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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele

EELK VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSOONID
WESIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan  ja Aldo

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Eilau, Heljo
Ellip, Lyyli

Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler

Hansson, Ants
Harris, Robert, Virve, Martin ja Kristi
Humphrey, Urve perega

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Johnson, Wayne, Linda ja Elena
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti

Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
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Kapsta, Marcella
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl ja Enca, London, England
Kaul-Rahiman, Mari, Tiiu ja Haroon
Kembi, Jaan perega
Kembi, Siina
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas, Astrid, Katrina, Markus ja Leila-Ann
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne
Lepik, Erli perega
Lepik, William perekonnaga
Lepnurm, Helmi perega
Lepp, Aino
Lillak, Kalev
Loo, Laine lastega
Luksepp, Juhan - Powell River, BC
Lääne, Mati

Marits, Katrin, John ja Arvo
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mirk, Ella
Morel, Leo ja Aggie
Morel, Walt, Debbie ja Heidi
Morel, Raymond, Jill ja Kyle
Muld, Harry ja Helbe
Muld, Mike ja Karin
Mullaste, August ja Maie

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene

Paakspuu, Eric ja Kalli
Paakspuu, Helga
Paat, Agnes
Paat, Enno
Paesüld, Richard ja Laine
Pallas, Lydia
Peolaan, Evald
Peterson, Niina
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Piir, Elsbeth
Piir, Helme
Piir, Miina - Comox, B.C.
Piir, Paul perega
Pihlak, Ellen - Eskiltuna, Rootsi
Proos, Artur
Pungar, Aino
Püss, Vello
Pütsep, Lembit ja Laine

Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rautiala, Teemo ja Õrne
Rautiala, Rodney & Hyeon Ju, Tacoma, WA
Rautiala, Robert, Lynnettee, Nicholas ja Brittany, Chilliwack
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Rumberg, Ilmar ja Sirje
Rumberg, Marta
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Jaak ja Kärt perega
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Sukmit-Jõerand, Leida
Suurkask, Alar, Marje, Anton ja Liisa
Suurkask, Ralf
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Elmar
Talve, Harri ja poeg Henry perega
Tamm, Aino ja Riina
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Toompuu, Udo perega
Treikelder, Valli
Truu, Erna
Tutti, Veiko ja Mare
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Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford

Umelas, Agnes ja Jüri
Umelas, Mait ja Heather

Vabasalu, Aare ja Aino
Vabasalu, Raul ja Eva
Vasara, Ivar, Kate, Cedar ja Kristjan
Vasara, Rein
Veemes, Mai
Vesik, Harry perega
Vesik, Olga
Vesik, Thomas perega
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Weemees, Ilmar perekonnaga
Weemees, Mart perekonnaga
Weemees, Valdeko ja Imbi
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wister, Hedy

Õunapuu, Veera

Tänuavaldus
Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise

kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Valdeko Weemees, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 10. veebruaril 2008.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.
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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.

Esmaspäeval 24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus. Teenib piiskop Aiden.

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

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

Tänuavaldus
Suur tänu Helja Leppale, kes viimase aasta jooksul nii lahkelt annetas eriti palju uusi raamatuid Eesti

Seltsi Raamatukogule.
Vello ja Mare
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Tänuavaldus

Mina, Leah Telder, tänan südamest kõiki eestlasi, kes olete minu vanaema sõbrad, ja minu haiguse
ajal mulle mõtlete ja nii heldelt annetusi tegite. Eriti tänan Baptisti kogudust, Kuldset Klubi, Eesti Seltsi ja
Orthodox kirikut suurte annetuste eest. Iga päev läheb mul paremuse poole.

Olge tänatud, God bless you all -
Leah, Ottawas



1.dets.2007
E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED

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

– Jaakobuse 4,15.

nr. 4, 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.

Orvude
Toetuslõuna

9.detsembril pärast jumalateenistust toimub orvude toetus lõuna
koosviibimine.  Too kaasa oma hea lauluhääl ja tuju ja oma kukklid. 
Vabatahtlik korjandus on ettenähtud, mille summa saab suunatud
orbudele Eestis.

Jumalateenistused

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

Jõulupühad Jõuluõhtu jumalateenistused toimuvad  kell 4 p.l. eesti keeles. 
Inglisekeenle jumalateenistus jääb ära.  English language Christmas
Eve service is cancelled. Esimesepüha jumalateenistus, 25.dets.
toimub kell 11 hommikul armulauaga.  Vanaaasta õhtu ja Uue Aasta
jumalateenistused jäävad ära.

Victorias toimub eestikeelne jumalateenistus Lutheran Church of the Cross
kirikus laupäeval 22.dets. kell 2 p.l.  Esineb Segakoor Vancouverist. 
Järgneb koosviibimine all ruumides.  Victoria kuulutuspunkti vanem
on Urmas Anniko, tel. (250) 474-0255, e-mail victoria@eelk.ee. 

Täiskogu koosolek toimub pühapäeval 27.jaanuaril, kell 1 p.l. kiriku ülevalsaalis.

Talitused Koguduse liikmetest on surnud Sohvia Toompuu (91). Avaldame
südamlikku kaastunnet lahkunu perekonnale ja omakseile.

EV Ökumeeniline jumalateenistus toimub pühapäeval 24.veeb. kell 1100 hommikul.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev 20.märtsil kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede
21.märtsil kell 11 e.l.  Ülestõusmispüha 23.märtsil kell 1100
armulauaga.



Õpetaja kõnetunnid peetakse õpetajaga kokkuleppel. Haigete külastamine toimub haige
soovil. Palume helistada õpetajale igal ajal tel. 604-263-1802.

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

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

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

Surm
ja

Testament

Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma
testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse kahe
või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb teid riigi tulumaksu
kahtlustest.  Kui soovite kogudusele pärandada osa oma varandusest,
palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks täpselt
nõndaviisi nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
6520 Oak Street
Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel. 604-
263-1802.  Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile
õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on omakorda
nendele õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega testamendis ütleme
kirikule tänu, kiitust ja austust Jumalale, mis on samaaegselt
õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi savad.

Jõulutervitused
Soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi!

– õp.Walter Johanson perega.



Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade "Kodukirik" 45 aastane

Kanada ja USA Läänerannikul Vancouveri ümbruskonnas ja NW Washingtoni eestlastel
on olnud võimalus, alates p.p. 24.veebruarist 1962, igal pühapäeval kuulata Blaine Washingtonis
asuva raadiojaama KARI 550 Khz kaudu eestikeelseid raadiosaateid. Need on eetris siiani kl 4:30 -
5:00 p.l.

Vajadus ja võimalus nende alustamiseks tekkis kui juba kaasmaalaste arv Vancouveris ja
ümbruses oli küllaltgi suureks kasvanud. Saadete pea organiseeriad olid, koos alustaja ja toimetaja
pastor Endel Meiusiga, Paul Lepik, Arnold Erisalu, Wulfi Lige, pastor Valter Jääger ja teised. E.
Meiusi teenis tol ajal ingliskeelset Kerr Street Baptist Church'i Vancouveris. Esimine kauaaegne
helitehnik oli Heiki Oyamaa ning hiljem Peter Jääger ja heino Nõmm.

Saadete siht oli, et anda võimalust kõigile kaasmaalastele, kes ka kaugemal elavad,
regulaarselt siin võõrsil oma emakeeles Jumala Sõna kuulata.Aastate vältel on „Kodukirik”
muutunud paljudele kuulajaile korrast tähtsamaks, kuna see põlvkond on jõudnud vanemasse ikka
ja paljudel, eriti talve kuudel ja tervislikel põhjustel on korrast raskem pühapäeviti kirikusse minna.
Kuulajaskond on tagasisidete järel üllatavalt suur. Ka paljud soomlased ja teised, kelledel eesti
keelsed vaimulikud laulud meeldivad, kuulavad saateid.

Jutlustanud on peamiselt Baptisti ja teiste eesti vabakoguduste jutlustajad, evangelistid ja
pastorid, aga ka Luteri kirikuõpetajad. Algaastail ainult väliseestlased nii Kanadast, Ameerikast,
Austraaliast, kui ka mitmelt poolt Euroopa maadest sisustasid neid saateid koos rohkearvuliste
solistide, laulukooride ning mitmekesiste ansamblitega. Võiksime nende hulgast nimetada
Vancouveris hästi tuntud soliste Ruudi Olljumi, Herbert Kirvest, laulukoorid ja grupid Kodukiriku
Raadiokoorist, Vancouveri Ühendatud Baptisti kogudusest, Sydney Ühendatud kogudusest ja
Toronto Baptisti kogudusest, kaasaarvatud Pastor Kaljo Raid ja helitehnik Einar Eistrat.

Kui 1966.a. Pastor E. Meiusi kutsuti Ameerikasse kogudust teenima, toimetas
„Kodukiriku” raadiosaateid Pastor Erich Tõkke, pikemat aega Paul ja Erli Lepik.

Viimased paarkümmend aastat on jällegi Endel Meiusi saateid toimetanud ja peale Eesti
taasvabanemise ka Eestis asutanud ja organiseerinud Eesti kristliku „Pereraadio” võrgu 8 FM
stereo ja 1 AM (kesklaine) saatejaamadega. Peale seda on „Kodukiriku” programmid olnud
osaliselt koostatud Denveri stuudios Colorados Eesti „Pereraadio” heliülekannetest Tallinna, Tartu
või Kuressaare raadijaamades.

Õnnitleme „Kodukiriku” saadete toimetajaid, kaastöölisi ja ustavaid toetajaid sel tähtsal
juubeliaasta puhul. Arvatavasti on „Kodukirik” vanim eestikeelne raadiosaade kusagil maailmas.

mgm

       

Seisavad:
(vasakult)
Pastor Erich
     Tõkke,
Pastor Endel
     Meiusi,
Dr. Sven K.
     Sõderlund

Ees reas:
(vasakult)
Ruth Lige
Erli Lepik

Pildilt puudub:
Martin Kink jr.
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Jõulud

Oh kuusepuu su küünla sära
viib südamest ju mure ära.
See on se kallis Püha Öö
ja taevas särab tähe vöö.

Kuid alati ei ole tähti
on pilves ja lumepilve uks on lahti.
Sajab ilust valget lund
lapsed näevad taadist und.

Ema köögis päeva läbi
ära sinna kipu ega paku abi,
oled alles üsna väike
varsti looja läinud päike.

Jõuluvana ukse taga
ole hea ja uks nüüd ava.
Ehk ta toob ka sulle kingi
mängukanni, suhkrukringli.

Jöuluvana ära käis
rõõmust meelt on tuba täis.
Ära väsind väike mees
pehme voodi ootab ees.

L.

Jõulu õhtu

Kuu see vaatab taevast alla
lumi katnud musta mulla.
Õhtu vaikus varjab ilma
ainult kirik paitab silma.
Kirikkell nii õrnalt kaikus
üle ilma rahu, vaikus.
Säravad seal küünlatuled
rahu siis kui silmad suled.
Mõttes rändad Petlemma
seal kus sündis Päästija.

L.
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Jõulu ootel

Kui sügispäev nii rusuv, pime
viib mõtted ikka valgusele
siis loomulikult noor ja vana
seob lootuse jõulu-sõbrale

Laps ootab - rahutu, kas ei veel
jõulutaati, miks ta viibib teel?
ooteaeg kole pikk ja pime
sügis piinab - ei lähe, ei lähe!

Laps arvab jõulutaat ei leia
pimedas oma rada käia
- ehk kui tuled me teele läita
on taadil kergem siia sõita.

See ärevus, teadmine, ootus
nakatab ka vanema lootust
ja sügishallis küpseb kava
kuidas kõigile rõõmu luua.

Kaubandussektor tunneb tava
ja rõõmuga ka tuleb kaasa
- kõikjale loob dekot, valgust, sära
inimhing allub, upub ära.

Valik tohutu suur, ei kerge
teha igale õigeid kinke
mis just talle rõõmu sisendab
ja valgussõnumeid kajastab.

See nii kallis püha kõigile
tänu Lunastaja Jeesusele
kelle sünd lõi lootust ilmale
valgust, õnnistust iga hingele.

Nii jõuluöö täis rõõmu, sära
lootusetase pühib ära,
rahu, õnnistust loob hingele
tänus, laulus täidab südame.

Jõul taas - kuusk tõotab lootust, Elu
valgus küünlalt me mured katab,
lõpul ootus, silmis nüüd sära
vanem tänust pisara valab.

Jõul kodus, südames!
Al-Ma-le
(2007)
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 3, 2008 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 3. veebruaril 2008.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM

3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups

5. 2008 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2008

6. V. E. S. 2008 aasta eelarve.
2008 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8.   Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10.  Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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TARTU ÜLIKOOLI 375. AASTAPÄEV

Tartu Ülikool on vanim ja auväärseim kõrgharidust pakkuv asutus Eestis ning üks vanemaid ja
tuntumaid ülikoole kogu Põhja- ja Ida-Euroopas. Tartu Ülikooli asutamine aastal 1632 märgib
olulist tähist kõrghariduse edenemisel Eestis ja kogu Euroopas. See aasta tähistab akadeemilise
hariduse ning rahvusvaheliste teadus- ja õppetöö sidemete algust Eestis, mis on olnud määrava
tähtsusega eesti haritlaskonna kujunemisele läbi sajandite.

Aastal 2007 tähistab ülikool ja kogu eesti rahvas Academia Gustaviana asutamise 375.
aastapäeva. Selle suure sündmuse tähistamisest on oodatud osa saama ülikoolipere liikmed,
tartlased ning kõik ülikooli sõbrad nii Eestist kui ka kaugemalt.

Aastapäevapidustuste kulminatsioon oli 4.-6. oktoobril 2007, kuid erinevad akadeemilised,
sportlikud, kultuurilised ja muusikalised üritused toimuvad juubeli egiidi all kogu aasta jooksul.

Laupäeval, 1. detsembril 2007 kell 12 oli Tartu Ülikooli aulas eestikeelse ülikooli 88. aastapäeva
aktus, kus promoveeriti 92 doktorit ja viis audoktorit (Marc Antrop, Christian von Bar, Torkel
Jansson, Alan Roy Katritzky, Ari Kokko), anti üle Rahvusmõtte auhind ning nimetati auliikmeks
Toomas Sildmäe.

Hõbedast kodarraha

Kodaratega kaelaraha ehk kodarraha on eesti naiste eripärane ehtetüüp 18.-19. sajandist. Ilma
kodarateta münte on kaelas kantud nii Eestis kui paljudes maades üle maailma juba ammustel
aegadel. Kodarraha puhul tehti aga münt suuremaks ažuurse raamistusega, mis enamasti
meenutab kodaraid. Neid kanti helmekee küljes kas üksikult või mitmekaupa, aga ka vaheldumisi
müntidega (nn. kannaga rahadega). Eriti pidulikul puhul pandi kaela mitu rida rahadega keesid,
nii et korraga ehtis rinda näiteks 12 raha.

Kodarraha on ainult Eestile iseloomulik ja oma 18.-19. saj väga levinud ehe.
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Ajalugu kohustab ja suunab
aktusekõne 1. detsembril 2007

Austatud rektor, kõrged külalised, lugupeetud kolleegid ja üliõpilased!
Vähem kui kaks kuud on möödunud ülikooli juubeli tähistamisest. Alma mate`ri ajalugu on andnud

suuna  ka  minu tänasele esinemisele. 88 aasta eest sai alguse Eesti rahvusülikool, eestikeelne ja eestimeelne.
Mida oli meil kaasa võtta kuulsusrikkast XIX sajandist sellesse ülikooli. 105 aastat tagasi kirjutab Johan Kõpp
Eesti Üliõpilaste Seltsi VII albumis oma ülevaates ülikooli ajaloost nii:

“Vaatame veel lõppeks kuida kodumaa ülikool selle rahwaga on kokku puutunud, kelle keskel ta asub.
Mis on Eesti rahwal temast olnud? Üleüldlikult peab ütlema, et kodumaa ülikoolil meie rahwa kohta mitte
sarnast tähendust ega mõju ei ole olnud, nagu näituseks Helsingi ülikoolil Soome rahwa kohta. Meie ülikool on
peaaegu nagu  wõeras asunud Eesti rahwa keskel. Tema õpetajad oliwad osalt wõeralt maalt tulnud, kellele meie
rahwas ja olud tundmata. Waimlist ühendust nende ja rahwa vahel ei olnud olemas. Ülikool oli ja jäi üksikuks
saareks meres, kus teadusetööd palehigis tehti ja selle töö vilja nendele välja jagati, kellel võimalik oli ligi
pääseda.”

Selle hinnanguga antud ajas ja kohas  tuleb nõustuda, samas vaatame  praegu tagasi mõnevõrra
teistsuguse pilguga neile kaugetele aegadele.

Kui ma järgnevas viitan matemaatikale või statistikale, siis pean  silmas seda, et need konkreetsed
näited on küll minu eriala kohta, aga tänu ülikooli mineviku rikkusele saab iga kolleeg saalis tõmmata paralleele
oma erialaga. Ja see rikkus on see, mis minevikku meie jaoks praegu väärtustab. 29. septembri Postimehes ilmus
Alo Lõhmuse artikkel  “Tartu Ülikooli kümme geeniust”, kus   ülikooli ajaloost pärit suurkujude hulgas oli ka
geograafia, etnograafia ja statistika  professor Karl Bücher kui ajakirjandusteaduse  looja. Statistiku vaatenurgast
ei ole sugugi vähem olulised tema eelkäijad professoritoolil  Ernst Louis Etienne Laspeyres ja Wilhelm Lexis,
kes alustasid oma teadlase karjääri Tartus. Just siin sündisid Laspeyres’i indeks elukalliduse muutuste
hindamiseks ja Lexise diagramm inimese suremuse ja eluea kirjeldamiseks demograafias. Need mõisted
kuuluvad ka praegu erialase  raudvara hulka. Ja küllap siinsamas aulas anti Laspeyres’le üle Viini
maailmanäituse medal indeksit käsitleva uurimuse eest. Selline minevik lausa kohustab oma eriala arendama ja
hoidma.

Kogu  see au ja kuulsus ei teinud paraku elu lihtsamaks neil inimestel, kes asusid  eestikeelse Tartu
ülikooli arengu etteotsa 1919. aastal. Matemaatikute hulgas sai  üheks eestvedajaks professor Gerhard Rägo, kes
peale opteerumist Venemaalt asus kohe tegevusse Tartus. Teaduskonna raamatukogu korrastamisel tuli
päevavalgele tema käsikiri, mis toob meie ette karmi tegelikkuse, milles matemaatikud rahvusülikoolis
alustasid. 1921. aasta kohta kirjutab ta nõnda:

“Ka varanduse poolest me ei olnud rikkad selle ajali – et sakslased ei saaks okkupatsiooni puhul Vene
keisri isalikul hoolitsemisel korjatud varaga rikastada, oli aegsasti kõik, mil mingi väärtus arvati olema,
kindlasse peidupaika toimetatud, Permi, Nishni-Novgorodi ja Woroneshi. Nii algasime tühjade kätega.
Matemaatika kabineti inventaaris seisid vaid 13 koolipinki, paar tühja kappi ja kaks musta tahvlit. Oli
päevaselge, et sellesse staatusesse jäädes võimatu on ka kõige väiksemal määral täita meie põhiülesannet:
...edendada teadust ja valmistada ette tarvilike eelteadmistega varustatud isikuid Eesti Riigi ning rahva tööle”.

Juba kahe aasta pärast olid olud märksa paremad. Seda tänu riigi toetusele ja teiste teaduskondade
suhtumisele. Tsitaat Gerhard Rägolt:

“Ma saan eluaeg erilise tänuga mälestama minu humanistiliste ja idealistiliste kalduvustega ametivendi
filosoofia-keeleteaduskonnast, kes oma ükskõiksusega rahaasjus mulle võimaldasid peaaegu kõike tähtsamat
muretseda, mis matemaatika õpetamise alal väärtuslikku on olemas.”

Ajad on paraku muutunud ja sellisele suhtumisele oleks tänapäeval alusetu loota.
Tulles tagasi Lexise ja Laspeyres’i juurde, mis jääb silma nende mõlema puhul? Nad olid suhteliselt

noored laia silmaringiga  mehed, kelle esimesed professoriaastad möödusid Tartus. Mõlemad olid siia tulles 34-
aastased. Kindlasti ei vastanud nad tänase Tartu Ülikooli professorinõuetele, olles publitseerinud alles hiljuti
oma esimesed tööd, aga ka aeg ja nõudmised olid teised, ometi määrasid nad paljus oma eriala edasist arengut
maailmas. Mõlemad jätkasid oma teadlase karjääri Saksamaal, Laspeyres Karlsruhes ja Giessenis ning Lexis
Freiburgis  ja Göttingenis.  Etienne Laspeyres on praegu maailma kõigi aegade silmapaistvaimate
majandusteadlaste loetelus, kelle enam kui sajandi vanused tööd on ilmunud kordustrükkidena viimastel
aastakümnetel, Wilhelm Lexis on läinud ajalukku lisaks panusele demograafias ka aegridade teooria
alusepanijana.
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Matemaatiku parimaks loomeeaks peetakse eluaastaid kuni 40. Väga andekas ja väga töökas
matemaatik võib selles vanuses vastata praegustele Tartu Ülikooli korralise professori nõuetele. Paraku jääb
professuuriaeg juba tahapoole seda   piiri. Kas see on eesmärk, on omaette küsimus. Professor Marju Lauristin
ütles intervjuus enne ülikooli juubelit: “Kui ühiskond on inimese keha, siis aju – see on ülikool”. Kuidas seda
aju rikastada uute mõtetega, uute Lexis’te ja Laspeyres’tega? Nad ei pea tingimata olema muulased. Ülikooli
uus kavandatav arengukava peaks keskenduma kindlasti ka  sellele, kuidas tuua meie parimad noored välismaalt
tagasi Eestisse. Teesina on see kõlanud juba mõnda aega, aga konkreetne lahendus  paraku puudub. See, kas
allüksus, kuhu  tullakse, on suur või väike, on teisejärguline. Kindlasti soovib aga noor  loomingulist keskkonda,
toetavaid ja kaasamõtlevaid kolleege, küllap ka korralikku, teiste maadega võrreldavat palka ja selget sihti silme
ees tulevikuks.

Kuidas tuua kahe aasta pärast tagasi Harvardist sinna kutsutud Triin ja Rootsist Nobeli preemia
laureaadi Clive Grangeri juures San Diegos doktoritööd kirjutanud Birgit? Sedalaadi  küsimus teises sõnastuses
vaevab kindlasti paljusid kohalolijaid. Kui temaatika ja töine keskkond on meie teha allüksuses, siis kõige
keerulisem tundub hetkeseis perspektiiviga. Olukorras, kus vanusepiir on kadunud ja karjääriredel ei tööta, on
väga raske noorele pilti silme ette maalida tema tulevikust kümne aasta pärast. Kindlasti on  vaja mehhanismi,
kuidas tekib eaka professori kõrvale noor kolleeg samaväärses rollis, nii et on ruumi areneda ühel ja võimalus
anda parim endast ja oma kogemustest teisel. See tundub üks olulisemaid asju liikumises maailma parimate
ülikoolide suunas. Ajalugu õpetab meile kindlasti ka seda, et teaduse arengus ei saa kõige olulisemaid saavutusi
ette näha, nad sünnivad andekate inimeste mõttetöös ja parim, mida saame teha, on jätta ruumi mõtte- ja
tegevusvabadusele.

Olen olnud seotud Tartu Ülikooliga veidi üle 40 aasta. See on olnud päris pikk aeg, et näha ülikooli
arengut, samas on olnud võimalus võrrelda elu koduülikoolis paljude teiste ülikoolidega maailma eri paigus
seestpoolt vaadates.  Kindlasti võime olla uhked  oma alma mater`ile. Siin antav haridus kannatab välja võrdluse
ka parimatega neist.  Elu on näidanud, et ka meie keskmised magistriõppe lõpetajad on väga edukad
doktoriõppes mujal maailmas.

Mis kindlasti eristab tänast Tartu Ülikooli maailma tippülikoolidest, on tema ikka veel vähene
rahvusvahelisus. Vähe on tudengeid ja teadureid ning õppejõude mujalt maailmast. Tsiteerides  professor Mart
Ustavi sõnu juubelieelses intervjuus ülikooli ajalehele “…on üks olulisemaid muutusi, et Tartu Ülikool peaks
saama lahutamatuks osaks Euroopa ja maailma akadeemilisest sfäärist. Et siia tuldaks teadlaseks, õppejõuks kui
ka tudengiks, nagu see oli 19. sajandil. Tudengid Saksamaalt, Rootsist, Venemaalt ja Baltimaadest õppisid, tegid
oma esimesed sammud teaduses, said teaduskraadi ja jätkasid siis karjääri kusagil mujal”.

Inglise keel on kujunenud maailma juhtivaks teaduskeeleks ja kui ootame siia kraadiõppureid
välismaalt, peame vastama ka nende ootustele saada õpetust inglise keeles, meeldib see meile või mitte. Olen
kindel, et rahvusvaheline mitmekesisus tuleb igati kasuks ka meie oma Eesti tudengitele. Ja eesti keel ja meel ei
kao seetõttu veel ülikoolist kuhugi. Nagu ei kadunud ta nõukogude ajal vene keele eest. Kindlasti toob see kaasa
probleeme, mida tahaksime vältida. Tuleb meelde hoiatav näide  Uppsala Ülikoolist, kus välismaalt pärit
professor hakkas nõudma teaduskonnas ingliskeelset asjaajamist kõnes ja kirjas, et aru saada ülikoolis
toimuvast. Seda kõike seitse  aastat pärast kohale valimist. Ta oli usin teaduses, oli kaasa toonud doktorante, kes
edukalt kaitsesid oma kraade, aga paraku ei elanud ise sisse uude keskkonda. Lisaks teadlase ja lektori rollile on
ülikooli õppejõul kindlasti täita ka teatud kultuurimissioon ja ainuüksi edukas doktoritööde juhendamine ei
ammenda kogu professori või dotsendi rolli. Õnneks on meil ülikoolis võimalik arvestada kohalevalimistel
erinevaid tahke õppejõu tegevuses.

Eesti ülikool Tartus on arenenud tihti aegade kiuste.  Pärast viimast sõda ei olnud olud palju
roosilisemad kui 1919. aastal. Matemaatikutel olid õnneks rivis needsamad professorid Gerhard Rägo ja Jaan
Sarv, kes olid rahvusülikooli rajamise juures, aga nende kõrvale kerkisid peagi Gunnar Kangro, kes andis näo
tänasele Eesti matemaatikale ja  Olaf Prinits, kes suunas koolimatemaatikat. On oluline, et lisaks saadud
teadmistele kandusid nende  õppejõudude kaudu  edasi ka ennesõjaaegse ülikooli suhtumine ja tavad kõige
nõukoguliku kiuste. Ülikooliharidus on  olemuselt konservatiivne parimas mõttes, järgides traditsioone ja mitte
kaasa minnes poliitiliste tõmbetuultega.

Sellega seonduvalt tuleb meelde, et järjekordselt on ette näha õppekavade moderniseerimist ja
ümberstruktureerimist. Tahaks väga järgida  printsiipi – nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädasti vajalik.
Tudengi jaoks on õppekavade pidev muutmine üks ebameeldivamaid asju. Tulles tagasi akadeemiliselt
puhkuselt selgub talle, et skeem, mis veel aasta tagasi oli jõus, on jälle muutunud. Kui midagi tõsisemalt muuta,
siis praeguste raamide jäikust. Nii rangelt reglementeeritud bakalaureuseõpet kui meil, on raske mujal maailmas
leida. Paraku on moodulite ja plokkide süsteem muutunud viimastel aastatel aina jäigemaks ja tudengite
valikuvõimalused kesisemaks.
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Kallid kaasvilistlased,  üks lend on  tühine osake kümnetest ja kümnetest tuhandetest lõpetajatest
ülikooli ajaloo pikas aastate reas. Meile, kes me oleme lõpetanud selle ülikooli, on meie õpingute aeg olnud
määrav tulevaseks eluks. Lisaks teadmistele oleme saanud maailmavaate, veendumused, sõbrad kogu eluks.
Seda kõike läbi meie õppejõudude ja nende õpetajate ja õpetajate teadmiste ja vaatenurkade prisma. See on see
määratlematu miski, mis on kandunud meieni ajaloost ja mille üle tunneme uhkust. Nii  jõuavad meieni
Laspeyres ja Lexis, Rägo ja Sarv, Kangro ja Prinits ja panevad meid täna mõtlema sellele, kuhu edasi liikuda,
kuidas olla  seotud uue ja olulisega oma erialal, nii et siia tahaksid tulla Triin USAst  ja Birgit Rootsist ja nende
sõbrad kaugemalt ja lähemalt.

Tänane Tartu Ülikool on tugevam kui kunagi varem nende viimase 88 aasta jooksul. Nii rahvusvahelise
tuntuse ja  sidemete kui tudengite poolest. Veel kakskümmend aastat tagasi tundus mõeldamatu, et meie
konverentsidel esinevad eriala tipud üle maailma. Nüüd saame öelda: nad on  siin olnud ja aidanud kinnistada
Tartut maailma teaduskaardil.

Loodan väga, et ka kahekümne viie aasta pärast, ülikooli 400. juubeliaastal,  saab kõneleja
rahvusülikooli aastapäeval aula kõnepuldis korrata täie veendumusega minu tänaseid sõnu Tartu Ülikooli
tuntuse ja tugevuse kohta.

Edu alma mater`ile!
Palju õnne teile, head kolleegid ja tudengid, tänasel emakeelse Tartu  Ülikooli 88. sünnipäeval.

Professor Tõnu Kollo
matemaatilise statistika professor

Päev mida ei saa unustada
Esimesel detsemberil 1924.a. tulid kommunistlikud sõdurid Narvast üle piiri ja tahtsid meie Eestit

hävitada. Teated tulid kiiresti Tallinna, kus kindral Kõhler koos Eesti Piirikaitse sõduritega läksid kiiresti Narva
piirile, et mitte lasta kommuniste rünnata meie kodumaad. Eesti Vabariik oli ainult kuus aastat vana ja
parlamendil oli veel palju teha. Kui kindral Kõhler sai surma Narvas,  jäid teda leinama noor abikaasa ja 2-
aastane poeg. Admiral Pitka tuli Kanadasse aga kindral Kõhler oli truu eestlane, kes kaitses noort Eesti
Vabariiki.

Kui mina olin koolipoiss - umbes 10 aastat vana - oli meil koolis iga aasta detsembrikuu esimesel päeval
kell 2 p.l. kaheminutiline vaikus, kus kõik lapsed tõusid püsti.  Kooli juhataja Märt Rohand tuletas meile meelde
seda päeva ja rääkis selle päeva ja vaikushetke tähtsusest.  Teises Maailmasõjas oli mul võimalus kohata kindral
Kõhleri poega. Ta oli suur poiss nagu minagi. Me olime Taanis koos teiste Eesti sõduritega. Olime ka koos
Belgias Ost End sõjavangina ning kuus kuud hiljem Saksamaal Münsteris. Peale seda läksime üks siia, teine
sinna.

Aastad on möödunud, selle aja sõdureist on ainult üksikud veel elus. Taanist lahkumisel oli eesti
sõjavägi koos kolonel Lindbergi, major Hellandi Vaski, Oskar Hiisma, kapten Oskar Puusepa, kapten Vaina ja
minuga kolm päeva tule all. Kolm päeva 1.-3. aprillini pommitasid lennukid Eutieni linna, mis oli Taani piirist
50 km kaugusel.  Meil oli võimatu kuhugi päaseda. Ohvitserid eesotsas kolonel Lindbergi ja major Hellandiga
otsustasid mitte enam Berliini alla minna.  Kapten Vaina kuulis seda ning ütles: meie kohus on, et meie läheme.
Kui major Vask kuulis seda siis ütles: kui sa veel kord ütled seda ma lasen su maha.  Ma olin sõjaväes käskjalg
reporter. Meie otsustasime päästa viimased eesti sõdurid . Kapten Oskar Puusepp ja mina leidsime tee kuidas
sealt pääseda. Kolm tundi hiljem leidsime ühe küla kuhu tõime sõdurid. Oskar Puusepp elab nüüd Portlandis,
USA ja on kirikuõpetaja.

Kalev Lillak (November 11, kell 2 varahommikul)
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Vorsti tegu

Jälle üks tore päev mööda saadetud Kembi
talus. Naisterahvad, te ei oska arvata kui lõbus päev on
see vorsti-tegu. Seal saab kõik küla uudised ära
räägitud ja nalja visatud, vorstid proovitud ja maitse üle
vaieldud. Nii et kallid sõbrad, kui te jõuluõhtul vorsti
sööte siis mõtlege ka tegijate peale, kelledel on üks
järjekordne lõbus päev.

Head isu ja rõõmsaid pühi!
Üks tegijatest - A.

Fotod: Marje Suurkask

Tänuavaldus
Möödunud aasta detsembrikuu torm kahjustas Eesti Kirikufondi maa-alal kasvavaid puid. Mõned

nendest tuli maha saagida ja tükeldada ning saata linna prügi kogumiskohta. Selle töö viisid edukalt läbi Vic
Remmelg, Veiko Tutti, Raul Vabasalu, Teas Tanner, Arvo Marits Alar Suurkask ja Valdeko Weemees.

Suurim tänu töö tegijatele.
Eesti Kirikufond

Eelteade

Vancouveri Eesti Kirikufond teatab kõigile allüurnikele, et aastal 2008 tõstetakse
üürid 10% võrra. See katab osaliselt kõrgmad kulud.

Alar Suurkask
EKF laekur
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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

Igavene tuli Paul Keres - Tartu, 2006
Valik Paul Kerese (1916-1975) kirjutistest malest. On ka märkmeid rahvusvahelisest

turniiridest milles ta osales.
Ilmamaa Kirjastus

Majad jõe ääres Erik Tohveri - Tallinn, 2007
Autobiograafiline romaan. On aasta 1944. Punavägi on Eesti äsja vallutanud. Põline

kooliõpetaja Aleksander Soovere saabub koos naise ja nende kasvatada oleva tütrepojaga
väikesesse Lepaku töölisasulasse, et sääl kooli käima panna. Elu tuleb alustada uuesti aga teisiti
kui varem sest punane riigikord on viinud turvatunde, tekitanud hirmu ja nõuab kogu elu jooksul
pühaks peetud tõekspidamiste mahasalgamist.

Kirjastus Varrak

The Other Side of Eden Hugh Brody - New York, 2000
Hunters, Farmers and the shaping of the world. It is the farmers and their colonizing

descendants - ourselves - are the true nomads, doomed to the geographic and spiritual restlessness
embodied in the story of Genesis. By contrast, the hunters have a deep attachment to the place
and ways of their ancestors.

North Point Press

Mälestuste radadel Salme Ranniko - Tallinn, 2004
Ühe noore neiu pikk ja seiklusrohke elutee. Autor pajatab lugejatele oma lapsepõlvest ja

noorusest Eesti Vabariigis, elust võõrvõimude okupatsiooni all, sõjapõgenikuna Saksamaal ning
pagulasena Austraalias. Lisatud on ka tema oma looming - luuletused ja lühijutud.

Edmund Ranniko

Eesti rahva rõiva ilu - The Beauty of Estonian folk costume Tallinn 2004
Kudas rahvas, nõnda rõõvas. Koostanud Reet Piiri. Pildistanud Sven Arbet.

Fotodel olevad inimesed on pildistatud 20.sajandi viimastel aastatel, seljas rõivad, mille sarnaseid
kandsid nende esivanemad 100-200 aastat tagasi

A collection of photographs taken during the last years of the 20th Century featuring
Estonian folk costumes similar to those worn regularly 100-200 years ago.

Kirjastus Varrak

Culture Smart Estonia Clare Thomson - London, 2007
Insights into Estonian culture and society. Includes such things as customs, values,

traditions, history, religion, politics, food and drink, etc. Designed for the non-Estonian tourist or
business person. Kuperand Publishers

Setu netu Rudolph Rimmel - Tallinn, 1994
Lori-, lusti- ja lõõplaule aastaist 1983-1993 ajaliselt järgnevas ja muidu segases olekus.

Olion

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Esimene tass kohvi Euroopasse tõid türklased 1683. aastal.
ja poolakad päästsid Euroopa kaks korda, ilma et nad teadsid seda.

Ameerikas kui rännati läänepoole, nii umbes 200  aastat tagasi, leiti puu  mille vili, nagu pähklid
kui kõrvetati  oli hea ersats kohvi ja selle puu nimeks jäi  kohvipuu või õigemini Kentucky coffee tree
(Gymnocladusdioica ).

Aga  Türklased teadsid mis on õige kohv. Ja nemad joovad seda nii kangelt  et  ajab  mokad viltu.
Sealt tuli  see  nimi "Mokka Kohvi."

Üks ärimees   ei  tahtnud läänerannikust  kaugemale minna, tegi lahti esimese Starbucks kohviku
Seattle's 1984. a.  ja     mõni aasta hiljem  oli tal üle  maailmaa 8500 kohvikut, igal päeval on kolm juures.
Mehe nimi on Shults, aga ei ole mitte Hogan'i Hero'st sugulane.

Oskar Luts kirjutas oma mälestustes ...Aga mikspärast  nod  isandad omal ajal jagasid Poola maid
ja rahvast?  Kas vana Poola kuningas Jan Sobieski  ei  päästnud  kogu  Euroopa   rahvast Türgi kõvera
mõõga keerisest?

Jah, Lutsu ajal Sobieski't ja seda, et ta päästnud kristliku Euroopa.  See juhtus 1683. aastal kui
Poola kuningas purustas Viini linna piiranud Türgi Armee. Lutsu põlvkonnale seda tõsiasja asja koolis
just eriti ei rõhustatud. Kirjutas Oskar Luts,- 1970 aastal: Euroopalik vaatevinkel oli muutunud ja  see
Poola-Viini ajalugu kooli õpikust välja roogitud.  Sellel ajal Euroopa ja Vene vaatevinkli oli ka Eesti
vaatevinkel kui need eestlased kes käisid Vene-Türgi sõjas 1877-1878 ja kandsid elu mälestusi  kuni
Lutsu lapsepõlveni. Luts mäletas juttu Poola kuningast ja kuidas Türklased kohvi Viini linna tõid.

 Kuid see mis Luts kirjutas oli kõik ajalugu.  Türgi oli veel 19. sajandilõpul tõsine vastane. 17.
sajandi lõpul oli tegemist võimsama maismaa impeeriumiga, kui  Hiina kõrvale jätta ja  Austria ja
Prantsusmaa olid kääbused ja venemaa nõrguke. Türklased olid  Euroopa  väravaile ilmunud umbes 14,
sajandi keskpaiku kui väike aasias  Osmanite  riik hoolsalt laiendas üle Dardanellide. 15. sajandi
keskpaigaks oli Butsantsi  imperiumist  alles  jäänud  vaid  Konstsntinoopol ise. Kuid  Türgi laiendas end
kõikides  suundades, mitte ainult Euroopasse. Kuid seegi jõud mis Euroopat rammis oli muljetav. !526.
aastal  purustasid  Türklased Mochharsi lahingus Ungari väed ja jõudsid mõne aasta pärast Viini alla.
Juhtus uskumatu - kristlik  Prantsusmaa sõlmis muhameedlike türklastega rahu. Võis karta et varsti
pannakse maha Prantsuse Türgi piir. Kummatigi  seda  ei  juhtunud. Türgi ekspansioon loode suunas jäi
seisma ja suurriik hakkas vähehaaval nõrgenema.  1571.a. kaotanud Lepanto merelahing likvideeris
türklaste ülevõimu Vahemeres.  Kuid riik oli endiselt võimas. Osati üksteise vastu välja mängida jättes
puutumata ristiusu, kus vaja.  Türgi kõrge klass kandis uhkeis siidi rõivaid, toredaid turbaneid.  Türgi
relvad olid toredalt töödeldatud. Nende  muusika oli omapärane ja haarav. Nad jõid imepärast jooki -
kohvi.

Esimine katse Viin'i hõivata oli nuhtunud. Türklastel puudus huvi kuningasse, nomadi rahva
tormikuse asendas asialiku asiaga. Seetõttu  kuulus  neil sõjakuulutamisest kuni Viini alla jõumiseni ligi
aasta, mis möödus täielik ettevalmistus tööde all.  Selle aja kasutasid ära Habsburg'id  (Austria valitsejad)
sõlmides  NATO stiilis kokkulepe üks teist aidata

Antud sõnale truu, poola kuningas Sobieski asus oma ulaanide eesotsas teele.15.aug.-Viini
müüride vahel oli 16 000 kaitsjat.  Türgil oli 140 000 sellevastu.  Türklased võiksid arvata linna  võtta
tormijooksuga, ent  taas  seega  idamaade rahu: miks laastuda ilusat ja rikast linna. Türklaste arvestus
oleks peaaegu õigeks muutunud.  Nad kaevasid Hollywood' i moodi käike mis ulatas sinna müüri alla. Et
terve armeega  sisse marssida, oleks tarvis olnud korralik pauk. Miin panti paika kuid Austerlased olid
asjast arusaanud ja vastukäigu kaevanud. Käärid käes olla olnud  umbes sekundi asi ja miin tehti
kahjutuks.

11. septembril oli Sobieski kohal, koos temaga koalitsioonia armee 30 000  poolakat,18 000
austerlast, 28 000 sakslast eri riikidest.  Vaid Louis XIV käitunud näruselt. Kasutades Habsburgide häda
ründas ta Lõuna Saksamaad ja võttis omale Reinimaa mis sakslased said  tagasi  teise  maailma  sõja
maade  jaganemisel  ühis- turu  abil.Venelased said Eestimaa.

12. septembril algas grandioose lahing. Esialgu valasid verd jalaväelased. Õhtu kätte jõudes
paiskas kuningas Jan  Sobieski  lahingusse  4 ratsaväe üksust, 20 000 hobustel  Rünnaku  teraviku
moodustanud 3 000 raskelt relvastatud Poola Ulaani. Eesotsas tormas Poola kuningas Jan  Sobeski ise.
See oli ülev hetk ja seda nähes tungis välja Viini garnisoon ja ründas Türklasi teiselt poolt. Kristlaste võit
oli täielik.
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Türklased jätsid maha tohutud kohvivarud hulgaliselt suuri
trumme ja taldrekuid. Eestlased võtsid kõik tänulikult vastu. Viini rajati
esimene kohvik.

Poolakad olid päästnud Euroopa .  Nüüd kui kõik mis juhtus on
kaua, kaua aega tagasi juhtunud aga just hiljuti on sõjad olnud. Teist
korda päästsid poolakad jälle  Euroopa 1920. aastal ja see on nagu eile ja
meie oleme selles hunnikus olnud, see- mis juhtus oli Poola ja Leedu
piiri juures kui meil oli  Vabadus sõda. Nimelt Visla jõe äares.

Sõjategevus Poola ja Nõukogude Vene üksuste vahel algas
1919. aasta alguses, ilma kummagi poole plaane või ulatuslikuma
rünnakuta.  See ei olnud veel sõda elu ja surma peale, ent ometi
sõjaolukord, kus Vene üksused ajuti hõivasid Vilnus'e. Poolakad aga
surusid venelased tagasi ja  jõudsid  Daugava  jõe äärde Riia juures
kohtudes seal Eesti Ratsaväega kes olid teinud huljulge 200 kilomeetrise
retke et enamlased välja suruda suuremast osast Lätist.

Haabsburgid said suurema osa Ungarist ja Transvaaliast.
Vähikäik kestis sajandeid, kuni 20.  Sajandi algulseni loeti Türgit juba
Euroopa „haigeks meheks". Impeerium lagunes lõplikult esimeses
maailmasõjas.  Halvemini läks aga Poolal.  Sajandipäras kadus ta
kaardilt ja Austrial jätkus häbematust et olla jagajate hulgas. Omaaegset
kuningat Sobieski't austavad nad siiski nüüd.

                Tartu Postimehe andmetel lühendatud kujul.   Rein Losin

Pringel
Nimi on Pringel. Otsitakse Läänemerel. Luubi alla on võetud maailma väiksemaid

hammasvaalalisi  pringrel, kes on muutunud meie vetes tõsiseks haruldaseks. Euroliit ja Tartu Ülikool,
pani kohustuseks neid jälgida Eesti vettes

Teadlase  tahavad teada saada igast korrast, mil pringel on kalurite võrku sattunud  või neid
nähtud. Tehakse nalja et mis vaalu Eesti vetes ikka on.  Ainuilt kilud  ja  räimed. Samas on tõde seekord
looduskaitsjate  ja kalateaadlaste  pool.  Ning kuidas Läanemeres väljasuremis ohus pringleid ikka kaitsta,
kui nende liiklumise kohta midagi ei tea.

Selle loomale on antud  ladinakeelne nimi. Phocoena phocoena on maailma väiksemaid  hamba
vaalasid. Täiskasvanud pringel on keskmiselt 1,5 m pikk ja kaalub ligi 50 kilo. Pringel tunneb end
koduselt  kalda  lähedates  ja madalates merepiirkondades.

Läänemeres sööb pringel peamiselt räime,  kuid toiduks on talle ka kilu, tursk  ,angerjas ja lest.
Loomulikult on pringel pelglik ja hoidub paatidest eemale. Seetõttu on teda raske vaadelda.

Läänemeres, Saksamaal ja Poola ranniku lähedal elab ligi 600 pringlit. Viimane tõendatud
pringli-leid Eestis on pärit 1988 aastast. Samas möödunud sajandi esimeses pooles nähti pringleid Eesti
vetes iga aasta.

Kell on kaheksa paiku hommikul ja kilulaev Ridalal liigub tuule kogudes läände, Dirhamist
paarkümmend meremiili ehk ligi 40 kilomeetrit kaugusele Hiiumaa külje alla, kus meri tõotab head
kilusaaki. Väljas hakkab koitma. Kilulaev loksub lainetel üles alla, nagu oleks küla kiigel. Mõne ajab
iiveldama, teise mitte, hoiatab kapten Rezo Kimmel. Kapten meenutab, et ühe ranna-kaluri nad pidid
laevalt ära saatma, sest kuigi polnud tegemist  maarotiga, ei saanud ta kõikumisest üle.

Mis puudutab meie vete vaalalisi ehk pringleid, siis neid pole 41 -aastane kapten oma 20
kahekümmneaastase meremehekarjääri jooksul näinud. ega ka delfiine, küll  aga on traalri jäänud hülgeid.
Seesugune vaatepilt pidi olema jäämineku aegu Ruhnu all, kui sajad hülged jääpankadel istuvad ja ei lase
end lähedalt mööduvast laevast häirida.

Olgugi et delfiini meenutav  vaalaline pringel on Eesti vetes üliharuldane külaline, pani euroopa
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Liit kaks aastat tagasi kõigile Läänemere-äärsetele liikmetele vaalade vaatamise kohustuse.  Eestis pidid
vaatlejad tööle hakkama sel aastal.

Maikuus pistiski Tartu ülikooli hõlma all tegutsev Eesti Mereinstituut oma augvaatlejaile pihku
pringlite liigikirjulduse ja mustvalge pildi ja mehed kes tavaliselt teevad oma iga päevalist tööd Põhja-
Atlantil krevetipüugil, saadeti külakorras Eestis kiluvetele vaalu vaatama. Instituudi  seirekava järgi
peavad vaalavaatlejad juhuvalikul  käima vähemalt kolmel Eesti lipu all Läänemerel kala püïdval ja üle
15 meetri pikal laeval.

Vaalavaatlus on ühe alapunktina sisse kirjutatud keskkonnaministeeriumi ja mereinstituudi
andmekogumisprogrammil, mille täitmiseks on tänavu ette nähtud seitse  miljonit krooni. Pool rahast
tuleb Euroopa Liidust.

Siiani on kodumerel käinud ainult kaks vaatlejat. Ridala pardal on seekord seitsme aastase
vaatlejakogemusega Jaanus Tuhkanen (34). Praeguse lainetusega pole mõtet merd passida lootuses, et
äkki hakkab mõni pringel silma. Viimane tõendatud pringlileid Eestis on pärit 1988 aastast. Samas
möödunud sajandi esimeses  pooles nähti pringleid Eesti vetes igal aastal.

Kapteni-sillas näitab kapten punaseisd ja sinikollaseid täppe täis tippitud kajaloodile. Punane
tähistab merepõhja ja ülejäänud  sigrimigri kalaparvesid. Kajalood näitaks ka vaala ära, kuid kalurit, kel
pere toita, huvitab ainult söögikala. Euroliit sellepärast vaala-vaatust nõuabki, et kalur ei kipu vaalalistest
teatama. Haruldase võrku sattumine tähendab nende jaoks paberimäärimist, sest siis tuleb
keskkonnainspektor kohale kutsuda, selgitusi jagada jne.

Vaatlejatele on ülesandeks tehtud püütuid kalu mõõta. Ükshaaval mõõdab ta üle kahesaja kilu.
Lisaks jälgivad nad , millesed võrku jäanud mereloomad või linnud võrku jäävad  ja millised tagasi
visatakse. „Üks räim seitsme kilo räimide kohta” nendib Tuhkanen. Kapten selgitab et räime on praegu
üldse vähe.  Seevastu väljatõmmatud saak 25 tonni kilu on korralik saak.  On ka päevi kus tagasi tuleb
sõita mõne tonnise kalalastiga.

Nii on lihtsam üllatuskülaline vaikselt vette tagasi lasta. Kala teadlastele ei jää sell juhul mingit
märki maha ja jääb uurimata miks üks järjekordne kalaliik välja suremas on. Takeramist  püünistesse ja
võrkudesse peetakse kõige tõsisemaks pringleid ähvardavaks ohuks.

Kui sinikollaseid täppe on kajaloodi ekraanil üheskohas palju ja pikalt, näitab see et kiluparv on
koos ja aeg võrk merre lasta. „Näe sellist pilti näeb aruharva” osutab kapten kilurohkust lubavale
kajaloodile.  Poole tunnipärast peaks püügiks minema.

Kiiluvees tiirlevad kajakad haistavad kala.
„Vaata ,hüljes pistis peanupu välja.” Kapten on sedaöeldes soojast roolikambrist väljas ja puurib

pilgu laeva ahtri taha lainetesse.
Hõbedast kilu on on välja tõmmatud juba  tonnide viisi ja lõppu ei paisa. Kell käib juba üle

Keskpäeva. „Hülged ujuvad kala täis traali järgi.  Ega nad tavaliselt üle poolteise minuti siin paigal ole.”
seletab kapten Kimmel. Tõsi ta on, hüljest enam näha ole. Näha pole kogu päeva vältel väikest pringlit.
Mee instituut tegeleb praegu sellega, et saaks vaatlejaid kaasa sokutada ka tursa püügi laevadele. Nimelt
püütakse turska Eesti vetest kaugemal ja ühepäeva asemel ollakse merel isegi kuni paar nädalat. See oleks
väikegi võimalus sellele väiksele vaalale peale sattuda.

2004 aasta hilissügisest kuni 2005 aasta sügiseni katsetas ka Saaremaa rannikumees pringli
dedektoreid ehk akustikalisi seadmeid mis registreerivad delfiinide hääli.

Inimesed surmavad peamiselt läänemere pringleid peamiselt kalanduse kaas püügiga. Pringel on
loom ja peab veepääle tulema hingamiseks. Olles võrgus kinni, on see võimatu.Enne jaanuar 2005,
salvestati eriaparatuuri kasutates looma häält.

Mõni päev enne mullust Jaanuari tormi püütigi „hääl” lõpuks kinni. See näitas et pringleid pole
Eesti vetest siiski lõplikult kadunud. Viimane tõendatud pringlileid Eestist on pärast 1988 aastat.

Kirjutatud kärbitult  (Tartu Postimees  18. Nov. 2006).  Rein Losin
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Kihnus peeti kolme-päevast pulmapidu
Pulmamaja katusel lehvis pulmavoori kohale jõudes kolm lippu – see tähendas, et vanu

traditsioone järgivat pulmapidu peeti Kihnu kombe kohaselt kolm päeva.
Vanemad kihnlased, kes paarkümmend aastat tagasi said suve jooksul viis või koguni seitse korda

pulmas käia, kinnitasid, et Talvi ja Jaanuse pulmad olid täpselt sellised, nagu neid Kihnus kogu aeg on
peetud, ja kõik oli täpselt nii, nagu peab. “Enam paremini ei saagi minna,” olid ka Talvi ja Jaanus rahul.

Pärast Pärnus toimunud registreerimist sõitsid pulmalised kaskedega ehitud kakuamidega Kihnu,
kus neil oli sadamas vastas suurem osa pulmakülalisi. Edasi sõideti laulatusele ja pärast seda tehti hüüete
“Hõissa pulmad!” saatel saarele ring peale. Kuna kutsutud oli 300 külalist, oli taluhoovidest
vastutervitajaid vähem kui pulmalisi.

Pulma kulminatsiooniks peetakse Kihnus hetke, kui noorik on veimed (kindad, sukad, sokid,
põlleriided, rätikud) välja jaganud ja talle pannakse tanu pähe ning põll ette. “Alles sellest hetkest saab ta
abielunaiseks ja õiguse põlle kanda, sest nähakse, et ta on selleks võimeline, kuna on veimed välja
jaganud,” rääkis Mare Mätas SA-st Kihnu Kultuuriruum. Traditsioonide järgi kingitakse veimi
peigmehele ja tema sugulastele.

Esimese tantsu tegi tanu ja põllega noorik peiupoisiga, hoides silmi maas ja varjates nägu käega.
See oli “kohustuslik häbenemine” selle pärast, et temast on saanud naine. “Häbi on ju tantsida võõra
mehega,” selgitas Talvi.

Teise päeva pulmatraditsioonid on lõbusamad ja meelelahutuslikumad. Tehti pulmasauna, kus
“pulmaarstid” sinna poolvägisi veetud pulmalisi ravisid. Saunaks oli telk, mille all tehti kadakasuitsu,
saputati nõgestega, pandi sipelgaid krae vahele ja anti lonks pipraviina. Kui tavaliselt on “arstideks”
mehed ja saunalisteks-patsientideks naised, siis seekord jäi meeste korraldatud saun lahjaks ja Kihnu
naised võtsid asja uuesti ette. Nalja ja komejandiga tassiti, talutati või viidi käruga sauna peaaegu kõik
mehed alates peigmehest ning lõpetades kirikuõpetaja ja pillimeestega. Kõik saunalised said tõestuseks
templi, mille ettenäitamisel neile hiljem jagati kommi ja magusat viina.

Palju nalja tekitas ponksipüüdmine, mis tähendab, et pruut viskas ponkse ehk mandrikeeles
komme murule ja nende püüdjatele visati vett krae vahele.

Olulised traditsioonid olid ka noorikukannika ja noorikuviina jagamine. Noorikukannikaks oli
hiiglasuur 15-kilone tort, mida kõik pulmalised said otse pruudi käest. Noorikuviina peab pruudi käest
raha eest lunastama, kusjuures sugulased, eriti peigmehe omad, annavad suuremaid rahasummasid.
Kihnlased austavad pulmatraditsioone – olgugi et joogipoolist oli piisavalt, lookles noorikuviina
maitsmiseks pikk järjekord, kõigil rahatähed näpu vahel.

Mare Mätase hinnangul on pulm üks Kihnu pärimuskultuuri alustalasid, mis ei tähenda ainult
seda, et kogukond vanade kommete järgi ühiselt pidutseb, vaid ka ühist pulmade ettevalmistamist.
“Nädalaid kestab vabatahtlik töö – ehitatakse tantsusaale, kaunistatakse ruume, kes teeb leiba, kes õlut,
naised valmistavad veimi,” rääkis ta. Pruutpaari aitamine on saarerahva jaoks auasi, seda tehakse
rõõmuga ja tasuta. “See on noorpaarile suur kingitus, mida oleks tänapäeva maailmas võimatu rahasse
ümber arvutada,” hindas Mätas.

Kihnu pärimuskultuuri säilimise seisukohast on oluline ka ühine ringis tantsimine, mis on täiesti
ainulaadne kogu maailmas.

“Sa pead nüüd põlle ära vahetama,” tuletas Talvile meelde ema Elga, kes sai mehele pandud
esimese tütre. Esimesel päeval peab pruut vahetama põlle ja rätikut kaks, teisel vähemalt neli korda.
“Peab ju kõigile oma rikkust ja uhkust näitama,” selgitas Talvi.

Emotsionaalsed ja naiselikud hetked olid need, kui ema ja tütar aidas veimekirstu juures uut põlle
ja rätikut valisid. “Me oleme Talvile veel vähe põllesid õmmelnud,” ütles Elga. Pärast ülelugemist selgus,
et “vähe” tähendab 16 põlle. Kuna ilusat neeru- või lillemustriga punast põlleriiet pole tänapäeval saada,
on kangad pärit emade-vana-emade kirstudest. See aga ei tähenda, et naistel olid ühtemoodi põlled ees või
rätikud peas – erinevat mustri- ja värviküllust andis imestada. Pulmadeks otsiti ikka välja need kõige
ilusamad ja hinnalisemad rätid ja põlled.

Pulmalaud 300 külalisele oli kaetud kolme ruumi. Omapärane oli see, et pikemalt istusid eraldi
ruumis laua ääres ainult mehed, naised käisid seal tantsimise vahepeal vaid söömas. Vahepeal vahetasid
umbrukad ehk abilised kasutatud nõud puhaste vastu ja kuigi pulmapidu kestis kolm päeva, oli laud kogu
aeg otsekui peo alguses – taldrikud puhtad ja kausid-liuad täis.
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Külmlaud oli nagu pidudel ikka, kala tavapärasest tunduvalt rohkem, küll soolatud, küll
suitsutatud, küll marineeritud. Soojaks söögiks pakuti Kihnu liha ja kartulit ning teisel ja kolmandal
päeval ka pulmasuppi, milleks keedeti esmalt 40 liitrit piima- ja seejärel 160 liitrit hapukapsasuppi.

Epl: Anu Saare (19. sept. 2007)

Virve nõiutud männid
Virve nõiutud männid asuvad Lihula vallas Tuhu külas Virve talu maadel. Selle metsatuka

läbimõõt on mõnisada meetrit. 2001. a. leidsin eest väga erinevatest puudest koosneva männiku. Enamik
puudest olid ilmselgelt suhteliselt noored, umbes 50-aastased ja keskmise kõrgusega. Nooremate puude
vahel kasvas ka päris palju üle 100-aastasi mände. Kuigi vanad, olid nad silmatorkavalt kidurad ja
okslikud. Vanade mändide keskmine kõrgus oli 15 m ja tüve ümbermõõt rinnakõrguselt ligi 1 m. Nagu
seletas männikusse teed juhatanud 50-aastane Jaan Mets, olevat seal pinnas paene ja seetõttu kasvavad
puud viletsasti. Enne sõda karjatatud männikus hobuseid. Siis olnud metsaalune võsast puhas ja tulvil
maasikaid. Nüüd on aga tekkinud üsna tihe põõsarinne, mis koosneb peamiselt sarapuust.

Olin Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist lugenud, et vanasti peeti sealseid mände pühaks.
Näiteks oli Tuhu küla elanik, 79-aastane Anna Somb 1968. a. kõnelnud, et Virve mände peetud
hiiepuudeks. Kes sealt puu maha võtab, sellel sureb mõni koduloom ära. 2000. a. oli siinseid metsaküla
elanikke käinud küsitlemas Heiki Valk, Mari-Ann Remmel jt. Tartu folkloristid. Kui nende põnevatest
aruannetest ajendatuna Tuhu külasse tulin, leidsin männikule lähimast talust inimesi, kes kõnelesid Virve
mändidest õige imelikke lugusid. Sain teada, et nüüdses külarahva kõnepruugis nimetatakse puid nõiutud
mändideks. Kivisauna talu vanim elanik, 75-aastane Linda Pärnpuu mäletas hästi pärimust, mida oli
kuulnud oma vanematelt. Tsaariajal olevat Virve männikust võetud mändidest ehitatud mõisale uus laut.
Peagi süüdanud pikne lauda ja see põlenud maani maha. Teine Kivisauna talu elanik, 50-aastane Jaan
Mets teadis kõnelda, et kolhoosiaja lõpus, 80. aastate teisel poolel võetud samast männikust puid kolhoosi
lauda jaoks. Pärast seda aga hakanud lambad laudas surema. Samas laudas asunud lehmad jäänud nii
haigeks, et nad tuli hädatapmiseks linna toimetada. Õnnetused koduloomadega tabanud ka teisi, kes Virve
mände puutusid. Keegi külamees võtnud puu kaevukoogu tegemiseks ja seepeale surnud kõik ta
koduloomad. Viimane juhtum leidis aset kaks aastat tagasi. Kivisauna talu naabrimees Lembit käinud
Virve metsas küttepuid tegemas, pärast lõpnud tal majapidamises lammas.

Meie eelkäijad uskusid sajandeid ja aastatuhandeid, et teatud puud, allikad või paigad peavad
olema puutumatud. Põhjendused võisid olla väga erinevad. Kaljukindlalt aga teati seda, et kes puutumatut
osa loodusest kahjustab, seda tabab vältimaltult karistus üleloomulike jõudude poolt. Teateid selle kohta,
et pühapaikade rikkumine või pühapuude raiumine on toonud kaasa koduloomade või inimeste
haigestumise, koguni surma, leidub meie rahvaluule arhiivides sadu. Soode ja metsade vahele peitunud
üksildases Tuhu külas kogesin, kuidas iidne veendumus meie päevil inimestes edasi elab.

Hendrik Relve. Põlispuud. Tln., 2003
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World's Prettiest Language
TALLINN (AFP) — Estonia is planning a beauty contest with a difference to mark its 90th birthday, according
to a report Monday: the winner will be the world's prettiest language.

Education Minister Tõnis Lukas wants his counterparts from around the world to get school pupils to
enter recordings of sentences of up to seven words for the contest, the Baltic News Service (BNS) agency
reported. "There's a story that a world championship of beautiful languages was once held in which Estonian
took second place after Italian with the sentence 'sõida tasa üle silla', or 'go slowly over the bridge,'" Lukas said
Monday. "As part of the events for the anniversary of the republic, we're pleased to turn to other nations with a
friendly call to check how our language sounds to others now," he added.

Estonian is a member of the Finno-Ugric group of languages and unrelated to most other European
tongues. It is spoken by only about 1.1 million people worldwide. Around 950,000 of them live in Estonia itself
and many of the rest in neighbouring Finland and Russia, as well as Sweden, Germany, North America and
Australia. Preserving their language was a crucial part of Estonian opposition to foreign rule from the 19th
century onwards, and remains an important plank of government policy.

Estonia is due to celebrate the 90th anniversary of its first period of independence from Russia on
February 24 next year. The country was taken over again by the Soviet Union during World War II, and became
independent once more as the Moscow-ruled bloc crumbled in 1991.

Estonian is now an official language of the 27-nation European Union, which the country joined in
2004.



Christmas Services
In 1578 a Lutheran Bishop of Magdeburg, Germany named Andreas Celichius wrote that a comet

is “the thick smoke of human sins, rising every day, every hour, every moment, full of stench and horror
before the face of God, and becoming gradually so thick as to form a comet, with curled and plaited
tresses, which at last is kindled by the hot and fiery anger of the Supreme Heavenly Judge.” This insight
prompted others to comment that if comets were the smoky result of sins then the skies would be invisible
to the human eye. Ah, one can always rely on a Lutheran holy man for such an insight. But then again let
me be quick to say we can’t paint everyone with the same broad brush. It’s always about the individual.

As far as holy men go, I have great admiration for Arho Tuhkru, a Lutheran minister who served
as temporary pastor here in Vancouver in 2005 and 2006 for eight months or so. I understand he is in
Toronto now at St. Peter’s. Lucky them. And Toronto’s Orthodox community is fortunate too since Isa
Stefan will be conducting the Christmas service. Both of these men are beacons embodying Christ’s
teachings in a sincere and humble way. The Baptist community is graced with Jaan Puusaag a man
revered in these parts for his humour and his silver-tongued orations. Since Isa Stefan is away, Bishop
Aiden will conduct the Orthodox service and it is hoped that many more young people will partake of this
English-speaking service.

EVA VABASALU

Homo Sovieticus Lives
--and he’ll sell you an Estonian fishing license

One step forward, two steps back. In E-stonia, a nation which has certainly earned its E-stripes,
the process of getting a fishing license was once streamlined but now has been complicated beyond
comprehension.

Years ago, the Ministry of the Environment abolished the system of requiring fishermen to show
up in person to purchase their licenses from the Kalev Fishing Club near the Kino Kosmos and instead
instituted the simple procedure of requiring every fisherman to carry a wire transfer receipt bearing the
approved government account number and personal identification. No visit required. Amazing, thought
foreign fishermen not used to E-services in angling.

Recently, though, the government seems to have taken a U-turn toward its Soviet past. The e-
license is still required, but if a fisherman wishes any privileges beyond what it offers—say a daily
salmon permit for the Jägala River—he must have a special license. This license requires a special
transfer of 100 EEK per day of fishing, a printout of which the fisherman must carry personally to
Mustamäe tee 33, where, if the official is there, said fisherman stands in a line and waits his turn for the
typist who will take his name and s-l-o-w-l-y type his name on a card. From there, if the four hours of fall
Estonian sunlight are not exhausted, the fisherman may head to the river.

In addition to the return to Soviet-era practices of issuing licenses, local parishes throughout
Estonia have some rights to require special permits for rivers within their geographic bounds. If a Tallinn
fisherman wishes to fish one of these rivers, he must journey to that parish government on a weekday,
where he may obtain the special license. To make it worse, information about which parishes and which
rivers require special permits is not easily available. Sometimes it is posted at access points near the river.
Sometimes not. And, for the foreign fisherman, almost no information is available in English.

Not that English would help. If you do speak Estonian, a bureaucrat’s patience is required to read
the country’s fishing regulations, which are as thick as a Tom Clancy novel and as complicated as an EU
treaty, have not seen a major overhaul since Soviet time. And even if you have read them—as this
journalist has—some Estonian river bailiffs have not. This journalist was tossed off the Kunda River in
1995, even though he was in the legal right to fish there. After an afternoon spent in the Fisheries
Department of the ministry, the journalist won his case. The journalist, unable to identify the bailiff by
name, did note that the inspector drove a brown Mercedes Benz, information which was used to track
down the offending bailiff and set him straight on the law he was paid to enforce.

The ministry has made fine progress on a host of items since independence. Sadly, fishing
licenses and regulations are not among the list.   Baltlantis - 051107
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The Future Calling In Estonia
By Anne Applebaum

TALLINN, Estonia -- From outside, the offices of Skype-- the company best known for its free Internet
phone service -- don't look very different from the other Soviet and post-Soviet buildings that make up the
nondescript suburbs of the Estonian capital. But inside, the aesthetic influence of Northern California is
undeniable. The high- tech, open-plan offices; the "playroom," complete with pool table and sauna; the young,
bearded employees; the Dadaesque plastic crocodile hanging from the ceiling; the bluejean-clad spokesman who
has been "too busy" to contemplate the fact that eBay, which bought Skype for $2.6 billion in 2005, recently
admitted that it paid too much.

This tiny slice of Seattle-on-the-Baltic -- Skype's main center for research and development -- is in
Tallinn because Skype's original computer programmers were Estonian and its Scandinavian founders were savvy
enough to know that Estonia is a country so eager to join the 21st century that even its gas stations have WiFi: Fill
up your tank, download your e-mail, drive on. Despite its eagerness to join the future, though, the home of Skype
can also seem, to outsiders, paradoxically hung up on the past. Indeed, this is a problem Estonia shares with some
other Central European nations. Everywhere you turn, historical arguments are dominating the region's politics.

History certainly influences Estonia's relationship with Russia: The two neighbors have a standing
disagreement about whether the Red Army's invasion in 1945 "liberated" Estonia from the Nazis, as the Russians
would have it, or launched a bloody Soviet occupation -- during which 10 percent of the country's population was
deported to concentration camps and exile -- as most Estonians remember it. No mere theoretical dispute, this
argument has led to riots in Tallinn and Moscow, as well as a wave of cyber-attacks on Estonian governmental
and economic institutions in the spring.

But the Estonians are not alone. Last year, the Hungarians nearly came to blows about the causes and
current significance of their anti- communist revolution in 1956: At one point during 50th anniversary
celebrations, police officers used tear gas against protesters riding a Soviet-era tank through the center of
Budapest, making for some eerily familiar photographs.

Ukrainian arguments over whether that country's famine of 1931-32 was "genocide" have also taken a
political turn, with different views offered by different political parties. Poles have lately flocked to a new film
depicting the 1940 Soviet massacre of 20,000 Polish officers in the Katyn forest; it, too, made the newspapers
when the director, Andrzej Wajda, accused politicians of using the Katyn story for electoral advantage.

Across the region, nonfiction bestsellers have similar themes: the war, the communist occupation, the
resistance. In Russia, stacks of such books are also available -- but in Russia, these books have titles such as
"Stalin, Author of the Great Victory."

From the safe standpoint of Washington or London, it's easy to dismiss this historical discussion as
retrograde, paranoid, even a drag on economic development. And it's true that discussing history with the
Russians probably hasn't been good for Russian-Estonian trade. Nor has debating what happened in Katyn fixed
Poland's crumbling roads. One Estonian politician told me that a German colleague had instructed him to forget
about history and move on, saying that "you're wasting your time."

But nobody ever asks the Germans to forget about history and move on, do they? Walk through the Skype
headquarters in Tallinn, look through the big picture windows at the crumbling concrete buildings outside and it
becomes clear that the phenomena of economic progress and historical contemplation are actually closely
connected. The Central European economies are no longer basket cases, and the Central Europeans are no longer
desperately poor neighbors. As the Hungarians, Poles and Balts become more successful and more self- confident,
it's natural that they want their stories told, their issues discussed. The Germans only properly came to terms with
their history in the 1960s, 20 years after World War II ended. Almost the same amount of time has elapsed since
1989.

There may be other forces at work. Without question, the economic success stories of the region,
particularly in the former Soviet republics, pose an ideological challenge to the government of Russia. Estonia
and its neighbors have joined Western institutions, expanded Western trade. Russia has chosen a different path:
confrontation with the West and an economic model based on oil rather than genuine capitalism. The regional
sparring over history is also an argument over whose definition of the past, whose ideology and whose economic
rules will prevail: those of the big Russian gas concerns or those of Skype.

Me, I'm rooting for Skype, or at least for its bearded, multilingual employees. Even if their company
wasn't worth all those billions after all. October 16, 2007

applebaumletters@washpost.com
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Are you even sure the Second World War is over?'
In Europe, too, they mark Nov. 11 as a day for remembrance, but there is no shortage of others.

Each day brings reminders. Outside a metro stop in Berlin is a list of the concentration camps 10 ft. tall
topped by the inscription, "Places of horror we must never forget."

I live in a Jewish neighbourhood in Paris, less Jewish today than it was. On the wall outside a
kindergarten on Rue François Miron is a plaque: "To the memory of the little children of this
kindergarten, deported from 1942 to 1944 because they were born Jewish, innocent victims of Nazi
barbarity with the active co-operation of the Vichy government. They were exterminated in the death
camps." Every school in the neighbourhood has a plaque like that. They've all gone up in the last decade.
Memory doesn't endure, it insists. Lately it presses its claims with new urgency.

In France, the genteel fiction that everyone's father fought in the Resistance is being put diligently
to rest. Paris's Shoah Memorial stores the meticulous files the Vichy regime kept on every Jew in the
country. A display case carries letters from citizens who wrote to congratulate the authorities on their
excellent start at rounding up the Jews. The memorial is less than three years old. Warsaw is full of
museums, but if you say "museum" to a cab driver he takes you to the Warsaw Rising Museum, which
commemorates the city's last doomed stand against the Nazis. It opened three summers ago. Andrzej
Wajda's Katyn had the biggest opening of any domestic movie in Polish history. It tells, at last, the story
of 20,000 Polish army officers shot in the back of the head by the Soviets in 1943. It was released last
month.

The Second World War persists in Europe's attention because it refuses to be confined to
memory. It is striking how much of the continent's politics today is bound up in the aftershocks of that
slaughter. Poland's Kaczynski brothers tried to save their bacon in the recent elections by rushing a Katyn
memorial service forward by months; Wajda protested. At war's end the victorious powers redrew
Poland's border to the east, eating into Germany. Recrimination over that sours Polish-German relations
to this day. These questions aren't abstract. One of Angela Merkel's grandparents was born in Danzig,
today called Gdansk.

This has been a year of occasional rioting in Estonia because the country's Russian minority and
its Russian neighbour disagree with the country's majority about how to interpret the last days of the war.
Did the Soviets liberate Tallinn? Or did they trade Hitler's fleeting atrocity in for Stalin's more durable
brand? (Here is a hint: in September 1944, Estonian authorities lowered the Nazi flag from over Toompea
castle and raised Estonia's blue, black and white tricolor. To raise their own flag the Soviets first had to
lower the flag of a free nation.)

Much of the action has been happening along the war's eastern front. The countries that were
handed from Hitler to Stalin in 1945 had honest memory forbidden for another 45 years. Only now are
they coming to terms. Only now are too many of the rest of us even noticing. "If justice were done, all
books on the Second World War in Europe would devote perhaps three-quarters of their content to the
Eastern Front," Oxford historian Norman Davies writes in his 2006 book Europe at War. It was to the
east, where Hitler's armies confronted Stalin's, that the war saw its bloodiest slaughterhouses, its most
monstrous treacheries. Wajda's new ï¬�lm opens in mid-September 1939: a crowd of Poles fleeing
eastward away from the Nazis meets a crowd of Poles fleeing westward from the Red Army. What
followed is beyond description. Davies mentions the failed Dieppe landing at Normandy and
acknowledges the 60-per-cent Canadian casualty rate. "It was the sort of event that on the Eastern Front
was a daily occurence." Stalin saved his homeland through brutality. He outlawed retreats and enforced
the ban with lakes of blood. In 1941-1942 alone, 198,000 Soviet soldiers were shot by their own
compatriots.

Serious attempts to tell that story were simply illegal until after the fall of the Berlin Wall, and
impossible even then for years after, until entire populations had spent years pondering new revelations
about old crimes. The Soviet journalist Vassily Grossman chronicled what he saw on the Eastern Front
and in the death camps. Most of his work was banned until after his death. Much is only now appearing in
translations. Nikolai Dostal's 2004 TV miniseries Strafbat tells the story of a Soviet "penal battalion,"
deserters given a "chance" to die with honour by being sent into one impossible mission after another
with their comrades' guns pointed at their backs.

But barely has the window of memory opened when it is already being pushed closed. Vladimir
Putin grew up in St. Petersburg, the Hero City of Leningrad in Soviet myth. It survived 900 days of Nazi
siege. Old women shot as they dug through ice for fresh water. Putin has decided that unimaginable
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sacrifice cannot have been a simple clash between two monstrous outlaw regimes. He has pushed back
hard against the historical revisionism of the 1990s. Dostal's miniseries is already viewed with scorn by
Putin's regime. History is being rewritten to reflect old orthodoxies. Outbursts of independent spirit in the
Baltic states and Ukraine inspire only rage in Putin.

Remembrance is the object of one day each November, but in Europe it is the work of every day
because vital struggles have not yet ended. Last year, two of the bestselling novels in France were war
novels. Marc Levy's Les Enfants de la Liberté is a sentimental tale of the Resistance. Jonathan Littell's
Les Bienveillantes is another matter entirely, a harrowing first-person chronicle of a depraved Waffen SS
commander's war along the Eastern Front. "Of course the war is over," the narrator says near the
beginning. "And we have learned our lesson, it won't happen again. But are you really sure we have
learned the lesson? . . . Are you even sure the war is over?"

PAUL WELLS | MacLean's November 9, 2007 |

Stem cell transplant woman's best bet
A young Surrey woman is one of a handful of Canadians to undergo an experimental specialized

stem cell transplant procedure.
Leah Telder has multiple sclerosis, and a particularly aggressive form at that. For Leah, like many

others, it all began with optic neuritis a few years ago. It's a condition where children have vision
problems or pain in their eyes.

Jacky Telder, Leah's mom, said it was treated and her doctor didn't think there would be any other
problems; however, optic neuritis is often the first symptom of MS. "It did go undetected for a couple of
years," said Jacky Telder, who is currently in Ottawa to be with her daughter.

About a year later, Leah's hands and wrists started going numb and tingly, which her doctor
thought was carpal tunnel syndrome. She switched doctors at that point and was sent for an MRI. About
two weeks later a neurologist broke the bad news that Leah actually had multiple sclerosis.

MS is a neurological disease that affects more females than males, usually diagnosed between the
ages of 15 to 40. It is also an unpredictable disease in that some people will have a series of relapses and
remissions over their lifetime, others will show virtually no symptoms after the initial attack and others
will have nearly constant worsening of their condition as the body's immune system attacks the nerves'
protective myelin coating.

Symptoms include problems with vision, hearing, memory, balance and mobility.
Leah's MS was so bad she couldn't be successfully put on medication for it, her mom said. Leah

had to stop working; she was exhausted and would get muddled up because her concentration was
affected, which increased her stress and made her condition worsen.

She was given a mild chemotherapy that helped, but since a person can only have 24 doses in a
lifetime, it wasn't really a solution for someone her age.

While Leah was researching MS online, she came across the stem cell transplant experiment and
asked her neurologist about it. The neurologist, said Jacky Telder, was going to talk to her about it too, as
she seemed to be an ideal candidate for the study.

"For someone young, she wasn't just going to sit back and let it happen," said Jacky Telder. "And
she was lucky enough to get in."

There are about two dozen people who will have the transplant, and a similar number in the
control group who have matching conditions.

The Multiple Sclerosis Scientific Research Foundation is funding the multi-centre project, led by
Dr. Mark Freedman, an MS neurologist, and Dr, Harold Atkins, a bone marrow transplant physician. The
goal is to see if stem cell transplants can halt the disease, supporting theories that the immune system is
key to MS.

The medical team "harvest" a portion of each participant's stem cells from their bone marrow,
which are then used to create a "new" immune system once transplanted back into the person. Powerful
chemotherapy drugs are used to totally eliminate the body's immune cells that are attacking the myelin
coating in the central nervous system, as well as removing any source of replenishment for them.

Leah and her mom moved to Ottawa on July 29. She is expected to be in hospital for three weeks.
At about the halfway point, Leah has undergone four doses of chemotherapy a day before having her
modified stem cells transplanted Thursday last week.

"She's been taking it really well," said Jacky Telder. "So far so good."
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Once this portion of the procedure is done, Leah will become an
outpatient, checking in with the medical team on a regular basis until her
immune system is reestablished, which is expected to take three to six
months.

The Telders are quite hopeful the transplant will give Leah relief,
particularly as the first patient to have it done, a woman, has not had a relapse
in the five and a half years since she had her operation. "That's pretty
amazing," said Jacky Telder.

Still, she said the situation is a tough one - she is off work on stress
leave, but since it goes on a week by week basis, not knowing how much
longer she can afford to be there for Leah is also stressful. As well, Leah's

father, Thomas Telder, has had to stay in Surrey for work. He spent a week with them in Ottawa early on
and arrived last week for another visit, but he only gets a few weeks vacation a year.

At first the Telders rented an apartment in Ottawa, but that proved to be too expensive so they
moved to a Rotary-run motel near the hospital that caters to patients and their visitors.
` To help out, Thomas Telder's sister Eva Fontana organized a fundraiser at Belle's in South Surrey
that netted an impressive $13,000 - enough to cover the motel costs for about six months.

Others who would like to pitch in can make donations to Leah Telder at Vancity, Branch 30,
account 105213.

Carolyn Cooke, Surrey Now
Tuesday, October 09, 2007

Estonia Opens Embassy in Virtual World Second Life

Estonia opened an embassy in the internet-based virtual world Second Life on Tuesday, 4
December. Estonia is the third country to open an embassy in Second Life.

According to Foreign Minister Urmas Paet, more and more of communication goes on internet,
and Estonia must keep up with the trend. “Second Life’s popularity as an alternative environment for
interaction has grown rapidly, which is why we decided to establish an embassy there,” Paet added.

Art exhibits, concerts, lectures and other events will be organised in the embassy. The first
lecture, entitled “Back to the future,” will be given in January by Estonian Ambassador to Great Britain
Margus Laidre.

According to Secretary General of the Foreign Ministry Matti Maasikas, several other countries
are planning to open virtual embassies in Second Life, which means that the prominence of Second Life is
growing in diplomatic circles. “We expect people interested in Estonia, as well as people interested in
foreign relations and foreign policy, to participate in events at the embassy,” said Maasikas.

The virtual embassy has a conference room, exhibition room, reception hall and a technology
room, where Estonia as an e-nation is introduced. Visitors to the Estonian embassy will hear current news
read by an Estonian hound.

In honour of the 90th anniversary of the Republic of Estonia, the embassy will display the exhibit
“Blue-black-white in Estonian painting”. There will also be other materials dedicated to the anniversary
on display.

The virtual representation was born under the leadership of the Foreign Ministry. The State
Chancellery and the Estonian Informatics Centre made significant contributions, and there were many
volunteer helpers as well. The project is being implemented by consultation firm Hill & Knowlton.

Spokesman´s Office
+372 637 7654
+372 50 94 645
pressitalitus@mfa.ee
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada

2008. aasta PEAKOOSOLEK
toimub pühapäeval 13. jaanuaril 2008, kell 12:45 “Meie Kodu” saalis,

6520 Oak Street, Vancouver, B.C.
P ä e v a k o r d:

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku rakendamine
3. 2007. a. peakoosoleku protokolli esitamine
4.   Tegevuse aruanded:

a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded
6.   Valimised:

a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine
8.   Tegevuskava 2008

a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9.   Kohalalgatatud küsimused
10. Läbirääkimised
11. Lõpetamine

Alberta's Estonians
They crossed an ocean... and most of a continent...in search of a better life
The history of Estonians in Alberta dates back to 1899 and the arrival of two brothers looking for
freedom, fertile land.and a place to catch fish. It’s the story of pioneers and refugees, adventurers
and scholars; a story of courage, renewal and assimilation, a story of success. In the early 19OO's
shortly after the arrival of the Kingsep brothers, several hundred more Estonians made the trek to
the Canadian prairies, enduring savage winters and dustbowl summers as they established three
vibrant agricultural communities - Medicine Valley, Stettler and Barons - something no other
Estonian settlers have achieved in North America.
The descendants of those first pioneers now into a sixth generation,no longer depend on.the old
country, yet subsequent waves of immigration have helped fuel the energy required to retain and
celebrate their Estonian heritage.
This film reflects the spirit of Alberta's Estonian community visiting its three comerstone regions
and capturing the voices of its most passionate members. It also follows a direct descendant of the
Kingsep clan as he journeys to Estonia and brings a family story full-circle.
These are Canadians with a strong sense of heritage, men and women who fully appreciate what
their ancestors - be they sod hut settlers or those fleeing political oppression have wrought : the
ability to emerge in an environment of worldclass opportunities, where they are encouraged to
exercise their own traditions and lifestyle.

This historic DVD is now available for sale!
Please contact: dvdcoordinator@hotmail.com
Phone: (403)-227-3926
Mail order price: $ 25.00/DVD
AEHS, DVD Coordinator
4307 49 Street
Innisfail, AB, T4G 1P3
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VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,,KULDNE KLUBI’’
*************

TEGEVUSKAVA
KEVADEL
2008. a.
Kokkusaamised

MEIE KODUS
Iga teine kolmapäev
algusega 12.00 keskpäeval

Näärikuul / jaanuaris
9. ja 23.

Küünlakuul / veebruaris
6. ja 20.

Paastukuul / märtsis
5. ja 19.

Jürikuul / aprillis
2.,16, ja 30.

Lehekuul / mais
 14. ja 28.

Jaanikuul / juunis
11.

*********
PEAKOOSOLEK

KÜÜNLAKUU  6. PÄEVAL

EMADEPÄEV
LEHEKUU  14. PÄEVAL

*

Pühapäeval 2.märtsil, 2008,
kell 12:00 - 15:00,
Meie Kodu aulas

Enda Bardell'i maalide näitus
"Eesti!"

Hiljutised maalid Eestist.
Kõik teretulnud!

Too sõber kaasa ka!
www.endabardell.com

Sunday March 2, 2008, 12:00 - 15:00,
Enda Bardell, Painting exhibiton

6520 Oak Street
"Eesti!"

Recent paintings of Estonia.
Everyone welcome!

Bring a friend! Preview
www.endabardell.com

Küünlapäeva pidu
Candlemas  dinner/dance

at the Surrey Inn (Days Hotel)
February 16th 2008

Tickets will be $30 and will include:
x Estonian buffet
x Live band (likely Silver Stars but not

confirmed)
x Rahvatants
x Singing
x Door prizes (valued above $30)
x Lottery

more exciting details to follow....

"Kilplased"

Christmas aeg

Hello, armas jõulutaat!
Kui great, et sind ka näha saab!

Habe on sul tõega cool
ja kingikott fantastic suur!

Next year ju tuled jälle here?
Ma seniks soovin sul: take care!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

9.12.2007 12:15 VES jõulupuu - Children's Christmas Gathering
Peetri kog. orvude toetuslõuna - Fundraising
lunch for Estonian orphans

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

12.12.2007 12:00 Kuldse klubi jõululõuna -
Senior's Club Christmas get-together/lunch

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

9.01.2008 12:00 Pensionäride tegevus jätkub
Senior's Club activity resumes

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

13.01.2008 12:45 EKÜK peakoosolek ja kava -
SAESC AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

03.02.2008 12:15 VES peakoosolek - Vancouver Estonian Society
AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

06.02.2008 12:00 Pensionäride Ühingu peakoosolek
Senior's Club AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

10.02.2008 12:15 Eesti Kirikufondi peakoosolek -
Estonian Church Foundation AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.02.2008 Küünlapäeva pidu - Dinner/dance Surrey Inn/Days Hotel
9850 King George Hwy, Surrey

24.02.2008 13:00 Vabariigi Aastapäeva aktus -
Estonian Independence Day Ceremony

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

29.02.2008 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

02.03.2008 12:00 Enda Bardell'i maalide näitus - Exhibition of
recent paintings

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

09.03.2008 12:45 EKÜK loeng Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

06.04.2008 12:45 EKÜK loeng Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

15.06.2008 12:45 EKÜK - Küüditatute mälestamine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver


