õpetajale walter.johanson@eelk.ee. E-mailiga saame kiriku teateid teile kiiremini saata.  Plaanis on saata ka inglise-keelseid teated.  Palun saatke oma laste ja laste-laste e-mail aadressid ka.Internetis on koguduse kodulehekülg aadressiga: http://www.eelk.ee/vancouver/. Kohvilaud peale jumalateenistust on meie kauniks traditsiooniks. Seal saame üks-teisegasuhelda. Võtke endale üks kohvilaua korraldamine aastas. Soovitame kaasavõtta ka mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna.  Kõik lapsed ja lapse-lapsed on





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 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

Meie tahame tänada kõiki, kes võtsid osa meie armsa Ema, vanaema ja vanavanaema Niina Tanneri
mälestusteenistusest ja sellele järgnevast peiedest.

Palju tänu Andres Rebasele teenistuse eest ja tänu ka kõigile nendele, kes jagasid oma mälestusi
Niinast.

Tahame tänada ka neid, kes saatsid meile kaarte, kirju ja lilli ja ka annetuste eest Niina mälestuseks
Vancouveri Peetri Kogudusele ja Eesti Kirikufondile.

Ema oli meile väga armas ja meil saab olla temast suur puudus.  Näha nii palju kes meie Emast
hoolisid on meile toeks ja trööstiks.

Imbi Harding, Arvo Tanner ja Hilary  Tanner peredega



IN MEMORIAM
Leida Varma

December 16, 1912 - July 15, 2007

Leida Varma was born December 16, 1912 at Kuusela in the village of Suurmaa which is in Loksa parish.
Leida died at the age of 94 years on July 15, 2007 in Vancouver, Canada.

Leida was the third of five children of father Jüri Varma and mother Madleena. She had two older sisters
and one younger sister and brother. Soon after she fmished Elementary  School her mother died and Leida became
the caretaker of her younger siblings for quite a while. She had no opportunity to continue her formal schooling but
when one of the older sisters returned home, she did get to Tallinn to take a hairdressing course.

In the war years when Leida was a young woman, she experienced deep tragedy in
her close-knit family. One of her older sisters with husband, two small sons and the younger sister were deported to
Siberia in 1941. The rest of the family lived in agony; not knowing their fate, and all the while they too had to fear
arrest. The one encouraging development for Leida in those years was her friendship with Linda and Veeliks Vaide,
a friendship which continued in Vancouver and lasted until their death.

In 1944, when escape from the occupying communist forces was the only way to save one's life, Leida. and
Linda joined the fleeing masses. Together they rode their bicycles to the coast where they managed to get onboard a
ship for Germany. In Germany they lived in DP camps the first couple of years after the war, then Leida was sent to
England to work in a hospital. She entered Canada as an immigrant on August 16, 1951, landing in Halifax on
T.S.S. "Columbia", but continued straight to Vancouver to join her friends Linda and Veeliks who were here
already.

In Vancouver Leida worked at UBC Food Services in Fort Camp for about 26 years. She enjoyed the
student atmosphere and made many friendships among the many, many students that passed through in those years.
She could tell by looking at them how hungry they were and judge how big a serving they needed or how deep to
dip the ladle to serve extra thick soup. For those who ate at Fort Camp, and perhaps later elsewhere too, she was a
friend and someone who cared, who showed interest, who added a bit of humour. It is good to listen to the stories
by students who knew her.

Once establishcd in Vancouver, the highlights in Leida's life were visits to her family. One older sister had
managed to get to Sweden, and in 1962 Leida first visited her. After that she went back many times to a kind of
family reunion in Sweden with participants even tlom Estonia. In 1992, when Estonia was free again, Leida
returned to see the family and the places of her youth.

The Estonian community in Vancouvcr knows Leida Varma well and will miss her; she was an active
member and contributed to social functions,~ she was loyal, helpful and graceful and everyone's friend; she was a
generous giver and a very grateful person.

Leida's closest friends remember that she loved flowers and animals, and that she was especially fascinated
by the magic of the white nights of the Estonian summers.

An image of such beauty is expressed by Marie Under in a poem about a summer's night in the countryside:
Imagine a golden sky sprinkling yellow nuggets onto the treetops,
imagine down below a silvery mist moistening the hayfield,
breathe in the fragrance of the reddish clover
and walk along lightly, step very softly.
Pause at the wild rose and admire its pink petals,
which slowly form a snow-like cover on the ground,
Observe the flowers, who like tired children, long to sleep.
Hear the bells of herds on homeward trails
and note the stillness, the evergrowing stillness of the world.

Here is the poem in Estonian:

Suviõhtu maal
Pilvist kulda puudele piisutab,
hõbeudu heinamaad niisutab.
Rammus punapäine ristikhein

lõhnab raskelt siin, kus ma vaikselt käin.

Kibuvitsalt on varisend roosat lund.
Lilled - kui väsind lapsed - ihkavad und.

Til-tal, til-tal, kari koju lääb,
siis vaikseks kõik, ikka vaiksemaks jääb.

Juta Kitching
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Nina Tanner - in memoriam

Today we celebrate the life and mourn the passing of Nina  Tanner – friend, mother,
nurturer.  By her friends she will be remembered as a cheerful companion through the dark days
of displacement from home and the long labour of rebuilding new lives in a new country.  To her
family she will always be ema, vana-ema or grandma, vana-vana-ema or great-grandma.  All who
knew her were nurtured by her loving care.

Nina was born on August 28th, 1921, to Peter and Maria Kesküla in the city of Pärnu.
She had one sibling, a younger sister Aino.  From 1935 to 1938 she studied at the Pärnu city
women’s vocational school, where she specialized in clothing design and construction.   She
could hardly have guessed how useful the skills she learned there would be later in her life.
Pictures of her from that time show a beautiful young woman as interested in looking fashionable
as in creating it.  At any rate, she caught the eye of a young man, Peter Tanner, who owned a taxi-
company that she passed on her way to school each day.

After three years of friendship Peter and Nina were married on 15 September, 1940 at the
Elizabeth Church in Pärnu.  The wedding reception took place at Peter’s parents’ house in the
country.  It was an occasion of truly Estonian proportions, lasting for three days.  A family
photograph shows celebrants posing for the camera, some dangerously perched on the roof of the
house.  But, it clearly did the trick, since Peter and Nina stayed together through all the ups and
down of life and celebrated their 65th anniversary shortly before Peter died in 2005.

After their marriage Nina and Peter were soon blessed with children, Imbi-Silvia in
September 1941 and Arvo in December 1942.  But the hopes for a happy family-life in Estonia
were abruptly ended by the Soviet invasion of September 1944.  Like so many other Estonians,
Nina and Peter were forced to flee their homeland with their children, taking with them a few
precious belongings.  Even these were lost, as the ship that was carrying their possessions was
sunk in the Baltic on its way to Sweden.  Miraculously, the family was not on that ship, since they
had been asked to get off to make room for the captain’s wife’s baby cot.  Instead, they made the
dangerous crossing to Sweden in a small open fishing boat.  They arrived with just the clothes
they were wearing.  So, by the time Nina was 23 she had survived a harsher reversal of fortune
than most people experience in their whole lives.  This surely explains the resilience and fortitude
she showed to the very end and the sympathy she had for the disadvantaged.

Nina and Peter lived with their children in Sweden for seven years, first in a refugee
camp in Tülosand, then on a chicken farm at Ootorp, finally at Halmstad, where they worked in a
felt factory.  Life there was not all bad, though, because there were many other Estonian refugees
and that meant good company and many parties.  Also, on summer weekends they bicycled with
the children to the nearby beach.  Nina had fond memories of these years, but the Soviet threat
was always too close for comfort, so eventually the family decided to move, along with a great
number of their friends, to Canada.

On May 15th 1951, they arrived on the SS Stockholm at that infamous pier at Halifax,
which was to be so many immigrants’ first sight of their new home.  Nina remembered being
horrified.  She wanted to return to Sweden, but instead was sent to Winnipeg!  It only took three
months to persuade Nina and Peter that Winnipeg was not the place for them.  They moved to
Vancouver, where they lived and worked for the majority of their lives. For a while they shared a
house with friends until they were able to purchase one of their own on Triumph Street.  In 1957
they moved to a new house on West 60th.  Shortly after moving in, Nina came down with a case
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of flu, or so she thought.  Actually it turned out to be the first sign of the impending arrival of her
third child, Hilary, who was born in April 1958.  During these years Nina put her skills in dress
design to good use, working first at Aljean, later for Lore-Marie Weiner in Kerrisdale, making
dresses for many of Vancouver’s elite, including the Lieutenant Governor’s wife. She used her
sewing skills for her family, too, making gorgeous clothes for boys and girls alike.

As Nina’s friends know, she and Peter were active members of the Estonian community
in Vancouver.  They were pillars of the Estonian Lutheran church on Oak Street, where they
attended Sunday services, and the children and grandchildren took part in Estonian school,
gymnastics and folk dancing.  Nina and Peter loyally attended all the West Coast Estonian days,
whether they were held in Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco or Los Angeles, and even
went to gatherings in Toronto and Baltimore.  And the house on West 60th was the scene of many
large parties, at which they entertained their many friends.

There is one particular form of nurturing, for which Nina will be remembered especially,
not only by her family, but by everyone who knew her; and that is feeding.  Nina and food were
synonymous. At her parties for her friends, at Christmas for the family, at Church gatherings for
the congregation and at Maeotsa for the whole community, Nina prepared great feasts of her
favourite Estonian dishes.  Hilary especially remembers her beet soup, the likes of which he says
he has never found. Others will no doubt have fond memories of her kringel. No family occasion
passed unadorned by one of Ema’s kringels.  And who here has not been pressed by Ema to ‘have
some more’?

Later in life Nina and Peter moved to WhiteRock, where they enjoyed an active
retirement and from where they travelled to Europe, Hawaii, Alaska and the Caribbean.

Family meant a great deal to Nina.   She was a loving and caring wife and mother, with a
sweet smile and an infectious laugh.   Ema nurtured her relationship with three generations of
children. Her embrace was warm and cosy and included all.

After Peter’s death in October, 2005, however, Nina seemed to lose her spark and in her
last days spoke often of her desire to join ‘Pappa’.

Nina will always be remembered with love and affection by her family and friends.

Phillip Harding

Otsitakse giidi
Planeerime korraldada eelseisval talvel suusa- ja kultuurireisi Vancouverisse ja

Whistlerisse ning sellega seoses tahtsime küsida, kas leidub Vancouveris eestikeelset
giidi, kelle poole võiksime pöörduda seoses rühmale planeeritava kultuuriprogrammiga?

Katrin Henno, Müügi- ja marketingidirektor
Mainor Meelis
Raua 39
10124 Tallinn
tel +372 6117 002
fax +372 6117 009
www.meelis.ee

16



VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on 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

Punane labürint - Valikud elus 2 Ants Kõverjalg - Tartu, 2006
Kõverjala mälestuste kogumiku "Valikus elus" teine osa. Sissevaade nõukogudeaegsesse

teadusmaailma. Autor kirjutab oma rännakust läbi punase labürindi, pea kohal alaline hirm, et
"valel" pool võidelnu minevik nõukogude võimukandjatele avalikuks tuleb.

Hotpress Kirjastus

Mõtteid lõpusirgel - Valikud elus 3 Ants Kõverjalg - Tartu, 2006
Kõverjala mälestuste kogumiku "Valikus elus" kolmas osa. Keskse osa moodustab autori

ühiskonnakriitiliste artiklite kogumik, milles ta esitab pildi Eesti Vabariigist 2006. aasta sügisel.
Ta valutab jätkuvalt südant hariduse allakäigu pärast, analüüsides riigi majanduselu ja
kritiseerides poliitikute võimumänge. Raamatu lõpus võtab autor meenutada hea sõnaga vanu
sõpru.

Hotpress Kirjastus

Minu sõjamälestused Richard Säägi - Tallinn, 2007
Rindesõduri mälestusraamat Eesti kaitselahingutest 1943-1945 on illustreeritud

ajalooliste fotode, kaartide ja dokumentidega. Autor on ainus, kes järgi jäänud Eesti Leegioni
45.rügemendi 4.kompanii koosseisust, mis võttis osa Narva jõe ääres, Auveres, Sinimägedes ja
Kambja all toimunud lahingutest.

Kirjastus Grenader

Sõja ajal kasvanud tüdrukud Koostanud Rutt Hinrikus - Tallinn, 2006
Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist. 2003.a. kuulutas ühendus Eesti Elulood

välja eluloovõistluse „Minu elu Saksa ajal" rõhutates, et mälestusi ei koguta mitte sõjaajaloost,
vaid eestkätt igapäevasest elust Saksa ajal. Vastuseks laekus 196 kaastööd. Raamatus on esitatud
25. naise (sündinud 1920ndatel ja 1930.aastatel) mälestused.

Tänapäev

Rakvere ajalugu Odette Kirss - Rakvere 2005
Rakvere ajalugu kõige vanemast ajast kuni 1944.aastani. Sisaldab 19.sajandi teise poole

ja 20.sajandi alguse ülevaade rohkesti fakte ja andmeid nii tänavate, hoonete kui ka inimeste
kohta.

SA Virumaa Muusemid ja Tänapäev

The Christening Denise Neuhaus - London, 1996
The story of three Estonian women, a divided family and a country in turmoil. Although

a work of fiction, the author has tried to use historical facts as accurately as possible..
Faber and faber

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Oskar Luts - Palamuse poiss
�
     Oskar Luts  oli Palamuse  poiss, pandi aga 12-aastasena
õppima Tartu linna realkooli.  Umbes 30 kilomeetrit Tartust
põhja poole on Palamuse linnake, kus tema sündis, temast
sai  aga  truu   Tartlane.   Lutsu  kuulsamad  raamatud  olid
KEVADE esimene ja teine. Ja neid sai loetud rohkem kui
ükskord.   Luts oskas  huvitavalt  kirjutada aga tema vaene
pea ei  võtnud  kinni  kuidagi   matemaatikat,   mistõttu
leidis endale parema rakenduse ladina köögis,  härra
Kircshfeldti Kivisilla apteekis ja hiljem muial Eestis. Aga
hingelt jäi Luts Tartule truuks. Ta austas ja armastas seda
kodust   linna ja Ütles, et Tartu on see õige linn,  see linnade
linn, kõik teised linnad Eestis on paremal juhul vaid linnade
aseained. 1922. aastast elas ta Tartus ja tegutses juba
kutselise kirjanikuna. Oli hädas  alkoholiga,  kirus  seda
patust vedelikku, hoiatas selle  eest  noori,  aga  ise ei
vabanenud viinakuradi küüsist kuni surmani.  See  ei
takistanud teda kirjutamast ja rahvale meelepäraselt
kirjutamast.  Ja  egas  olgi meil rohkem välja antud ja loetud
raamatuid kui Lutsu „Kevade”.
    Luts tõusis hommikul vara, kui pea oli värske ja võttis pihku pliiatsijupi (ta armastas just pliiatsiga oma
lugusid kirja panna). Keskpäevaks oli päevanorm paberil ja Oskar võis minna linnapeale elu vaatama ja
honoraari otsima. „Postimehe” toimetusest ta ikka midagi sai. Oli teada, et kui Lutsule summa meeldis, siis
kirjutas ta selgelt ja loetavalt alla L U T S. Pidas aga pakutavat väheseks, siis tuli kvitungile selline allkiri,
kus  "U" asemele paistis olevatrohkem "i".

    Edasi kõndis kirjamees Luts raekoja taha. Seal nurga peal, umbes praeguse Pirogovi kuju juures, oli
endiste rahameeste koosistumise koht - Vogeli kõrts. Seal kirusid kunagised parunid ja võimumehed seda
„kartofelnaja respublikat” ja kiitsid tsariaega, mil oli kõva kord majas. Luts istus oma klaasikese taga, vaatas
ja kuulas ja pani kõik hiljem kirja. Eks siitki tuli materjali tema Tartu aguli-lugude „Tagahoovi”  ja  „Vaikse
nurgakese” tarvis.

    1920.aastatel elas Tartus ka Oskari noorem vend Theodor. Tuntud kui tantsuõpetaja ja filmimees, edukas
ettevõtja. Omavahel vennad suuremat ei sobinud. Oskar öelnud korra,et Theodor on sedavõrd kõva ärimees,
et kui tuleb kodunt ihualasti tänavale, siis raekoja ette jõudes oli tal juba smoking seljas ja lakkkingad jalas
ja ka oktoober peas.

    Oma varrahommikuseks loomiingutunniks vajas Oskar eelkõige vaikust, aga vaikusega olid tolleaegses
Tartus lood halvad. Talle sattusid naabrid kes hakkasid juba poolest ööstkolistama, olgu nad siis klempnerid
(plekksepad) või pekkerid (pagarid) võid muud asjamehed.Ka talumeed raudrehvidega sõidukil oli
munakivisillutusel  õige kärarikas. Seepärast ihkas Oskar  ka oma  vaikse nurgakese järele.
Valgevenelannast  abikaasa Valentiina  pani peagimaja mõtte idanema. Kirjaniku  50. sünnipäevaks kinkis
Tartu linn Lutsule  Riia maantee äärde Tammaväljale 1800 m2 seeruse krundi. „Noor -Eesti” kirjandus oli
andnud „Kogutud teoste” trükiõiguste eest suurema summa ja 1936  aasta jõuludeks saigi Luts oma maja
valmis. Luts oli õnnelik ja ütles uut häärberi vaadates: „Nüüd ei ole ma enam mingi lihtne Luts. Nüüd olen
ma majaomanik von Lutzenstein!”

    Siis saabus esimene öö uues majas ja Lutsule sai selgeks, et vaikuse osas oli ta sattunud vihma käest
räästa alla. Samas kõrval oli Tartu kaubajaam manööverdavate veduritega ja kolksuvate vagunitega ja kõige
muu müraga, mis sinna juurde kuulus. Seda oli päeval kui ka öösel. Eriti just öösel.
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    Aga elus harjutakse kõigega, ja harjus Luts ka kaubamaja naabrusega. Ei harjunud aga Sellega, et
naabriks oli saattunud kunagine koolivend ja Tartus teatud-tuntud mees Juhan Simm. Ühtaegu Lutsu suur
sõber ja kiusaja, kellega hakkas vägikaigast vedama. Vaieldi põhjalikult selle üle, kes on kelle naaber, ja
kelle kohus on lagunenud vaheaeda parandada. Kuna Luts esitas õigekurja ultimaatumi:„Kui sa Simm veel
vastu punnid, siis ei lase ma enam oma kukke sinu kanade juurde!”.

    Oli aeg, see oli 1920. aastate algul mil Oskar Lutsu üritas vend Theodori ärgitusel raamatukaupmehena
läbi lüüa. Riia mäel üüriti sobivad ruumid, Tartu ja Tallinna kirjandus seltsist  võeti raamatuid võlgu ja äri
võis avada. Esialgu läks kõik hästi. Ostjaid oli palju, kõik tahtsid osta populaarse kirjaniku, Tootsi-lugude
autori käest. Mõne aja pärast hakkas aga läbimüük kahanema. Äri tegi rohkem kulu kui sisse tõi. Tekkisid
võlad, mille katteks läks mitme Lutsu uue raamatu honoraar. Abikaasa Valentina meenutas:„Äri ei olnud
tema ala.Kui vaim peale tuli, istus poes ja kirjutas. Ostjad näisid teda segavat. Lasi poisikestel enestele
riiulilt vajalikku teost otsida. Raha tasumisest suuremalt ei hoolinud. „Mõni ime siis, et Oskar Luts
ärimehena läbi kukkus ja tema pankrotti läks.
                                                                             Kirjutatud Raamatust, „Tuntud Tartlasi”
                                                                                                  Rein Losin

EKÜK EKÜK EKÜK
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

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

EKÜK loengud sügisel 2007:

16. septembril, kell 13:00
Kodust lahkumise päev: kõneleb pastor Jüri Nõlvak, deklameerib Aleks Aavik, esitavad filmikatkendit
Pitkast  ja reisust Fort St. Jamesi Viktor Remmelg ja Raimund Stamm

14. oktoobril, kell 12:45
Kolga auhinnatud film (Gulag 113) Siberi sunnilaagrist

18. novembril, kell 12:45
Teema teatatakse hiljem

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

Müüa

Forest Lawn'i kalmistul - eestlaste matusepaigas müüa haua plats.
Palun helistada 604 522-2423
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Rahvapidu Raadil
Raad ehk magistraat oli keskaegne linnavalitsus. Keskajal kuulus Raadi Tartu linnale, 18. sajandist

von LIPHARDTIDE perekonnale. Nende rajatud mõisa ansamblid olid Baltimaal ja kaugemalgi laialt

tuntud. Mõisa esindlikus härrastemaja koondas endas klassitsismi vaoshoitust, barokki meelelisust ja

renessansi rangust. Härberi tubade nimedki kõlasid uhkelt: sinine saal, valge saal, punane saal, kuppelsaal,

rokokosaal. Ansamblisse kuulusid kaunis park romantilise  3,4 ha suuruse järvega.  Raadi mõisas asus üks

suuremaid ja paremaid kunstikogusid Eestis ja huviliste hulgas räägiti Raadist kui Tartu Dorpati  all olevast

kunsti-Mekast. Polnud siis imeks, et pärast mõisate võõraandamist paigutati 1922. aastal just Raadile Eesti

Rahva Muuseumi põhikogud.  Mõisa majandushooned anti ülikooli põllumajandusteaduskonnale, et

siinsetel avaratel põldudel üliõpilaste  välipraktikat läbi viia ja katseid teha.

Eesti Vabariigi aastatel näidati Raadit ja Eesti Rahva Muuseumi Tartut külastanud riigimestele ja

muidu tähtsatele külalistele kui ülikooli linna üht peamist vaatamisväärtust. Tartlastele oli aga Raadi park

koos järvega suvine rohelises käimisekoht. Paras maa linnast jalksi minna, sest paljukest nees tolleaegsed

autobussid jõudsid kohale sõidutada. Aga parematel päevadel oli Raadil oma kümme tuhat tartlast, pigem

rohkemgi. Arvukatest kioskitest müüdi söödavat-joodavat, nais kodukaitse pakkus auravatest välikateldest

herne ja kapsa suppi, mõnikord ka  borssi. Kaitseliit ja tuletõrje näitasid oma uuemat tehnikat ja

demonstreerisid selle kasutamist, võisteldi köieveos, rõngaviskamises, kotijooksus. Tegutses loterii -allegrii,

mängiti murukeeglit ja prooviti õnne potilöömisega. Mõnikord esitati rahvatantse ja võimlemis ettekandeid,

mängis puhkpillikoor ja murul keerutati tantsu.

Tartu tehastel kesva märjukestel oli sooja ilmaga sedavõrd hea minek, et tuli linnast lisa tellida. Siis

sikutasid A Le Coq' rammust läikiva nahaga ardennid (neile olevat antud päevas pang  õllevirret kosutuseks,

sealt see läige ja jõud ) kõrged  õllekastide koormad Narva mäest üles Raadi poole. Mäletan seda teed mäest

üles: Raekoja ees sõdurid paraadis ja siis marssisid Raekoja  tänaval,  mäest üles kasarmude poole. Soodsat

juhust ei saanud ometi jätta kasutamata. Rahvas külitas sõprus-ringidena murul, õllepudelid käisid ringi,

lõõtspill mängis ja laulud võeti üles. Pidu missugune. Andis silmad ette grüünetamisele Tähtvere pargis  ja

Emajõe laial luhal.  Seda  luha pole  enam nii laia.  Anne kanal on suplemiseks tehtud ja suur osa on majade

alla jäänud.

Kaunile Raadile

sai saatuslikuks viimane

suur sõda. Samuti

asjaolu, et samas kõrval

paiknes sõjaväe

lennuväli, mida

võõrvõimud usinalt

laiendasid ja millega

Tartulinn ei oska nüüd

midagi ette võtta. 1944

a. alguses käsksid Saksa

võimud muuseumil

Raadilt kiiremas korras

ära kolida ja tegid

sellega heateo. Sest kohe

pärast Raadi lossi

tühjendamist sooritati

suur õhurünnak lennuväljale, millest ka Raadi mõnevõrra kannatada sai. 1944. aasta augusti kuu lõpul seisis

rinne Raadi ja Vahi mõisa vahel ja sakslased püüdsid siitkaudu Tartut tagasi võtta. Raadi hoonestik läks

põlema ja häävis suuremas osas, kaunis mõisaloss täielikult. Ja selliselt varemetes seisab see  praeguseni.

Betooni kohtadele on siiski osaliselt  kasutust leidnud uute autode müúgi esindused.Paraadid olid sealpool,

puhkpilli saatel.

Raamatust: „Lugusid Toonasest Tartust”

 Rein Losin

�

Raadi mõisa härrastemaja 1930.a.
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Eesti on majandusvabaduse poolest maailma esikümnes
Eesti on värskelt avaldatud majandusvabaduse tabelis 8. kohal, edestades suurriike nagu

Saksamaa, Prantsusmaa ja Jaapan. Uuringu läbi viinud sõltumatu Frasieri Instituudi koostatud tabeli tipus
on endiselt Hong Kong, teisel kohal Singapur ja kolmas Uus-Meremaa.

Eesti reiting on 8 punkti kümnest võimalikust ning seda edestasid lisaks esikolmikule veel Šveits,
Kanada, Suurbritannia ning USA. Saksamaa on 18. kohal, Prantsusmaa 52. kohal ning Venemaa 112.
kohal reitinguga 5,8 punkti. Kümme viimast kohta hõivasid Aafrika riigid, viimasel kohal on Zimbabwe
reitinguga 2,9 punkti.

Frasieri Instituudi iga-aastase raporti koostamisel võetakse arvesse 42 erinevat näitajat ning
võrreldakse 141 riiki. Majandusvabaduse nurgakivideks on näiteks konkurentsivabadus, eraomandi
turvalisus ning vaba kaubavahetus.

Uurimus näitab, et kõrgema majandusvabadusega riikides on elanikud rikkamad, suuremate
isikuvabadustega ning pikema keskmise elueaga.

Aasta alguses Heritage Foundationi ja Wall Street Journali koostatud tabelis oli Eesti
majandusvabaduses langenud varasemalt 7. kohalt 12. kohale.

ee

Vanad Prillid.
Tartu Postimees 1936.

Ajakirjanik Erik Leidsaar külastas oma lapsepõlve ja nooruslinna Tartut ja tema arvates ei tohtinud see
muuta. Jaamas rongilt maha, voorimehele sõnab:

"Pihkva tänavasse, Filosoofi nurgal."
"Pihkva uulitsale? Toda enam ei ole."
"Ei ole? Mis jutt see on?"
"Õkva tõosijutt. Nüüd on  Võru  tänav"
"No Laske siis minna. Aga siit Maarjamõisa kaudu. Tahan linna näha."
"Maarjmõisa kaudu?  Toda ei ole ksh enamb. Sii on Kuperjanovi."
"Tskae?" (tõsi kah)
"Õkva tõsi!"

Siis sõit läheb pikki Kuperjanovi tänavat pidi. Maarja kirikust Mööda Jaamaplatsile Riiamäel.  (Postijaam
oli sõnnikumäel sest postviidi hobustel.) ja sealt pikki Võru tänavat edasi.

Palju, palju on Tartus selle kümmne aastaga juhtunud! Puud on suureks kasvanud ja tänavad
varjurikkamaks muutunud. Kui palju autosid ja busse. Veid on meeles need 2 halli veo autot, mis olid
pulldaniseintega ja kahe kõva pingiga - kuulutas endast Tartu esimesi omnibusse. Liin Vaksal-
loomakiriku ots.  -30 marka.

 Tammeväljakul olid varem ülikooli kirikud, ainsana laial väljal. Nüüd ei paista need
majaderägaastikust silma.

 Karlova kandis, Pilpakülas möödus mu nooorusaeg. Kesk tänaval elasid esimese maailma sõja
ajal Lätlased. (umbes 15 000 tuhat) - sõjapõgenikud. Õnne-Kuu-Vabaduse-Kesk tänava  rajoonis
moodustasid nad terve koloonia. Siin pidasid  eesti ja läti poisikesed omavahelisi „lahinduid.”

Barclay (de Tolli) pea oli ka pesemata.  Ei aitanud et kindralist linnaspea ja kõva kord. Linnas
lind laseb oma sirtsu ikka ära, kuhu ei tohi lasta.  Barklay platsil oli plakat „murul käimine prügi maha
loopimine ja koeri vabalt kaasa tuua on keelatud,” Kõik suurte tähtedega ja ühegi kirjavahemärgita.
Eht sõjaväelikult. See kuulus Vanemuine,  kus ükskord puudus akustika, kord direktor. Nüüd puudub veel
uus saal. Muidu ei saavat mängida. Vanasti polnud seal häda midagi. Isegi suvemuusika oli sääl igal
suvel. Simm ( Lutsu naaber) juhatas ja terassil istus kindral Põder ja sõi vähki.

Koiduaegne Tartu oli inimtühi. Otsin  Tähe tänava lõpust kunagist noorusmaad, millest
on nii vähe järele jäänud. Aga midagi on alles ja see toob tagasi mälestused mis, kosutavad nagu raske
punane vein.
                                                                                                                         Rein Losin
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XXVIII West Coast Estonian Days
LOS ANGELES - From August 9 through 12 the twenty-eighth West Coast Estonian Days were action-
packed, - just like a good film - set in the beautiful Biltmore Millennium Hotel in downtown Los Angeles,
the hotel being an earlier haunt of the Hollywood elite in 1923 through the '40's. The early Oscar
ceremonies were held there. Noted for its old world charm, this artisan hotel boasts elaborately decorated
ceilings, brilliant-coloured carpets and sumptuous curtains. Fresh bouquets of roses, gladioli, daisies and
orchids brightened each event venue.

Cradled in such elegance, two chamber choirs from Oregon, the Clackamas Community College, and
Unistus under the passionate direction of Lonnie Cline solidly entertained at the song festival, an
impressive feat considering the music director and the choirs are non-Estonian speaking. Nevertheless,
Mr. Cline's enthusiasm for Estonian music could well be unmatched. His advice to the attendees was that
anyone not on intimate terms with the music of composer Veljo Tormis should be!

Other highlights were the theatre performance of "The Betrothal" held at the Barnsdall Gallery Theatre
and also the open-air downtown location of the folkdance concert featuring folkdance groups: Kuljus
(Tallinn), "Tulehoidjad" (Portland), "Tuhandest tuulest (Seattle), "Kilplased" & "Keerutajad"
(Vancouver) and "Kivikasukad" & "Gypsy" (Los Angeles), directed by Eeve Sork.The gala ball held in
the Biltmore Bowl was a dazzling affair drenched with celebrities-for-a-night in dark sunglasses pressed
to sign autographs by clamouring Estonian children posing as die-hard fans at the entrance. Oscar night
was the theme and on each table sat a gold statuette. Two bands played and during the breaks we were
entertained by soprano Kristi Roosmaa and the multi-talented baritone, Matti Riivald. Nominated to host
the next West Coast Estonian Days were Portland, San Francisco and Seattle. Votes in, the sealed
envelope was opened to reveal that the winner was Seattle, and the days are to be held on the last
weekend of August 2009.

On the last day (Rahvapidu) we were bussed along the picturesque Pacific Hwy to Calamigo's Ranch for a
choral church service followed by a luncheon of grilled corn, chicken and hotdogs under the shade of
large old pistachio trees. A bon voyage party was held at the L.A. Estonian House afterward.

Heartfelt thanks to Jüri Tint, Chair, the EOLL Board of Directors and to all hard-working detail-oriented
volunteers, and to all participants who made this a memorable and classy festival. Extremely well done.

HEDDA HOPPER
 (a.k.a. EVA VABASALU)

A New Book
Crissa Constantine, the author of "Banished from the Homeland" has written a new book. The novel,
Broken Doll, is to be released in September (SterlingHouse in Pittsburgh) and is about a gorgeous
romance addict who "went off the rails". It's contemporary fiction, and takes place in Louisiana and
California, where I lived for several years. It has a strong message about deep friendships and the
meaning of modern life.

Broken Doll can be pre-ordered at a low price from amazon.com.
It can also be obtained through special order in Canadian bookstores.
Visit the website: www.crissa-constantine.com
e-mail: crissa@shaw.ca
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RUSSIA'S POLITICS

READ the Russian-language internet, and you will find Estonia portrayed as a hell-hole ruled by Nazi
sympathisers who organise a grotesque form of apartheid hypocritically endorsed by the European Union.

"Nazi" and "apartheid" are strong words that should be used sparingly and precisely out of their original
context--and probably not at all.(A good rule in most discussions is that the first person to call the other a
Nazi automatically loses the argument.)

So it may be worth listing a few of the more grotesque unfairnesses and inaccuracies of the charge.
Apartheid was the legally enforced separation of the peoples of South Africa, based on race (or more
accurately, skin colour). Mingling of the races, from intermarriage to mixed swimming, was forbidden.
Passed laws meant that blacks could not live in white areas. Apartheid was backed up by a ruthless secret
police that on occasion murdered people, and had no hesitation in enforcing house arrest and exile.

Nazi sympathisers idolise Hitler, think that Jews invented the Holocaust (or, sometimes, that they
deserved what they got), and believe that National Socialism was a glorious ideology destroyed by
Judaeo-Bolshevism.

Absolutely none of that applies to Estonia. Not only do the authorities not prohibit contact between
Estonians and Russians, they encourage it. Russians and Estonians mix freely everywhere. Some of
Estonia's top politicians, including the president and the leader of one of the main political parties have
Russian family ties.

Estonians look back on the Nazi occupation with loathing. Their country was caught between the hammer
and the anvil in 1939, and whatever they did, only suffering and destruction awaited them.

What really annoys the Kremlin crowd is that Estonians (like many others in eastern Europe) regarded the
arrival of the Red Army in 1944-45 not as a liberation, but as the exchange of one ghastly occupation for
another. That flatly contradicts the Kremlin's revived Stalinist version of history, which puts Soviet
wartime heroism and sacrifice at centre-stage, while assiduously obscuring all the historical context.
Given how the Soviet Union treated Estonia in 1939-41, it is hardly surprising that those who fought the
occupiers when they returned are regarded as heroes. But they were not Nazis, nor are those who admire
them now.

Secondly, Estonians (like Latvians and Lithuanians) do not accept that their pre-war statehood was ever
extinguished. Russia may like to think that the Soviet Union magnanimously granted independence to the
three "Soviet Baltic Republics" in 1991. But the Balts see it differently: they regained their independence.
In that view they are confirmed, more or less enthusiastically, by most western countries, which never
recognised the Soviet annexation of 1940, and in some cases continued to accredit Baltic diplomats in
dusty and deserted embassies.

On that basis, the hundreds of thousands of Soviet citizens who moved to the Baltic from the 1950s
onwards were migrants settling illegally in occupied territories. Post-Soviet Lithuania granted them
citizenship automatically. But Estonia and Latvia, where the demographic position was more precarious,
insisted that they apply for citizenship if they wanted it, and pass a simple test in language and history.

This was not about ethnicity: Russians who lived in Estonia before the occupation (then around 10% of
the population) and their descendants regained citizenship automatically. And it has worked rather well.
Nearly 150,000 people have gained Estonian citizenship; only 8.5% remain stateless.
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Fifteen years on, Estonia's policy may be too tough, or just right, or even too lax. Compared to most
European countries' citizenship laws, it is quite generous. In any event, calling it "apartheid" is not only
nonsensical, but stupidly insulting, to a country that has responded with intelligence and restraint to a
devastating historical injury.

The Economist
Aug 16th 2007

Baltic Sea region to warm sharply in 21st century
The Baltic Sea region is likely to warm faster than the world average this century because of

climate change, disrupting fisheries and extending crop growing seasons, a report said on Wednesday.
 The study, by 80 scientists from Baltic nations including Russia and Germany, said temperatures were
already rising morequickly than the global average, cutting the number of days when parts of the sea are
clogged by winter ice.

"A warming of the mean annual temperature in the order of 3 to 5 Celsius (5.4 to 9.0 Fahrenheit)
is projected for the total basin during this century," according to the report adopted by governments
around the sea in the Helsinki Commission.

A U.N. climate panel projected last month a "best estimate" that world temperatures will rise by a
lower 1.8 to 4.0 Celsius (3.2 to 7.8 F) this century because of a global warming widely blamed on human
activities led by burning fossil fuels.

Wednesday's report said that warming might disrupt life in the almost land-locked Baltic Sea,
where species such as herring and sprat are already struggling from pollution, a legacy of the former
Soviet Union to the east.

Warmer temperatures might also bring more rains that could decrease the average saltiness of the
sea, upsetting marine life adapted to brackish conditions. Scientists say that northern areas may be
warming faster than the world average because darker ground and water, once exposed, soak up more
heat than reflective ice and snow.

The Helsinki Commission, representing nine Baltic Sea states and the European Union, seeks to
work out ways to fight pollution in the region.  But warming could also extend growing seasons in the
Baltic region, where 85 million people live in an area from St. Petersburg in Russia to Copenhagen in
Denmark.

 FORESTS
A warming of 3 to 5 Celsius "would lead to a lengthening of the growing season by as much as

20 days to 50 days for northern areas and 30 days to 90 days for southern areas by the late 21st century," it
said. That could help crops and forest growth.
            And the period during which parts if the sea are clogged by ice would be cut. "The length of the
ice season would decrease by 1 to 2 months in the northern parts of the Baltic Sea and by 2 to 3 months in
the central parts," it said.

The Baltic Sea is open to the North Sea only by straits between Denmark and Sweden. Other
Baltic Sea states are Germany, Poland, Russia, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland.

Alister Doyle,
 OSLO, March 7 (Reuters)
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Heron heroine Surrey senior awaits return of her guests
Carmen Groeneveld smiles when she thinks of them, the Great Blue Herons that once called a

patch of her 10-acre property home.
Every spring for nearly a decade, the colony would return to that grove of tall fir trees just north

of the Nicomekl River to raise their young, soaring gracefully above the 40 Avenue rancher her husband,
Nanne, built 50 years ago.

They were resplendent with their bluish gray feathers spanned, S-shaped neck outstretched, and
long, thick, yellow bill.

“They were beautiful,” Groeneveld says in a thick Estonian accent, her pale blue eyes sparkling.
"I warned everybody never go near.”

Groeneveld is 92, a widow for more than 40 years since Nanne
succumbed to cancer. He’d built their home from the ground up, adapting his
skills as a mechanic to construct the quaint abode where they’d raise their
adopted son.

Old family photopgraphs dot one wood-paneled wall in the living
room, perched above a now-silent old piano. A few depict Groeneveld in the
starched white uniform she donned in her younger years as a practical nurse.

“When I do something, I do with my heart,” she says, recalling her
work with patients in hospitals including Vancouver’s Shaughnessy and St.
Paul’s.

At a table in the sunken kitchen, she pulls out a photo. It’s of a
young heron, one she’d found injured under a fir tree out back about six
years ago. Its eyes are wild, its feathers disheveled. She recalls cleaning it up
in her bathtub and caring for it overnight before turning the teenager over to
a wildlife rescue group.

“It was cute,” she says. “What a strong beak, trying to hit everybody...”
It was around then that experts who’d tracked the South Surrey colony since the early 1980s

counted 128 nests on Groeneveld’s land. At the time, it was figured the second-largest heron rookery of
three in Boundary Bay. In nesting season, the mating pairs were easy to spot, flying in and out of the
grove that would eventually turn a grayish-white colour from their droppings. As the young fledged, they
could be seen hopping around in the nests.

“Now, I sit for hours and I look there and the trees (are) empty,” Groeneveld says. “I don’t see
them now. I keep an eye because I loved them. I miss these birds.”

It’s been two years since the sentinels left Groeneveld’s land, and three since the Bay’s largest
colony, in Point Roberts, Wash., abandoned that rookery. While many of the Point Roberts pairs appear to
have set up roost in a well-established heronry on land belonging to the Tsawwassen First Nation, it’s not
clear where the South Surrey pairs are. There are reports of a small colony establishing itself on
Semiahmoo First Nation land, and it’s possible some have moved there.

Surrey’s Ministry of Environment branch is awaiting results of surveys underway by members of
the B.C. Conservation Corps to determine the colonies’ status and productivity. The ministry’s Kym
Welstead said reports so far are mixed. “There’s been a fair amount of eagle attacks. They’re getting
really hammered on the island,” she said.

Groeneveld says human disturbance drove her beauties away, but she’s hopeful they’ll return.
She’s seen a few scoping out their former territory lately.

“They come and go. They come looking now. Maybe they’re coming back,” she says. “The
neighbour thinks next year.”

Tracy Holmes
Peace Arch News

Jul 01 2007

Chung Chow photo
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 28. septembril 2007.a.
kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute traditsiooni,

mida M alle aastaid
tagasi

 alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

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

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.09.2007 13:00 EKÜK - Kodust lahkumise päev Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.09.2007 19:00 -
21:00

Malle lauluõhtu - Sing-along evening Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

14.10.2007 12:45 EKÜK - Kolga film "Gulag 113" Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

18.11.2007 12:45 EKÜK Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.11.2007 Kadripäev - Costume party Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.11.2007 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

2.12.2007 12:00 Jõululaat/basaar - Christmas bazaar Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

9.12.2007 VES jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

19.12.2007 12:00 Kuldse klubi jõululõuna -
Senior's Club Christmas get-together

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver


