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14. juuni- riiklik leinapäev
14. juuni 2009.a

Leinapäeva mälestustseremoonia Tallinnas Linda kuju juures
Eesti Memento Liidu esimehe kõne

Lugupeetud Riigikogu esimees proua Ene Ergma, ekstsellentsid, härrad kaitseväelased ja
kaitseliitlased, demokraatlik- rahvuslike jõudude esindajad, kommunismiohvrid,
kommunismiohvrite sugulased ja sõbrad, austatud leinajad!

Lugupeetud ETV Lastekoor, ELKK Tallinna Jaani koguduse diakon Eve Kruus!
Täna möödub 68 aastat 14. juunil 1941. aastal kommunistide poolt läbi viidud

suurküüditamisest Balti riikides. Okupeeritud Eestist küüditati NSV Liitu üle 10 tuhande inimese.
Teine suurküüditamine toimus 25. märtsil 1949. aastal. Siis küüditati Siberisse üle 20 tuhande
Eesti elaniku. Need on aegumatud genotsiidikuriteod.

14. juunil kui riiklikul ja üldrahvalikul leinapäeval me mälestame ja leiname kõiki
kommunismiohvreid- erinevatel aegadel küüditatuid, poliitvange, keda on arvult rohkemgi kui
küüditatuid, vabadusvõitlejaid, kes kaitsesid, relv käes, Eestit, metsavendi ja nende abistajaid,
õpilasvabadusvõitlejaid, N. Liidu pommirünnakute tagajärjel hukkunuid kas siin Tallinnas,
Narvas, Tartus või mujal, Eestist põgenemisel hukkunuid, relvastamata vastupanus hukkunuid-
kõiki, kõiki kommunismiohvreid.

Sügav kaastunne kõikidele leinajatele Eesti Memento Liidu poolt!
Tänan Eesti Memento Liidu poolt Vabariigi Presidenti, Riigikogu esimeest ja

peaministrit etteloetud ühisavalduse eest!
1939. aastal elas Eestis üks miljon ükssada kolmkümmend neli tuhat inimest.
Okupatsioonide repressiivpoliitika tulemusel ja selle tõttu, et okupantriik NSV Liit kiskus

Eesti Vabariigi kodanikud Teise maailmasõtta, hukkus umbes 180 tuhat inimest, nendest Saksa
okupatsiooni repressiivpoliitika tulemusel üle 8 tuhande Eesti Vabariigi kodaniku.

Eesti Vabariigi 1940. aastal okupeerinud ja annekteerinud NSV Liidu võimude poolt
vähendatud Eesti territooriumil moodustasid eestlased 1945. aastal 97 %, 1991. aastal aga oli
eestlaste osakaal samal pindalal ainult 61%. Elanikkonna etnilise koosseisu muutmine
okupeeritud alal on aegumatu genotsiidikuritegu.

Aasta tagasi oli meeleheitlik vaidlus selle üle, kas Euroopa Liidu riikides mõista hukka
ainult osa kommunismikuritegusid (st stalinismikuriteod) või kõik kommunismi-kuriteod.

Enamik represseerituid soovisid kõigi kommunismikuritegude hukkamõistu.
Pärast pikki vaidlusi võttis Euroopa Parlamendi täiskogu 2. aprillil 2009. aastal vastu

resolutsiooni “Euroopa südametunnistusest ja totalitarismist”, kus kutsutakse üles mälestama
totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvreid 23. augustil.

Seda resolutsiooni on võimalik tõlgendada nii, et mälestatakse kõiki natsismi- ja
kommunismiohvreid.

Okupantide genotsiidipoliitika ei suutnud hävitada Eesti rahvast.
Tänu rahva lakkamatule vastupanule eri aegadel erinevates vormides õnnestus taastada

1991. aasta augustis Eesti Vabariigi iseseisvus õigusliku järjepidevuse alusel.
Praegu on majanduslikult ülirasked ajad. Usume ja loodame, et Eesti suudab ka sellest

kriisist välja tulla. Rahva poolt valitud võimumehed ja aktiivsemad kodanikud peavad selleks
andma oma panuse. Inimesed ei tohi nälga surra! Lapsed ja õpilased ei tohi kannatada näljahäda
käes! Minevik ei tohi korduda!

Demokraatlik lääneorientatsiooniga õigusriik Eesti Vabariik peab jääma püsima!
Veelkord kaastunne kõikidele leinajatele. Jumal aidaku meid!

Enn Tarto
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Karm sügis - '44

Suvi me kodumaal möödumas
- loodus küpses, lõikus meelitas
nagu kingiks püüdis rahusta
rahva meelt, hinge rõõmusta.

Loodus kink, selle värvi muutus
jäi sääl rahvale märkamatu
sest pered tulvil hirmu, muret
lahingmürast mis rullis idast.

Kodumaale valgus mass-laviin
mille saatjaks oli häving, piin
- meie rahvas ju tundis seda
hirm, elu päästa koormas teda!

Huvita jäi lõikus, loodusvärv
reaalset häda, lõppu tajus kõrv
et metsik mass valgus Eestisse
- kui elada tahad - põgene!

See otsus oli ülimraske
- lapsepõlve kodus oli kõik
armas juurdunud meelde, hinge
sest rebida oli surmakäik.

Kõik armas - pere, kodu jääti,
randa püüti et leida paati
- läände suundus kellel õnneks sai
pisarais kodumaa Jumalaga jäi!

See retk sai viimseks paljudele
neid taas sügisel mälestame
ja oma Päästajat Vaimu täname
et elus ja vabadust hindame.

Al-Ma-le
(aug. 2009)
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Jumalaga kodumaa!
Eesti Piirikaitse Kolmas rügement moodustati 4-dal veebruaril 1944 Viljandis sakslaste

nõusolekul. Rügemendi ülem oli kolonel Juhan Kaerma ning pataljoni ülem kapten Oskar Kõlu.
Sõdurid olid kõik noored poisid vabatahtlikult tulnud Viljandi-, Pärnu-, Tartu-, Viru- ja
Läänemaalt. Kõik olid valmis võitlema kodumaa eest. Sõdurite ajutine koht oli Lossi tänaval
Koidula teatris. Peastaap oli Tallinna maanteel Juhan Laidoneri platsil. Meile anti kaks nädalat
treeninguks, siis sõitsime rindele. Enne Viljandist lahkumist andis meile palve Suure Kõpu kiriku
õpetaja professor Juhan Kõpp.

Esimene koht rindel oli Peipsi järve ääres Mustvees. Seal oli lahinguid vene
partisanidega, kes saatsid 300 meest langevarjudega meie taha sest nad tahtsid tulla üle järve.
Lahingud kestsid üle öö - umbes kuus tundi. Meil said kaks poissi surma. Umbes 25 vene sõdurit
said haavata järve peal.

Kuus nädalat hiljem tuli käsk, et Eesti rügemendi poisid peavad minema Narva jõe äärde
Krivasoos. Alguses oli vaikus. Üle jõe oli kuulda ainult ilusat eesti muusikat. Seal olid Eesti
noored Vene sõjaväes, kes vahetevahel kutsusid meid üle jõe, et teha propagandat. Nüüd tuli
kevad ja ilusad ilmad, linnud laulsid ja puudele tulid esimesed lehed. See kõik oli ilus - värske
lõhn noorest rohust.

25. mail 1944 aasta kell 11 õhtul hakkasid venelased täie hooga tulistama. Tulistamine
mõlemal pool jõge kestis 8 tundi. Olime kahe tule vahel. Ühel pool olid venelased ja selja taga
saksa sõjavägi. Ei olnud kellegil aega vaadata kus on naaber või kes sai haavata. 26. mai
varahommikul mina ja veel kaks poisi saime raskesti haavata. Mind viidi paadiga umbes
kilomeeter taha poole. Kiiresti tehti esimene operatsioon telgi all. Olin seal 24 tundi. Siis viidi
mind Punase Risti autoga Narva linna haiglasse. Tehti teine operatsioon kell 8 hommikul. Sama
päeva õhtupoolikul viidi mind autoga  Rakvere raudteejaama kust sõit läks edasi tundmata
suunas. Enne kui rong lahkus jaamast tuli mu juurde haigla õde, hoidis mu käest kinni ja palvetas
vaikselt, et ma saaks terveks. Ma nägin kuidas ta silmad olid vesised, tal pisarad voolasid. Ta siis
andis mulle väikese kirja kus oli märgitud tema nimi ja aadress. Ta palus et ma kirjutaksin kui
jõuan viimasesse peatusse. See peatus oli Riia haiglas. Aga varsti sõit hakkas uuesti lõuna poole
Hannoveri Bergen by Celle haiglasse. Enne sinna jõudmist tegi rong peatuse Berliinis kus olid
õhu rünnakud. See peatus kestis 24 tundi. Bergen by Celle haiglas oli 8000 haavatud.

Niisiis oli minul kodumaalt lahkumine 26. mail 1945.
Kalev Lillak

Kalev Lillak ja kaasvõitlejad kes olid koos Belgias Ost End sõjavangilaagris.
Pildistatud Saksamaal 1946 aastal.
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Reis Metsikusse Läände
ehk käik Pitka jälgedes 2009

See algas juba lõikuskuu pika nädalalõpu laupäeval, mil alustati reisi nii
Tallinnast kui ka Vancouverist  ja pühapäeval ka veel Dawson Creekist, et jõuda
BC Provintsi Päevaks kohale Fort St. James’i.

Kodumaalt alustas reisi Kaitseministeeriumi kantsler kolonel Riho Terras koos nõunik
Peep  Reisseri  ja skulptor Aivar Simsoniga.  Nende reis toimus viiel lennukil üle Riia,
Stockholmi, Amsterdami, Vancouveri  Prince George’i ja jätkus sealt ligi kahetunnilise
rendiauto sõiduga sihtkohta. Samal päeval alustasid sõitu Vancouverist Viktor  ja Maie
Remmelga matakabussiga Juta Kitching, Helle Sepp ja Vello Püss ning omaette koos
ühe sõbraga Raimund Stamm ning Dawson Creekist põhja BC-st Aino Klaar-Fingerhut
koos abikaasaga.

Reis oli kõigile pikk ja väsitav kuumade ilmade ja metsapõlengute tõttu, kuid võrreldes
sellega mida tegid läbi admiral Pitka ja tema kaaslased 85 aastat varem rännates
sügavas lumes ja varakevadises olukorras laevade, rongide ja hobuvankritega oma
uute kodukohta oli seekordne külastusreis Stuart Järve kaldale, n.ö.  tänasesse
Metsikusse Läände, kindlasti tunduvalt kergem kui kodumaalt emigreerumine aastal
1924.

Peale sealse linna uue Spirit Square Pargi ja kontradmiral Johan Pitka mälestussamba
pidulikku avamistseremooniaid kohaliku Nak’azdli Carrier rahva abiga veetsid külalised
kodumaalt veel ühe päeva Fort St. James’is, kaubeldes seal pärismaalastelt endile
tuliuued oma peremärkidega trummid, millele löödi hääled sisse kohe järgmisel päeval.

Kohalik kelgukoerte kasvataja ja lumesaanivõidusõitja, jahi- ja kalamees ja EKÜK sõber
Terry Houghton  näitas neile Pitka kodu asukohta, kus käidi tema vanas keldris ja
imetleti veelgi kasvavat rabarberi puhmast. Külastati ka Paaren's (Päären) Beach
Provincial Park’i ja sõideti paadiga järvel ja jõel. Õhtul kostitas Terry neid oma huvitavas
kodus kohaliku järve kalatoitudega.

Päev hiljem algas tagasisõit. Peatati Vancouveris, kus koos EKÜK-lastega vaadati linna
nii päeval kui ka öösel ja einetati üheskoos hulganisti Granville Islandi hotellis
kodumaiste külalistega koos aukonsul Jaako ja ta abikaasaga.  Kolonel Terrase
ettekannet Eesti ja NATO kohta Meie Kodus tuli kuulama ligi kolm tosinat kaasmaalast,
kellele tegid eriti head meelt koloneli kiitvad sõnad taasiseisvunud Eesti Vabariigi
esimese Kaitsevägede ülemjuhataja kohta ja ka tänusõnad meie eestlaskonnale
panuse eest iseseisvuse õnnestumiseks.

Vestluse lõpul üllatas kolonel Terras kokkutulnuid EV Kaitseministeeriumi Kuld-
rinnamärgi üleandmisega dr. Juta Kitchingule siin algatatud töö eest kontradmiral Pitka
mälestussamba püstitamiseks Fort St. James’is.  Dr. Kitching võttis selle vastu kõikide
EKÜK liikmete nimel.

Tänuks Kaitseministeeriumi majandusliku abi ja pika reisi ettevõtmise eest  „veelkord
Pitka jälgedes kõndimiseks“ andis EKÜK üle külalistele suured Haida Gwaii
pärismaalaste kunstipäraselt töödeldud seedripuust kastid, milles olid nende poolt
suitsetatud ja pikaks reisuks pakitud Vaikse Okeaani lõhe fileed.

TT
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Peep Reisser, Marianne Luck, Grant Luck, Terry Houghton, Aivar Simson,
Riho Terras, Helle Sepp, Margaret Ann Houghton, Vello Püss
Pitka kunagise maja asupaigal.

Houghton'ite kodus 4.aug.2009-09-14

Rabarber - kas Pitka pere istutatud? Paadisõit Stuart jõel



Pitka ausamba nurgakivi

Kontradmiral J. Pitka
mälestussamba õõnsusesse
paigutati avamispäeval, 3.
augustil 2009, silinder, mis
avatakse 50. aasta pärast.
Metallsilindris on mitmed
kohalikud esemed ja mementod,
nende hulgas järgmised Pitka
asunduse ja Eestiga seoses
mälestused:
- Pitkade elumaja lähedalt leitud
3 portselani kildu saksa ja
prantsuse templitega
- Artikkel “Eesti Elus”,‘Rajame
admiral Johan Pitkale mälestus-
märgi Kanadasse’, 10. aug.2007
- Eesti münte
- Eestist kaasa toodud ajaleht
avamise nädala kuupäevaga.

Skulptor Seaküla Simson
Houghtoni Remington
püssiga

Paadisõit Stuart jõele algab lahkumisega Pitka Bay paadisadamast.
Aivar Simson, Riho Terras, Terry Houghton, Helle Sepp, Peep Reisser
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Pitkale esimene eesti rigimehe ausammas
väljaspool kodumaa piire

Eesti Kaitseministeeriumi kantsler kol. Riho Terras avas Pitka monumendi pidustustel
Fort St. James’is, Briti Kolumbias, 3. augustil 2009.

Terras rõhutas, et Pitka vabadusvõitlus elab edasi igas eestlases ja et paljud kaitsevad
vabadust tänapäeval aktiivselt koos teiste riikidega, eriti kõrvuti kanadalastega Afganistanis.
Kantsler soovis, et Pitka mälestussammas jääks meeletuletuseks kangelasest, kes jõudis jätta
püsiva jälje Kanadasse ja kes õpetas meid hindama vabaduse väärtust.

Ausambal on pronksbareljeef  Pitka näost, teksti ja laevavindiga allpool.  Need kujundas
ja valmistas sculptor Aivar Simson Eesti Kaitseministeeriumi tellimisel. Kunstnik oli avamisele
tulnud Eestist koos Kaitseministeeriumi nõunikuga, Peep Reisser, ja kolonel Terrasega.

Pitka ausamba kõrval lehvis avamisel sini-must-valge lipp.  Selle õõnsasse tulpa paigutati
“nurgakivi” [time capsule] Friends of Fort St. James National Historic Site’i poolt.  Selle sisu
ootab esimest avamist 50. a. pärast.

Avamisel osales umbes sada inimest.  Linnapea Sandra Harwood kõneles Spirit Square
pargi ehitamisest B.C. 150. a. sünnipäeva puhul (2008); piirkonna esindaja B.C. valitsuses, MLA
John Rustad, võttis sõna; kohalik Nak’azdli päriselanike grupp lõbustas trummi- ja
laulukontserdiga ja Darlene Sand (Nak’azdli Band) pühendas Nak’azdli Band’i kingitud kuju
kanuust aerutajatega vallale.

Annetusi Pitka ausamba kulude katmiseks on veel võimalik saata aadressil:
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas/Society for Advancement of EstonianStudies in Canada:
Helle Sepp, laekur:    sepp@infinet.net
Postiaadress: EKÜK/SAESC, 6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2, Canada.

Vasakult: Aino Klaar-Fingerhut, Helle Sepp, Juta Kitching, Aivar Simson, Peep Reisser, kol.
Riho Terras, Maie Remmelg, Vello Püss, Viktor Remmelg.
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Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents
7.-10. juulini toimus Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis Rahvusvaheline välisbalti

arhiivide konverents, mis oli jätkuks suvel 2006 samas toimunud konverentsile. Sõlmitud
kontaktidest sündis 2008. a. jaanuaris uus organisatsioon, mittetulundusühing Baltic Heritage
Network (BHN), eesmärgiga arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja
uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide, raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste
ning organisatsioonide vahel tagamaks ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste
säilimine, uurimine ja kättesaadavus avalikkusele.

Kui eelmine konverents andis teavet Balti diasporaa kultuuripärandi leidumusest ja
seisukorrast, siis nüüdne kokkutulek keskendus sellele, mida erinevates kogukondades balti
kultuuripärandi säilitamisel on ära tehtud, kes on seda uurinud või erinevatel eesmärkidel
kasutanud, kui kättesaadavad on erinevad arhiivid, mida need sisaldavad ja kuidas neid tulevikus
rohkem tutvustada.

Nelja päeva jooksul kuulati 29 ettekannet Eesti, Läti, Leedu, USA, Austraalia, Kanada,
Suurbritannia ja Venemaa mäluasutuste ja ülikoolide esindajatelt, kelle ülesastumised kajastasid
nii arhivaaride, raamatukoguhoidjate kui uurijate seisukohti.

Konverentsi peakorraldaja oli BHN-i juhatuse esimees, Eesti Rahva Muuseumi Eesti
diasporaa projektijuht Piret Noorhani, kelle avaettekanne käsitles pärast eelmist konvrentsi
toimunut. 2007. a. alustati portaaliga www.balther.net, mis koondab teavet Balti diasporaa
kultuuripärandi kohta. On läbi viidud kaks suvekooli väliseesti arhiivitöötajaile, korraldatud
seminare eesti arhiivide vabatahtlikele Saksamaal, Rootsis, Kanadas jm, peetud arupidamisi Lätis
ja Leedus. Kogu tegevusele annab rahalise aluse riiklik „Rahvuskaaslaste programm“, kust on
toetust saanud nii Eesti mäluasutused kui ka väliseesti arhiivid.

Vancouveri esindajad konverentsil olid Teas Tanner (Vancouveri Eesti Arhiiv) ja Vello
Püss (VES Raamatukogu).

Anne Valmas

BaltHerNeti konverentsil osalenud Eesti Kirjandusmuuseumi ees.
Foto: Alar Madisson
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Pastor: REV. ALARI  ALLIKAS, TEL. 604-436-0344          Pastor Emeritus: REV. ARTUR PROOS, M.D. TEL 604-434-6141

Jumalateenistused Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduses
toimuvad igal pühapäeval, kell 11.00 hommikul. Kiriku aadress: 1645 North
Grandview Highway, Vancouver, B.C. V5N 1N3.
Sõnaga teenib pastor Alari Allikas. Muusikaettekandeid.

Pühapäeval, 6. septembril tähistab kogudus 57.aastapäeva.

Pühapäeval, 27. septembril s.a. täitub 65 aastat eestlaste massilisest
põgenemisest oma kodumaalt sõjasügisel 1944.a. septembril.

Pühapäeval, 11. oktoobril - Lõikuse-tänupüha.

Pühapäeval, 16. augustil oli perekond Kembi taas lahkelt avanud oma
kodu uksed külalistele Surreys. Kokku oli meid seal igast denominatsioonist -
üle 50-ne…

Vabaõhu-jumalateenistus algas sissejuhatava sõna ja palvega Johannes
Eenjärvelt. Avaldas tänu Kembi perekonnale ja tuletas meelde ka Kembide
saabumist Halifaxi sadamasse 60 aastat tagasi. Teenistuse üldlaule saatis
süntesaatoril Thomas Kirves.

Sõnaga teenis Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse uus
karjane kodumaalt Pärnust - pastor Alari Allikas, kes alles eelmisel nädalal
koos abikaasaga Katriniga Vancouveri saabusid. Esitas gitarri saatel kaks
soolopala: „Vana maja" ja „Lihtne tee" ja kõneles siis Matt.25:14-30 alusel
talentidest. Tõi esile Jumala suurt armastust, mis on peidus Temalt saadud
talentides … „Õnnis oled sa, kui see on sul olemas … ja hoia seda - Jumala
andi suure hoolega!"

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja
on andnud, et ükski, kes Temasse usub ei hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu!" (Joh.3:16).

Teenistuse lõpul laulsime veel Eesti Vabariigi hümni.
H.K.
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31.aug.2009

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

– Jaakobuse 4,15.

nr. 3, 2009
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

Teated
1. Eestikeelsed jumalateensistused toimuvad meie

kirikus igal pühapäeval, kell 11:00. Armulaud on
kaetud igal pühapäeval.  

2. Kodumaalt lahkumist mälestame 20.sept.
3. Koguduse aastapäeva pühitseme 27.sept.
4. Lõikustänupüha jumalateenistus on 11.okt. 

Järgneb Isa Stefan’i loeng „Mida iga luterlane
peaks teadma ortodoksi usust.“

5. Usupuhastuspüha tähistatakse 25.okt.
6. Surnutepüha 22.nov.
7. Rakvere orbude toetuslõuna 6.dets. kell 12
8. Jõuluõhtul 24.dets. kell 4 (eesti keeles)
9. Inglisekeelne jõuluõhtu ja Esimene püha jääb

ära.Victoria
Jumalateenistused toimuvad Lutheran Church of the
Cross’is kell 2 p.l. laupäeviti: 26.sept. ja 12.dets. 
Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko,
tel. ( 250 ) 474-0255. Muud... Õpetaja kõnetunnid peetakse etteteatamise korras
kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti

pärast jumalateenistust. Haigete külastamine toimub
haige soovil. Palume helistada õpetajale igal ajal tel.
604-263-1802.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.

^ Ksenia Kulmar  (100)

Soovime lahkunu
omastele südamlikku
kaastunnet.



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

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, 11.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Neljapäeval, 24.detsember, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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Mõningad muljed Laulu- Tantsupeolt

Oli võimas!  Oli liigutav!   Oli ilus!   Olid üllatused!

On juba palju kirjutatud käesoleva suve Laulu- Tantsupeost, siinjuures on ühe isiku üksikud
valitud muljed.  Paratamatult tekkivad võrdlused 1994. aasta ja 2009. aasta Laulu-
Tantsupidude vahel.

Rongkäigust:
1994. a. osalesid enamasti Eesti töökoha laulukoorid, näiteks vabrikutest, kombinaatidest,
ametiühingutest ja isegi ühest raamatukogust. Oli vähe välismaa rühmasid.  Üks
silmatorkavatest oli Argentiinast grupp omas rahvariietes kuid sini-must-valges värvides ja aina
laulsid „Viva Estonia“ kasutades hästituntud „Viva šampanja“ viisi. Enamus ülejäänud
välismaalaste grupid olid ühel või teisel moel seotud eestlastega.  Kõndijad ning pealtvaatajad
pidasid ennast formaalselt vaiksed.

2009. a. osalesid enamasti Eesti maakondade, linnade, valdade ja koolide laulukoorid. Paistab
et Eesti rahvakultuur on nüüd seotud asupaigaga ja mitte enam ametipaigaga.   Oli hulgaliselt
välismaalasi, eriti palju eestlaste rühmasid mitmelt maailma kontinendilt.  Oli ka mitmeid gruppe
mitte seotud eestlastega, nende seas hispaanlaste laulukoor.  Riigi president koos perega
kõndis omal jõul.  Pealtvaatajad aina hõikasid „Elagu!“ mööduvaile rühmaile, ning paraadis
kõndijad olid silmapilgselt valmis lõbusa vastuhüüega.  Tekkis tore suhtlemise ja ühtsuse tunne
rongkäiguliste ning vaatajaskonna vahel.  Terve miljöö oli nn interaktiivne.

1994 oli rongkäik pikk kuid talutav.
2009 kestis rongkäik üle viie tunni, mitte talutav.

Transport
1994. a.  Ei mäleta selgelt, kuid suuri probleeme ei olnud Laulu- ega Tantsuväljakutele
saabumisega.
2009. a.  Transport ei töötanud.  Irooniliselt, neil päevil kui kohutav rahvatung läheb
Lauluväljakule, bussid, trollid ja trammid on puupüsti inimesi täis kuid nad sinna
kohale ei sõida.  Jäävad seisma mitu kilomeetrit eemal.  Ainult hea tervisega inimesed
pääsevad Lauluväljaku juurde kuna on vaja jalgsi matkata 2 kuni 7 km, olenedes kus transpordi
süsteem pidama jääb.   Isegi laulukoorid ja tantsurühmad ei pääse ülekoormatud sõidukitele
peale et etendusepaika minna; lasterühmade juhid raputavad ahastuses pead kõnniteel
peatuste juures aina suureneva ootajaskonna seas.

Tantsupidu
1994.a.  Mõjuvad hiigelsuurrühmad liikusid sujuvalt muruväljakul, kord moodustades õllekannu
kuju.   Kõige keerulisem kuju oli pöörlev puuratta kuju, kodaratega, moodustatud mitmesaja
tantsijaga.   Imestav oli et ratas hoidis oma ümarat kuju kui ta keerates edasi liikus mööda
murupinda suure aplausi saatel.   Kõik muu oli ka suurepäraselt hea.  Rahvaseas paistavad
mõningad tühjad istekohad.
2009.a.   Hiigelsuurrühmad liikusid sujuvalt muruväljakul.  Teemaks oli „meri“, nõnda sajad
naisvõimlejad sinises riides valge salliga tekkitasid mitmet liiki lainetust.  Rahvatantsijate
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keerulisem vorm oli oktoopuse-sarnane kuju mille kurvega harud graatsiliselt laiali läksid,
pidades ühtlasi kurveid.   Esitati uusi tantse, ja mitte alati traditsioonilise muusika saatel.  Oli
ehitatud lisa tribüüne, sellegipärast olid kõik kolm tantuspeo etendust välja müüdud enne
Laulupeo algust.

Lauluväljakul
1994. a. laupäevasel kontserdil esitati kirikliku kõlaga palasi, eriti Mozarti ning Beethoveni
loominguid.
2009.a. laupäevasel kontserdil esitati ooperi ning sümfoonilisi palasi, näiteks Verdi ning Orff
loominguid.  Kahjuks seda muusikat vähesed kuulsid kuna kontserdi algus hilines kaks tundi
liigpika rongkäigu tõttu, nõnda jättes lõpu ööpimedasse külma vihma kätte; suurem enamus
rahvast oli varem lahkunud.  Kahju, sest Verdi laul „La Zingarella“ ooperist „Il Trovatore“ on
võimas.  Kui see tuleb auto raadios peale, siis avan kõik aknad ja keeran kõlarid maksimaalse
jõu peale, isegi kui väljas temperatuur on -35 C.  Et seda lemmiklaulu kuulda tuhandete poolt
Tallinna Lauluväljakul, oli suur elamus.  Mitu korda parem kui lahtiste akendega autos.

Imekombel, ükski rongkäigul osalenu ei paistnud väsinud olevat saabudes Lauluväljakule,
olgugi et olid mitu kilomeetrit kõndinud ning viimased olid suur osa päeva olnud söömata ja
joomata, oodates oma järjekorda paraadi astumiseks.

1994. a.  pühapäevasel etendusel oli kohal rohkem rahvast kui eelmisel õhtul.  Eriti mõjuv oli
Tõnis Mägi poolt lauldud omaloodud „Koit“ mil ajal rahvas spontaanselt tõusis püsti ja hoides
naabri kätt, õõtsus taktis kaasa.  Oli mõnikümmend tuhat lauljat, kuid kõik mahtusid laululavale.
Esitati vanemaid hästi-tuntud eesti laule.
2009.a. pühapäevasel etendusel oli kohal rohkem rahvast kui eelmisel õhtul. Kui kokku
arvestada piletiga kuulajaid, plus lapsed, rahvatantsijad ja teised kes ilma piletita sisse
pääsesid, võis olla umbes 100,000 inimest; võibolla suurim hulk kunagi.  See üksnes oli mõjuv.
Siis veel laulud.   Mõneks lauluks ei mahtunud kõik kooriliikmed lavale ega selle ette määratud
ruumile.  Seguneti esiridades pealtvaatajatega.
Tekkis üllatav laul väljaspool kava,  „Eesti lipp“ millele kuulajaskond kaasa laulis.  Paratamatult
mul mõtted lendasid ammustele Vabariigi Aastapäeva aktustele Vancouveris, kuis gaididena ja
skautidena seda laulu laulsime segaste tunnetega, teades et selline lipp vabalt ei lehvi omal
maal.   Sammuti laulsime gaidlaagrites seda laulu hommikusel lipuheiskamisel.  Ei võinud me
keegi sel ajal aimata et saame seda laulda koos kümnete tuhandete eestlastega Tallinna
Lauluväljakul, ümbritsetud sini-must-valgega.
Esitati ka uusi laule.
Viimase laulu ajal peaaegu kõik lauljad lehvitasid koreograafiliste liigutustega väikest Eesti
lippu, kaasa arvatud hispaanlased ja ungarlased, kes ka oma lippu lehvitasid.

Kokkuvõttes
2009. aasta Laulu- Tantsupidu tekkitas küllusliku tunde.  Nii, et mina ei ole sellest ajast peale
kodus eesti- ega klassilist muusikat mänginud ega kontserdil käinud.   Nagu poleks peaaju- või
hinge muusikalises osakonnas veel ruumi uute elamuste jaoks.   Näitab et Eesti Laulu-
Tantsupidu 2009 oli sügavalt mõjuv üritus.

Helgi Leesment
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Esireas: Andres Kirves, Kalev Ruberg, Alar Suurkask. Taga: Arvo Marits, Vello Püss, Mae-Helena Mägila, Juta
Kitching, Ingrid Ruberg ja Ingrid Soide.

Isaac Zurock, Silvia Soide, Vivien Soide, Brigid Soide ja Anton Suurkask

Vancouveri Eesti Segakoor

Laulupeo rongkäik Tallinnas 04.07.2009
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Laulupidu 2009

Vancouveri lauljad lauljate seas.
Laulupeo fotod: Ingrid Soide, Andres Kirves, Helgi Leesment, Marje Suurkask.

Kilplased teel Kihnu saarele
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Rahvatantsu- ja laulurühm  „Keerutajad" ootab uusi liikmeid
Saame kokku „Meie Kodus" esmaspäiviti kell 7 õhtul

tulge ja ühinege meie tegevusega
tuju hea - meel rõõmus

vanuse piire ei ole



Tallinn Euroopa kultuuripealinnaks 2011
Euroopa kultuuripealinna traditsioon on tänaseks andnud ligi 40 linnale võimaluse aasta

vältel tutvustada oma isikupärast ja mitmekesist kultuuri miljonitele inimestele üle maailma.
Staatus ja tähelepanu keskmes olemine annab linnale hea võimaluse muuta oluliselt senist

kultuuripilti – viia ellu julgeid ideid, tekitada uusi koostööprojekte, tugevdada olemasolevaid
organisatsioone ning struktuure ja kaasata kultuuriellu senisest rohkem inimesi, olgu siis
korraldajate või osasaajatena.

Idee käivitada Euroopa kultuuripealinnade projekt sündis 1985. aastal, mil Euroopa
Ühenduse kultuuriministrid otsustasid, et igal aastal võiks üks Euroopa linn näidata oma
mitmekesist kultuurielu. Liikumise algatajaks oli Kreeka kultuuriminister Melina Mercouri.
Toona kandis projekt nime „Euroopa kultuurilinnad“.

Et ettevõtmist saatis kohe esimestest kordadest edu, laiendati haaret ning 1999. aastast
nimetatakse valitud linnu Euroopa kultuuripealinnadeks. 2007. aastast kannavad kultuuripealinna
tiitlit korraga kaks linna, nagu näiteks tänavu Stavanger ja Liverpool. Euroopa kultuuripealinnaks
saavad kandideerida kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide linnad.

Euroopa kultuuripealinnad alates 1985.a
1985 Ateena
1986 Firenze
1987 Amsterdam
1988 Lääne-Berliin
1989 Pariis
1990 Glasgow
1991 Dublin
1992 Madrid
1993 Antverpen
1994 Lissabon
1995 Luksemburg
1996 Kopenhaagen
1997 Thessaloniki
1998 Stockholm
1999 Weimar
2000 Reykjavik, Bergen, Helsingi, Brüssel,
Praha, Krakow, Santiago de Compostela,
Avignon, Bologna
2001 Porto, Rotterdam
2002 Brügge, Salamanca
2003 Graz

2004 Genf, Lille
2005 Cork
2006 Patras
2007 Sibiu, Luksemburg
2008 Liverpool, Stavanger
2009 Linz, Vilnius

Tulevased Euroopa kultuuripealinnad:
2010 Istanbul, Pécs, Essen
2011 Tallinn, Turu
2012 Guimaraes, Maribor
2013 linn Prantsusmaalt ja
Slovakkiast
2014 linn Rootsist ja Lätist
2015 linn Belgiast ja Tšehhist
2016 linn Hispaaniast ja Poolast
2017 linn Taanist ja Küproselt
2018 linn Hollandist ja Maltalt
2019 linn Itaaliast ja Bulgaariast

Tartu Ülikooli nüüd Facebook'is ja Twitter'is

Tartu Ülikool astus sellel suvel sammu digiteerimise suunas ja esitles hiljuti oma Facebook’i ning Twitter’i
lehekülgi. Ootame kõiki, kes tunnevad seost Tartu Ülikooliga ja huvi meie tegemiste vastu, jälgima meie
postitusi Facebook’is ja Twitter’is.
Lehekülgedega saab liituda siin:
http://www.facebook.com/tartuuniversity ja
http://www.twitter.com/tartuuniversity

Kui Te veel ei ole seda teinud, siis loodame, et liitute ka Tartu Ülikooli rahvusvahelise uudiskirjaga
(www.ut.ee/en/newsletter), kus kajastame ülikoolielu kõige huvipakkuvamaid arenguid, sündmusi ja ideid,
esitleme silmapaistvaid inimesi ning tudengite ettevõtmisi Tartus.

Eveliis Kurs
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12.00 - 13.00, esmaspäiviti 20.00 - 21.00 ja Pensinäride
Ühingu koosviibimistel igal teisel kolmapäeval 12.00 - 13.00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Näitleja Ants Eskola Solikamski vangilaagrites Irene Esperk  - Tallinn, 2008
Ants Eskola noorpõlvest, teatrielust, tema ülekuulamistest ning vangilaagri ajast. Palju

perekonna fotosid ja laagris tehtud joonistusi.

Eesti Leegion sõnas ja pildis Koostajad: Mart Laar, Lauri Suurmaa - Tallinn, 2008
Mahukas pildialbum, mis annab ülevaate Eesti Leegioni tegevusest selle loomisest 1942.

a. kuni sõja lõpuni ning leegionäride saatusest peale sõda kuni tänapäevani.
Text also in English. History of the Estonian Legion. Many photos.

Grenader

Vabaduse hinnaks on elu Aino Lepp - Tartu, 2008
Nõukogude võimuorganite kuritegudest ja metsavendade vabadusvõitlusest. Autor on

kunagiste sündmuste jälgedes välja selgitanud hulgaliselt ühtviisi nii toonaseid kangelasi,
represseerituid ja ohvreid kui nende jälitajaid, äraandjaid ja mõrvareid. Rikkalikult illustreeritud
unikaalsete ajalooliste fotodega.

Hotpress Kirjastus

Võnnu lahing eellugu Berend von Nottbeck - Tallinn, 2009
Tallinnas sündinud baltisaksa ajakirjanik ja harrastusajaloolane von Nottbeck (1913–

1990) ei otsi esivanemate tegudele õigustust, vaid analüüsib sündmusi, mis viisid eestlased
võiduni Võnnu lahingus ja baltluse hävimisele Baltikumis.

Kirjastus Kunst

Kirjad 1952-1961 koostaja: Piret Noorhani- Tartu 2009
Ella Ilbak – esimene Eesti elukutseline tantsijanna, kes saavutas laia rahvusvahelise

tuntuse ja August Gailit – üks enim tõlgitud eesti autoreid. Avaldamisele tulevat kirjavahetust on
pidanud kaks juba küpsesse ikka jõudnud inimest, mistõttu nende pilgud on sageli pööratud
minevikku. Tänapäev

Eestlaste põgenemine Läände Teise maailmasõja ajal      toim. Terje Hallik jt. - Tartu, 2009
Kogumik koosneb neljast artiklist ja üheksast eluloost. Artiklites tutvustatakse

põgenemise tagamaid ja kulgu, uue elukohaga harjumise küsimusi ning põgenemislugude
kogumise probleemistikku. Korporatsioon Filia Patria

Past Edited by Tõnu Tannberg - Tallinn, 2009
Special issue on the history of Estonia. Ten articles on a wide variety of historical topics.

National Archives of Estonia

Eesti mees, Eesti naine - küsimustes ja vastustes Lauri Vahtre - Tallinn, 2009
Tirelraamat jutustab küsimuste-vastuste vormis kõigepealt sellest, mis on üldse

mehelikkus ja naiselikkus. Seejärel leiab autor vastuseid mitmesugustele eesti meest ja eesti naist
puudutavatele küsimustele. Kirjastus Koolibri

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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LEP 2009 Seattle
Hästi korda läinud XXIX Lääneranniku Eesti Päevad peeti 26.-29.augustil Washingtoni

Ülikooli maa-alal Seattles.
Esimisel õhtul toimus avatseremoonia ja tutvumispidu ülikooli terviseteaduste kompleksi

rotundas. Tervituskõned olid lühikesed. Sööki pakuti puhvet lauast - igaüks laadis paberist
taldrikule nii palju kui soovis. Tulud veini ja õlle müügist läksid ülikooli Balti progammi kasuks.
Muusikat pakkusid meie Lääneranniku pillimehed ja „Kaunimate aastate vennaskond" Eestist.

27.augusti hommikul, peale hommikupalvust leidsid aset ettekanded. Esinesid prof.
Guntis Smidchens (Washingtoni Ülikooli Balti õpingute eestvedaja), Dave Kiil Albertast, Maie
Barrow Austraaliast ja Eesti valitsuse nõunik välis-eesti küsimustes Aho Rebas. Kohe peale seda
toimus akadeemiliste organisatsioonide kokkutulek. Pakuti suupisteid ja hr. Rebas kõneles
väliseestlaste tähtsusest Eesti iseseisvuse taastamisel.

Samal päeval kell 14.00 Raimund Stamm (VES Teatriring) ja Vancouveri näitleja Russell
Roberts esinesid huvitavas lavatükis. Toodi ette eesti ja inglise keeles lustikalt huumoririkkaid
kui ka tõsiseid ajaloolisi lõikeid W. Shakespeari loomingust. Anti ka lühiülevaade Shakespeari
tööde esitamisest eesti teatri ajaloos.

Juba samal õhtul oli üliõpilaste keskuses Päevade ball. See pidulik koosviibimine algas
kogunemisega kell 18.00 kus võis, veiniklaas käes, liikuda terrassile ja ilusat vaadet nautida.
Maitsvalt valmistatud kana oli pearoog. Meeldivat tantsumuusikat pakkus viie meheline Eesti
ansambel „Kaunimate aastate vennaskond". Väga meeldiv õhtu.

 Reede hommikul hakkasid viimased laulu- ja tantsuharjutused. Koorid ja tantsurühmad
pidid oma eraldi õpitud osad kokku panema ühiseks kavaks. Aga pealelõunal toimus veel üks
harruldane kontsert. "Kaunimate aastate vennaskond" (Andres Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv,
Jüri Lumiste, Indrek Kalda ja Toomas Lunge) esitasid energiliselt laululavastuse „Eesti aja laul"
kus põimiti kokku laule möödunud sajandi algusest kuni tänapäevani.

Õhtul peeti Kane Hallis võimas laulu- ja tantsupidu. Ühendkoori koosseisu kuulusid
lauljad Lääneranniku keskustest ja Clackamase/Unistus koorid Oregonist. Dirigendid olid:
Andrew Schmidt (U of W), Terri Johanson (Vancouver), Kati Tamm (Portland), Lonni Cline
(Oregon) ja dr. Taavo Virkhaus. Lauljad Vancouverist olid Terri Johanson, Alar Suurkask, Arvo
Marits, Arvid Vimb ja Aino Uus. Lastekooris laulsid Vancouverist Ingrid ja Karl Rumm, Annika
ja Aline Tork - juhatas Helve Kalmann. Peale vaheaega esitati regilaule ja siis tulid lavale
rahvatantsurühmad: Tulehoidjad Portlandist, Keerutajad Vancouverist ja Tuhande Tuulest
Seattlest. Keerutajatest osalesid laval Enno Paat, Raul Vabasalu, Thomas Vesik, Chris Vesik,
Helle Sepp, Vello Püss ja Küllike Kõvamees. Nendega ühinesid Kilplased: Liisa Suurkask, Liivi
Selde ja Anton Suurkask. Keerutajaid saatis Tarmo Viitre klahvidel. Laulupeo orkestris mängis
kaasa Aarne Tork gitarril. Koor laulis ja tantsijad tantsisid ühiselt Tuljakut. Lõpuks lauldi veel
paar ühislaulu: Saaremaa ja Viljandi paadimees.

Igati tore!
Vara laupäeva hommikul peeti EOLLi peakoosolek. Aruandeid oli vähe. Selgus aga, et

San Fransisco on valmis korraldama XXX Lääneranniku Eesti Päevi suvel 2012.
Kell 11 toimus kontsert-jumalateenistus University Lutheran kirikus kus teenisid

peapiiskop Andres Taul, praost Thomas Vaga, abipraost Hendrik Laul ja õpetaja Walter
Johanson. Koorilauluga ühinesid vancouverlased Terri Johanson, Arvid Vimb, Arvo Marits Alar
Suurkask ja Vello Püss.

Kell 1 p.l. koguneti mere-uurimiste fakulteedi paadisillale. Sealt viis lehviva sini-must-
valge lipuga varustatud paat meid rahvapeole. Lõbus laul ja sõbralik jutuajamine täitis seda kahe
tunnist söitu Kiana Lodge'i. Seal pakuti maitsvat indiaanlaste stiilis valmistatud lõhe, tantsiti
murul ja lauldi koos.

Oli lühike lõputseremoonia, anti EOLLi lipp üle Mati Otsmaale ja sõprusringis hoiti
kätest kinni lauldes „On ajaratas ringi käin'd".

Tagasisõit möödus kiiresti laulu- ja pillihelide saatel - "Kaunimate aastate vennaskonna"
eestvedamisel.  Vello
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E K Ü K
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

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

EKUK loengud sügisel 2009:

13. septembril 2009, kell 13:00, “Meie Kodu” aulas
Kodust lahkumine: 60 a. “M/S Pärnu” laeva teekonnast
— põgenemise jätk Rootsist Kanadasse —
kõneleb Marje Suurkask ja kaassõitjad

Oktoober 11, 2009 12:45 "Meie Kodu"
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas asutamisest 30 aastat

Rahvuskaaslaste programmi teise taotlusvooru otsused 2009

Eesti Vabariigi Valitsuse juures tegutsev Rahvuskaaslaste programmi nõukogu vaatas oma
koosolekul 2009-09-03 läbi teises taotlusvoorus saabunud 22 toetuste taotlust ja otsustas osaliselt või täies
mahus toetada 15 projekti kogusummaga 342 945 krooni.

Toetatud projektid:
1. EELK Helsingi Appila Kogudus, eestikeelse kogudusetöö juubeliraamat – 20 000 EEK.
2. Kooriühing Siller, kontsertide korraldamine – 17 000 EEK.
3. Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolid, kodulehekülg – 30 000 EEK.
4. Jõekääru Suvekodu Selts, eesti keele õpe suvekodus – 30 000 EEK.
5. Kotkajärve Metsaülikooli album – 17 000 EEK.
6. Stockholmi Eesti Lasteaed Pääsuke, 40. a. juubel – 24 000 EEK.
7. Krimmi Eesti Kultuuriselts, eestlaste õpetamine – 8 200 EEK.
8. Eesti Muinsuskaitse Selts, ümberasujate mälestuse jäädvustamine – 15 000 EEK.
9. Eesti Laste Abistamisühing Göteborgis, laste suvekodu katuse remont – 30 000 EEK.
10. ÜEKN ja ERKÜ ajaloo kirjutamine – 60 000 EEK.
11. Ene Rämmeld ja Liina Keevallik, dokumentaalfilm „Wiiralti unenägu“ – 32 545 EEK.
12. Krimmi Eestlaste Tugiselts, kontorikombain – 4 200 EEK.
13. Krimmi Eestlaste Tugiselts, reisid juubelite tähistamisele Krimmis – 12 000 EEK.
14. Välis-Eesti Ühing, kodulehekülje koostamine – 10 000 EEK.
15. Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu, Elmar Nymani arhiiv – 33 000 EEK.

Aho Rebas
ÜEKN Esindaja Eestis

Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik
Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, Eesti

e-post: aho.rebas@hm.ee
telefon +372-7350317
mobiil +372-5052030

www.eesti.ee/rahvuskaaslased
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Esto 2009
The Esto 2009 Münster days in western Germany’s bicycle capital, Münster, a city of 280,000
has been blessed with warm clear weather. Close to 50,000 university students from 100 nations
inhabit the town. Its forward-looking technology houses a Center for Nanotechnology, the Max
Planck Institute of Molecular Biomedicine and the Leibniz Institute of Arteriosclerosis Research.
Münster’s beauty and vitality survived the devastation suffered during the Second World War
after heavy bombing by the British and Americans. The city was reconstructed and its urban
vitality betrays that it once suffered 90% ruination. The air is meadow-fragrant and its rose-
bricked bicycle paths signal ecological wisdom. Most surprising has been a lack of sauerkraut
availability in restaurants. A rudimentary informal survey reveals that the German young just
don’t care for it, instead opting for menus much like our North American ones.

At the Classical Concert two musicians caught my attention, the first being the turbulent and
brilliant playing of Ave Kruup on the piano who accompanied a noted mezzosoprano and
secondly Neeme Ots, an extraordinary talented trumpeter. Incidentally there are a slew of talented
Ots musicians.

There was a well attended Sunday church service held at the large Apostelkirche in the old town.
Rev. Arho Tuhkro’s ‘armutiivad’ launched the service skyward. Thereafter began a long
procession of a thousand Estonians parading through the streets of Münster carrying placards and
Esto flags through the old town cobbled-stoned streets. Many sang as they walked while the
mesmerizing (can’t keep your eyes off them) Tallinn folk-dancers "Koidupuna" did a winding
chain dance.

The Rahvapidu held in the evening continued the momentum begun with the parade. Choir
directors Prof.. Kuno Areng, Jüri Rent and Tarmo Vaask conducted the combined choirs of
Europe and the U.S., assisted by the competent youthful Esto musicians "Puhkpillisümfoonikud."
Approximately. 200 singers were onstage. Attendees were delighted by the colourful, intricate
and sure-footed folk-dancers led by Mari Tomp.

Applause, applause!
EVA VABASALU
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Spirit Square Opens Fort St. James
Last Wednesday people gathered at Spirit Square to celebrate the opening of Spirit

Square Park.
“Thank the folks who realized there was a piece of our history that we haven’t

acknowledged and was missing and that was the Estonian influence on this community,” Mayor
Sandra Harwood said. “Today we are here to honour that influence and thank them for providing
Johan Pitka to us.”

Nechako Lakes MLA John Rustad was also on hand to open Spirit Square.
“When you look around and you think of the Spirit Squares, the goal was to celebrate 150

years of history of the province,” Rustad said. “I used to chuckle about that because Fort St.
James has been here for more then 200 years in terms of settlement in terms of Europeans when
they came over.

There was ‘champagne’ provided for the cutting of the ribbon. It was actually juice, but it
did the trick. Darlene Sand of the Nak’azdli Band spoke of Nak’azdli’s part in Spirit Square.

The Undersecretary of the Estonian Ministry of Defense, Riho Terras, shared about the
importance of Admiral Johan Pitka, to the people of Estonia. He is a national hero. The Estonian
delegation was very proud of Admiral Johan Pitka, and they spent a lot of time speaking about
him and his contributions to Estonia.

The Nak’azdli Monday Night Drum Group performed some songs for the crowd, and
then the Time Capsule was placed in the Admiral Johan Pitka monument and sealed.

Fort St. James has a hidden Estonian history. The history of Fort St. James is very rich,
and we sometimes forget important contributors to our home.

The Estonian colony was said to be from Colony Point to around where Pitka Bay is now.
Admiral Johan Pitka came to our area in April of 1924. He came with other colonists.

Pitka took 640 acres along Stuart Lake, which was paid over 15 years. He built a house. He said
that the Canadian bush and beautiful Stuart Lake gave him his health back. To him it was a
spiritual time and a holiday.

Pitka tried many different things such as fruit crops in order to stay here. There were no
markets to be found.

In 1929, Pitka decided to go back to Estonia to visit his son Andreas. He gained a
government pension, and was surprised by the warm reception.

Pitka was one of the leaders of the League of Liberators for a short time. He was also a
member of the National Constituent Assembly. He also escaped Soviet occupation to Finland.

In 1944 Pitka returned to Estonia and he organized the last defense of Tallinn. Nobody is
sure how he died, but he died a national hero in Estonia. He was very famous and beloved, as
shown by he presence of Terras at the opening of Spirit Square and the dedication of the Sir
Johan Pitka monument.

Terras said he started a new tradition in Fort St. James. He rubbed the nose on the
monument of Pitka, and said everyone should do that, as it is done in Estonia.

People enjoyed food and drink, and had the opportunity to look over the park, which is
highly recommended. It is a beautiful park that definitely stands out in the downtown core of our
community.

As part of BC150, BC Spirit Squares is part of the 150 anniversary of British Colombia
as a Crown Colony.

Funding for BC Spirit Squares provides $20 million for capital projects or to improve
outdoor public meeting places. The program is funded 50/50 between provincial and local
governments. The provincial contribution doesn’t exceed $500,000.

Rick Playfair
Caledonia Courier

August 12, 2009
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"Tervitus Laulupeole" concert,
The Estonia, Tallinn. July 1, 2009.

On Canada Day evening my mother and I went to see Neeme Järvi and the Estonian National
Symphony Orchestra at The Estonia Concert Hall to see the Welcoming to the Song Festival "Tervitus
Laulupeole!".

We arrived a bit late due to the Canada Day celebrations earlier in Raekoja Plats but we made it
was I ever happy we did. Getting tickets on the side above the stage didn't allow us to see all of the
orchestra but we had a close up view of the very loved Estonian conductor.

The program was beautiful with my falling in love with the second piece in particular, Symphony
No. 2 in D by Finnish composer Johan Sibelius. Watching as the violinists kept their eyes on Järvi and
listening as swells of music crescendoed during the Allegro Moderato was like a romantic love story that
I didn't want to end. If you're familiar with the piece or ever sit down one day to take a listen, I think you
might understand.

The audience stood in ovation with applause that did not seem to end until Järvi came out and a
3rd piece was played from a small music book he pulled out, with flowers that had been presented to him
laid ever so nicely beside it. A beautiful Estonian piece "Põhjarannik" by Villem Kapp.
Ahhh...sigh....a beautiful ending to a long day of celebrations. We left the Concert Hall on our own time,
talking with a kind Australian couple we had met during the intermission. The woman Estonian and her
husband Ukrainian who visit Estonia regularly. Both were photographers for "ÜhesHingamine" and
proudly showed us their photographer's wristbands.

I looked at the CD's for sale in the lobby after the show, hoping to get the Sibelius piece played
from the program but I couldn't find any. I purchased another one that stood out, one with Neeme Järvi
and the Gothenburg Symphony Orchestra. Later I read the back of the CD and noticed written at the
bottom "in memory of Colonel Jaan Unt and Adele Unt of Vancouver".

We walked back to our apartment. Sleepy and tired from a long day's celebration. All was a great
day and the evening's performance was the absolute cherry on top!

Ingrid Soide
Program:

Antonin Dvořák – Sümfoonia nr 8 G-duur
Jean Sibelius – Sümfoonia nr 2 D-duur

Villem Kapp – "Põhjarannik"

           Neeme Järvi and the Estonian National Symphony Orchestra. Photo: Ingrid Soide
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An International Conference on the Baltic Achives Abroad

On July 7th-10th, 2009, an international conference on the Baltic archives abroad was held at the
Estonian Literary Museum in Tartu. This conference was a continuation of a previous conference held in
the summer of 2006. The contacts made at the 2006 conference resulted in the founding of a new
organisation in January 2008: the non-profit association Baltic Heritage Network. The aim of the Baltic
Heritage Network is to develop co-operation between the different national and private archives holding
cultural treasures of the Baltic diaspora, and to ensure their accessibility to the public, their preservation
and their study.

The aim of the previous conference was to give information on the occurence and condition of the
cultural heritage of the Baltic diaspora. The conference held this year centered on what has been
preserved in the different communities, who has researched the materials and how they have been used,
the accessibility of the different archives, their content and how to make them more accessible in the
future. The conference was organised by BaltHernet in cooperation with the Estonian National Museum,
the Estonian Literary Museum and the Estonian National Archives. The event was supported by the
Compatriots Program (Ministry of Education and Research, Estonia). During the four-day conference, 29
different presentations were given by representatives of memory institutions and universities in Estonia,
Latvia, Lithuania, USA, Australia, Canada, Great Britain, Germany and Russia. These presentations
reflected the perspectives of archivists as well as those of librarians and researchers. The main organiser
of the conference was the chairman of the board of the non-profit organisation Baltic Heritage Network,
Piret Noorhani, Estonian Diaspora project leader at the Estonian National Museum. Ms. Noorhani’s
opening presentation covered the internet portal created in 2007 after the previous conference,
www.balther.net, which focuses on information regarding the cultural heritage of the Baltic diaspora.
Two summer schools for archive workers and volunteers of the Estonian diaspora have been held, as well
as seminars for voluntary workers in Estonian archives in Germany, Sweden and Canada, and discussions
have been held in Latvia and Lithuania. The financial support for this work is provided by the national
Compatriots Program, which has given support to Estonian memory institutions as well as Estonian
archives in the diaspora. An overview of the Compatriot Program’s archival competition was given by
Jaak Viller, department head at the Estonian Ministry of Education and Research.

Next followed a book presentation by Mai Madisson and Priit Vesilind, When the Noise Had
Ended: Geislingen’s DP Children Remember. Quite a few books have been published about Germany’s
largest refugee camp; many of these publications have been written by graduates of Geislingen Eesti
Gümnaasium (The Estonian Gymnasium in Geislingen). The presenters focus on the memories of
refugees who were only of nursery school-age at the time.

Baiba Bela from the University of Latvia talked about the writing of life stories; this theme was
continued on by Tiina Kirss from Tartu University and Arvydas Pacevičius from Vilnius University. Anu
Korb of the Estonian Literary Museum dwelled on how Siberian communities receive collected lore in the
form of printed material based on their own oral as well as photographic contributions. Anne Valmas,
head of the Centre of Estonian Exile Literature at the Academic Library of Tallinn University, took the
audience back in time as she described the activities at the former Restricted Access Department at the
Library at the Academy of Sciences during the years of 1974-1989, when strict secrecy restricted the
access to and usage of Estonian exile literature. The holdings of the Archival Sector are the base of the
present-day Centre for Estonian Literature Abroad at the Academic Library of Tallinn University. Rutt
Hinrikus from the Estonian Literary Museum gave an overview of the research on the history of Estonian
exile literature, which was greatly obstructed due to important material being kept away in restricted-
access departments for half a century, as well as the lack of access to source material. So far, a
voluminous reference book, “Eesti kirjandus paguluses 20. sajandil“ (Estonian Literature in Exile in the
20th Century) Tallinn, 2008, has been published to fill this gap. Marcus Kolga from Canada presented a
collection and research project of the private and archival film footage of the Estonian diaspora in
Canada. The Estonian community in Canada has plenty of film footage which is of great importance to
Estonians in Canada as well to the Estonian culture as a whole. The most valuable footage is being
digitized for the Canadian and Estonian national archives.

Several presentations dealt with researchers’ experiences and impressions of using archives in
different countries and memory institutions – finding the right archive, the right collections and knowing
the conditions of use isn’t always an easy task. This subject was dwelt upon by doctoral student Kaja
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Kumer-Haukanõmm from the Centre for Estonian Diaspora Studies at Tartu University, Hauke Siemen,
doctoral student at the University of Hamburg, and Tiina Tamman, doctoral student at the University of
Glasgow. The speakers considered BaltHerNet an important place for Estonians in developing mutual
communication and for the gathering of archive-related information. Leili Utno and Alīda Zigmunde’s
speech concerned the State Historical Archives of Latvia as a source of Estonian educational history.

Maie Barrow, archivist at the Estonian Archives in Australia, spoke of the growing interest
towards archives, an interest which inspires the small group of volunteers to arrange and describe archival
collections. The archives are frequented by Estonians visiting Australia, as well as by local Estonians who
come in search of material about their ancestors. The archivists themselves carry out very important work
as they present the history and culture of Estonia to Australian society through various exhibitions. Enda-
Mai Michelson-Holland continued on this theme, and spoke of the Estonian Archives in the U.S. , located
in Lakewood. Estonians in America also come looking for their roots in Lakewood as well as in smaller
archives situated in libraries. In 2006, two-thirds of the materials from the Estonian Archives in the U.S.
were transferred to the Immigration History Research Center (IHRC) located in Minneapolis, Minnesota.
The storage conditions and accessibility at the IHRC are excellent, but the Estonian archives still await
arrangement and description.Daniel Necas talked about the storage conditions in Minnesota and their
cooperation with the Lakewood archives. The archive of Estonian artist Edmund Valtman was of
particular interest. The IHRC received one part of the artist’s papers from Lakewood, and the other from
the testament executors.

Ain Dave Kiil spoke about one of the oldest Estonian communities in Alberta, Canada. This year
will see 110 years since the arrival of the first Estonians settlers. At present, more than 1000 digitized
documents and photos documenting the history and culture of Alberta’s Estonians are available at
www.albertasource.ca/abestonians/. Ann Tündern-Smith from the Estonian Archives in Australia
introduced researchers to what information regarding Baltic heritage one can find in Australian memory
institutions. Terry Kass has researched the fate of Alfred Julius Sickler, who is known as the first
Estonian-born person to gain citizenship in the colony of New South Wales in 1859.

Maija Hinkle informed about the formation of a diaspora museum and research centre in Latvia,
whose aim will be to preserve, interpret, research, and present the Latvian diaspora’s life and history of
the past two centuries. Linas Saldukas, representative of the Lithuanian Emigration Institute, presented
the most important research works conducted at the institute, using diaspora archives and literature.
Unfortunately, there is presently no diaspora museum or research centre in Estonia today which could
facilitate the focusing, preservation and accessibility of corresponding information in a single institution.

Kersti Lust from the National Archives of Estonia introduced information on a database
containing information on records concerning Estonia and Estonians in Russian and Latvian archives:
www.eha.ee/estica. Veronika Mahtina from the Estonian Cultural Society of Saint Petersburg spoke about

the Estonian Saint John’s church in Saint Petersburg, which was of
great importance to the Estonian culture. An informative overview is
given in Mahtina’s recent bilingual (Estonian and Russian) publication
“Eesti Jaani kirik Peterburis“ (The Estonian Saint John’s Church in
Saint Petersburg). Peeter Väljas from the Estonian National Archives
spoke about the archive of sisters Rutt and Elga Eliaser, where the fate
of an educated Estonian family is documented.

The presentations at the conference were varied and
interesting. All speakers were listened to attentively and any
discussions generated followed avidly throughout the conference. The
cultural heritage of the Baltic diaspora is situated in different memory
institutions all over the world. An urgent task is the gathering of
information about their various locations into one place. The portal
www.balther.net is meant to help researchers find these interesting
records.

The next conference will be held in 2012. A summer school
will be held in the coming summer.

Anne Valmas
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Russia's past
Russia should do more to condemn Stalin’s crimes—for its own sake

EVERY country highlights the good bits in its history and ignores the bad. Russia’s keenness that none
should forget the great sacrifices its people made in the second world war—it did more than any other
country to defeat the Nazis—is therefore understandable. Yet its determination to whitewash the darker
bits of its past goes far beyond normal image-polishing and ranks among the most sinister features of
Vladimir Putin’s ten years as Russia’s dominant political force.

At this week’s commemorative ceremonies in Gdansk, Mr Putin offered his Polish hosts some comfort.
Unlike Russian official media in recent weeks, he did not blame Poland for starting the war, or try to
claim that the Soviet Union’s invasion of Poland on September 17th 1939 was justified. Unlike several
Russian commentators, he did not maintain that the Nazis rather than the Soviets had perpetrated the
Katyn massacre of 20,000 Polish officers and intellectuals in 1940. And unlike official Russian history
books, which talk mostly of the “Great Patriotic War” that started only when Hitler attacked the Soviet
Union in 1941, he accepted September 1939 as the beginning of the conflict.

Yet Mr Putin’s remarks still reflect a worrying blind spot. Under his leadership, Russia has rewritten
history to reinstate the Stalinist version, in which the Soviet Union bears no guilt for the war or for the
enslavement of eastern Europe. Mr Putin has been evasive about the iniquity of the Molotov-Ribbentrop
pact, the secret 1939 deal that led to the carve-up of Poland and other east European countries. And he has
described the Soviet Union’s collapse as the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century, which
jars with those who see the end of communism as a blessed liberation. No wonder some in eastern Europe
detect a worrying new revanchism.

As well as rewriting the past, Mr Putin has closed Russia’s archives again and criminalised attempts to
rebut his version of history. Under a new law, anyone who “falsifies” the Kremlin’s version of history, for
example by equating Hitler and Stalin, two of the 20th century’s worst mass murderers, may be
prosecuted. Suggesting that 1945 brought not liberation but new occupation for eastern Europe is also
banned.

All this marks a big step back from the 1990s, when Boris Yeltsin bravely came to terms with the horrors
of Russia’s past. In 1991 he apologised to Estonia for its forcible annexation by the Soviet Union. He also
opened up previously secret Soviet wartime archives. That put Russia on the same track as post-war
Germany, which has spent decades in the commendable pursuit of reconciliation with victims of Nazism.

Just as the Russians suffered most from communism, so the worst damage from revived Soviet-style
history is done to Russia itself. It has become an ingredient in the toxic mix of xenophobia and
chauvinism that the official Russian media, especially television, repeatedly serve up. The Kremlin uses
history as a weapon to imply that east European countries which see the past differently are closet Nazis.
It also tacitly justifies the loss of freedom at home as a price worth paying to defeat imaginary external
enemies.

The renovation of Kurskaya metro station in Moscow last month restored a Soviet-era plaque glorifying
Stalin for inspiring “labour and heroism”. The dictator’s rehabilitation is a shameful betrayal of ordinary
Russians’ suffering. The Kremlin should admit that Stalin was Hitler’s accomplice before 1941, and that
this nefarious alliance made the war far more dreadful than it otherwise would have been, not least for the
people of the Soviet Union.

The Economist
Sep 3rd 2009
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CELEBRATING
BC 150

ESTONIA 90

Rear Admiral Johan Pitka, locally known as SIR JOHN, is a symbol of Estonia’s freedom
and independence.  He was a man of determination and action.  He founded the Estonian
Navy in the War of Independence in 1918-1920, built up a crucial fleet of armored trains,
founded the voluntary national Defence League in 1917 and was knighted by the British
as an ally against the Bolsheviks in WW I.  He took up arms again in WW II.

As a former merchant mariner and a representative of the Canadian Pacific Railway Co.
he had learned about Canada’s attractions, its immigration policies and availability of
land for homesteading. Pitka was so impressed by the natural beauty of B. C., by the
provincial guidance offered and by the promises for new roads and a railway, that he
decided to establish a settlement here in the Sowchea area across the lake from the
Hudson Bay Co. post at Fort St. James.

Pitka’s group arrived in Fort St. James on April 3, 1924. The initial settlers were his
family: Lady Mari-Helene Pitka, sons Edward and Stanley, daughters Saima and Linda
and son-in law Lt. Aleksander Päären; families Andrekson, Rosin and Saar; Col.
Steinman, Mr. Nilk and Mr. Pärtelson with wives; and Messrs. Kuusk, Olem, Puhm,
Sulakatk, Vaimel, Unger and Wilmanson.

The Estonian settlers praised the Hudson’s Bay officials, the local Dakelh people and
other residents but regretted that the change of the Provincial Government and the
depression delayed local development, frustrating access to markets.  Thus, things did not
work out as hoped and by 1932 all the members of the group had moved elsewhere or
returned to Estonia. However, despite their short stay, they left their mark on the
community: note Pitka Mountain, Pitka Bay, Pitka Bay Resort, Lind(a) Lake, Colony
Point and Paaren’s Beach Provincial Park.

Upon return to Estonia some prosperous years followed for the Pitkas but then tragedy
struck. In 1941 their three sons were arrested by the Soviet occupiers and perished. Pitka
himself first escaped, later organized military resistance and is believed to have died in
battle in 1944. Lady Pitka and her daughters with their husbands fled to Sweden in 1944,
re-immigrated to Canada in 1948, settled in Vancouver, B.C. and are buried there.

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada
 Estonian Ministry of Defence

Friends of Fort St. James National Historic Site.
District of  Fort St. James, B.C.

2008
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Tervivitusi ja õnnistust Teile Tallinnast!

Pöördun Teie poole minu jaoks üpris suure murega. Olen sündinud 24.juulil 1947.a.Viljandi linnas ja
alates aug.-st 1966.a.-st elan ma Tallinnas. Mul on olemas ja nendeeest ka tasutud piletid Vancouveri
taliolümpia Whistleris peetavate suusatamisalade14.-ks erinevaks võistluspäevaks.

Kahjuks pole ma siiani suutnud leida ööbimiskohta nendeks paariks nädalaks. Võibolla oskaksite Teie
mulle soovitada-juhatada mõnda kasvõi hästi tagasihoidlikkuvarianti minu murele lahenduse leidmiseks!?
Ehk leiduks siit Eestist kaugelelav inimene või perekond ,kellel oleks võimalus ja soov mind aidata?

Soovin Teile kõigile ainult kordaminekuid,tugevat tervist ja Jumala õnnistust!

austusega: Tõnu Rüüsak
tr1947@hot.ee

Vancouveri Eesti Segakoor enne esimest proovi Tallinna lauluväljakul ( 03.07.2009).
Eesreas: Katrin Lohuaru, Larissa Sayer, Mari Kaul Rahiman, Ingrid Soide, Vello Püss, Mae-Helena
Mägila. Taga: Arvo Marits, Walter Johanson, Alar Suurkask ja Andres Kirves.
Pildist puuduvad Juta Kitching, Ingrid Ruberg ja Kalev Ruberg.
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JOIN THE CHOIR - TULGE LAULMA
Wednesdays at 7pm

Meie Kodu - 6520 Oak



VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,,K U L D N E
K L U B I’’

*************

TEGEVUSKAVA
SÜGISEL 2009

Kolmapäevased
kokkusaamised
algusega 12.00

keskpäeval
MEI E KODUS

Mihklikuul / septembris
9. ja 23.

Viinakuul / oktoobris
7. ja 21.

Talvekuul / novembris
4. ja 18.

Jõulukuul / detsembril
2. ja 16.

***********
ps.   Jõuluvana

lubas tulla lõunale
Jõulukuu 16. päeval  !

Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla
traditsioonilisele

MALLE
ÜHISLAULU

JA KOHVIÕHTULE!
Reedel, 18.

septembril 2009.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

09.09.2009 12.00 Kuldse klubi sügisene tegevus algab - Senior's
Club fall activities begin

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

13.09.2009 12.45 EKÜK - Kodust lahkumine - 60.a. M/S Pärnu
teekonnast

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

18.09.2009 19.00-
21.00

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

11.10.2009 12.45 EKÜK asutamisest 30 aastat Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.11.2009 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

13.12.2009 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.12.2009 12.00 Kuldse klubi jõulud - Senior's Club Christmas Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

www.vesbc.com
www.estonianevents.com


