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Juuniküüditamine Eestis

Operatsiooni läbiviimist Eestis korraldasid nn „troikad" (kolmest isikust koosnevad
komisjonid). Eesti NSV juhttroikasse kuulusid riikliku julgeoleku rahvakomissar Boris Kumm,
siseasjade rahvakomissar Andrei Murro ja EK(b)P KK I sekretär Karl Säre.

Kogu Eesti ulatuses juhtisid küüditamist NKVD Operatiivstaap, mille juht oli Eesti NSV
Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi rahvakomissar Boris Kumm, liikmed Eesti NSV
Riikliku Siseasjade Rahvakomissariaadi rahvakomissar Andrei Murro Eesti NSV Riikliku
Julgeoleku rahvakomissar asetäitja Aleksei Škurin, Eesti NSV siseasjade rahvakomissari
asetäitja Venjamin Gulst, Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi 2. osakonna ülem
Rudolf James.

Vastavalt plaanile oli kavas saata Eestist väljasaadetud järgmistesse piirkondadesse ja
töölaagritesse:

Starobelski laagrisse (Ukraina idaosas, kus enne eesti kontingenti asusid Poola
sõjaväelastest vangid, vt. Katõni massimõrv) 4665 inimest;
väljasaadetud kriminaalset elementi (neid NKVD Erinõupidamisega süüdi mõistes) saata
Usollagi laagrisse 691 inimest;
väljasaadetavaid pereliikmeid Altai kraisse 9115 inimest.
Küüditamise ehk "sundevakueerimise" läbiviimisele asuti 13. ja 14. juuni ööl, reedel

vastu laupäeva. Keskpäeval oli kõikidele asutustele antud korraldus saata oma transpordi-
vahendid miilitsa käsutusse. 13. juuni õhtul hakkasid varem ette valmistatud kogunemis-
kohtadesse koonduma asjasse pühendatud seltsimehed. Kohalviibijatest moodustati
neljaliikmelised „brigaadid", mida üldjuhul juhtis julgeolekutöötaja. Brigaadidele jagati välja
instruktsioonid ja vajalikud paberid: arreteeritavate ja küüditatavate nimekirjad, vara ülevõtmise
blanketid jms.

14. juuni öösel kella 1–2 paiku alustasid küüditamist läbiviivad rühmad tegevust
samaaegselt üle Eesti. Õhtul magama läinud pered aeti üles ning neile loeti ette määrus, mille
alusel nad kuulutati kas arreteerituks või kodumaalt välja saadetuks. Mingit kohtuotsust selleks
polnud. Korterid ja hooned otsiti läbi. Kaasa
lubati võtta kuni 100 kg asju.

Paar tundi pärast küüditamise algust
saabusid esimesed autod raudteejaamades
haruteedel ootavate vagunite juurde. Kokku oli
operatsiooni läbiviimiseks varutud 490 vagunit.
Need seisid Tallinnas Koplis ja Pääskülas ning
Haapsalus, Keilas, Tamsalus, Narvas, Petseris,
Valgas, Tartus ja Jõgeval.

Tähega A (arreteeritud) tähistatud
vagunitesse paigutati täiskasvanud mehed,
tähega B vagunitesse naised ja lapsed. Sel hetkel nägi enamik naisi oma mehi ja enamik lapsi
oma isa viimast korda. Arreteerimisele või küüditamisele kuulunud inimeste tagaotsimine jätkus
16. juuni hommikuni.
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17. juunil 1941 hakkasid küüditatute rongid Narva ja Irboska kaudu Eestist välja sõitma.
Vagunitesse oli paigutatud üle 50 inimese. Täistuubitud vagunitesse pääses valgust vaid kitsast
pilust. Vett ei olnud, käimla aset täitis põrandast läbi ulatuv toru. Õhk oli vaguneis raske ja
läppunud, päikeselõõsas seistes muutusid vagunid lämmatavalt kuumaks.

Algul sõitsid A- ja B-vagunid ühes ešelonis, mõne aja pärast haagiti aga esimesed lahti ja
saadeti otse sunnitöölaagritesse.

Enamik A-vagunitesse paigutatud arreteeritutest suunati algul Ukraina NSV Starobelski
ja Babino laagritesse ning Uurali lähistele Verhodurski laagrisse Sverdlovski oblastis, väiksem
osa viidi kohe Kirovi oblasti vangilaagritesse. Starobelskisse ja Babinosse saadetud vangid
sattusid sõjategevuse piirkonda ning toimetati seetõttu peagi Siberi vangilaagritesse. Külma,
viletsa toidu ning üle jõu käiva töö tagajärjel suri enamik arreteeritutest juba esimesel Siberi
talvel. 1941. aasta lõpul asusid vangilaagrites tegutsema uurimiskomisjonid. Suur osa
vangistatutest lasti maha. 1942. aasta kevadeks oli umbes 3500-st otse vangilaagritesse saadetud
mehest elus paarsada.
B-vagunitesse paigutatud naised ja lapsed viidi asumisele Kirovi, Novosibirski, Omski ja Tomski
oblastitesse ning Altai ja Krasnojarski kraisse. Nendest naistest ja lastest suri külma, nälja ja
raske töö tagajärjel iga teine. Jätkusid ka arreteerimised, mistõttu nii mõnigi sattus asumiselt
vangilaagrisse.

Pärast sõja lõppu hakkasid küüditatute elutingimused pikkamööda paranema. Aastatel
1946 – 1947 lubasid võimud saata tagasi Eestisse lapsed, kellel oli kodumaal sugulasi. 1949 –
1951 aga otsisid julgeolekuorganid enamiku tagasi saadetud lastest üles ning saatsid nad uuesti
Siberisse. Kodumaale õnnestus küüditatutel tagasi pöörduda alles 1950. aastate lõpul.

13. juunil 1941. aastal Moskvast antud korralduse kohaselt oli Eestist ette nähtud
küüditada 11 102 inimest. Kõiki neist ei õnnestunud küüditajatel siiski tabada.

1941. aasta 17. juunil esitas NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi
rahvakomissar Merkulov aruande No2288/М Stalinile, Beriale ja Molotovile, mille kohaselt 
küüditati Eestist kokku 9146 inimest, kellest arreteeriti 3173 ja 5978 saadeti asumisele. Sama
aruande kohaselt kuulus küüditatute hulka 124 territoriaallaskurkorpuses arreteeritud. Kokku
läks Narva ja Irboska kaudu teele üheksa ešeloni (nr 286–294).

1942. Saksa okupatsiooni ajal tegeles Nõukogude okupatsiooniohvrite
kindlakstegemisega 1941. aasta 4. septembril loodud „Äraviidute Otsimise ja Tagasitoomise
Keskus", saksakeelse lühendi järgi ZEV. 1943. aastaks oli ZEV ankeetide abil kogutud andmete
alusel nimekirja kandnud 9 632 küüditatut. Vaatamata sellele, et küüditati umbes 400 Eesti juuti,
selles nimekirjas puudusid juudi rahvusest isikud.

Praegu loetakse juuniküüditatute koguarvuks veidi üle 10 000 inimese (välja on käidud
arv 10 016). Alaealisi (kuni 17-aastaseid) oli neist 36 – 38 %, alla aastaseid lapsi üle 100, oli ka
voodihaigeid vanainimesi.

Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.

Vikipeedia andmetel
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Vangilaagri toidust
42 kopikat päevas kulutas Nõukogude riik oma vangi toitmiseks. See summa püsis muutumatuna

palju aastaid. Kinitasis Sosnovka laagris kõik, et toitmine oli viiekümnendate aastate lõpuga võrreldes
halvemaks läinud. 50-grammiline lihanorm püsis muutmatuna, aga kas varastasid kokad rohkem, või oli
laagrisse hakatud tooma üksnes kondiseid tükke, lõunase supi sees võis leida üksikuid lihakiude ja –
tükikesi. Ainult siis, kui liha asemel oli katlasse visatud lehmakopsu tükke, sai vang oma 50 grammi kausi
sisse ja võis ära süüa, kui suutis. Lehmakopsu vänge lehk hoovas juba söökla uksel vastu.

Kala pidi olema 85 grammi päevas ja selle praadimiseks 6 grammi päevalilleõli. 400 grammi
kartulitest läks puhastamisel veerand kuni kolmandik kaotsi, varasuvel, kui kartul oli jõudnud laos juba
mädneda, veelgi rohkem. 400 g hapukapsast, paarkümmend grammi tangu ja 15 g suhkrut jõudsid vangi
kõhtu peaaegu kaalu järgi, üksnes suhkrut niisutasid väljaandjad vahel veega.

Peatoiduks oli laagris 700 g leiba, haput, kõrbenud paevalilleõli järgi lehkvat. See nõukogude
vormileib andis vangile suurema osa päeva kaloreist.

Piima ei ole nõukogude vangi toidunormis ette nähtud. Erandiks on haigetoidu saajad (200 g
päevas) ja mürgiste kemikaalidega töötavad vangid.

Sosnovka ja Javase ümbruses laiuvad avarad luhaheinamaad. Piimakarjale jätkuks toitu külluses.
Karjakasvatusega aga on lugi nii, et laagrisse ei toodud piima isegi mürgiste ainetega töötajate jaoks.
Eeskirjade järgi pidi tehas neile andma pool liitrit piima päevas. Raadiokastide poleerijate nurina peale
laiutas tootmisjuhataja abitult käsi: „ei ole piima ...“ Hüvituseks anti lõunasöögi juurde kolm lusikatäit
õunapovidlot (vedel moos). 1964.a. hakati piima tegema Ukrainast toodud piimapulbrist.

Hommikul hirsi- või odratangusupp, lõunaks lihakübemetega kapsasupp ja puder, kas hirsist,
kaerast või maisist. Õhtuks vedelat kartulilõga kausi põhjas ja ligane, vahel hapuks läinud kalatükk.
1963.a. hakati andma heledat leiba: maisi ja rukkijahu pooleks. Ja maisipuder, maitselt nagu papitükkidest
keedetud, hakkas jooksma peaaegu iga päev. Sel aastal lasi suur maisikasvatuse entusiast Hruštšov
korraldada Moskvas suure demonstratsiooni-lõuna, kus seveeriti sada rooga, kõik maisist. Laagriköögis
käis aga keetmine ainuly ühe retsepti järgi: vesi katlasse ja kotitäis maisi sisse. Kirjutasime Hruštšovile, et
ta saadaks oma retseptid laagri Tšis’i (varustusosakond) ülemale, kohustuslikuks kasutamiseks. Moskvast
vastust ei tulnud.

Toidunormid olid ühesugused kõigile, kerge ja raske töö tegijatele. Erandina viidi metsatöö-
brigaadile lõunaks metsa järele klimbisuppi, mis oli pool päeva katlas seisnud. Nii tõusis metsabrigaadi
meeste toidu kalorisisaldus tabeli järgi 2800-le päevas. Üldtoidul olijaile tuli 2400 kalorit, see tabeliarv
vähenes varastatu ja rikenenu arvel.

Muidugi õõnestas hapu ja ühekülgne toit aastate jooksul tervist. Vanade laagrielanike hulgas oli
palju südamehaigeid, maksa- ja sooltehaiguste all kannatajaid, maohaigeid. Võib-olla Hruštšovi leiutatud
maisileib oli tervisele paremgi kui hapu vormileib.

Lisaks normitoidule võis lasta saata toidupakke sugulastel, enne kui 1962.a. seda õigust piirati.
Võis osta toiduaineid ka laagripoest, kuni 5 rubla eest kuus. Sellepärast pidevat näljahäda laagris polnud.
1961.a sügisest järgmise aasta suveni oli olukord raskem, sest siis oli Hruštšov oma Ameerikale
järelejõudmise tuhinas ajanud N. Liidu põllumajanduseniivõrd upakile, et laagripoest kadusid müügilt
kõik toiduained. Üht-teist tuli taas poeriiuleile 1962.a. suvel.

Toiduportsjoni sai vang kätte mõlkis alumiiniumikausis. Tühjad nõud korjas kausikorjaja
laudadelt ära ja lükkas läbi luugi nõudepesuruumi. Luugist tuli iiveldamapanevat lehka. Põrand,
pesemiskünad, riiulid ja jäätmetünnid, kõik olid puust ja rõiskveega läbi imbunud. Ja ometi nõudepesijad
töötasid selles haisus, suutsid harjuda! Sodised kausid visati künasse, pesija keerutas kausi sees
nuustikuga paar ringi ja virutas kausi teise künasse, veidi vähem sogasesse vette. Sellest künast rändasid
kausid virnas, rasvased ja märjad, tagasi toidujagamisluugi juurde. Kiirtempos virutas seal jagaja kaussi
kulbitäie, enne kallas põhja jäänud loputusvee järgmise kausi sisse, ja sealt jälle järgmise sisse, kuni virna
viimasest kausist lennutati vesi põrandale.

Märt Nikluse mälestustest
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Peaminister Taavi Rõivase valitsus astus ametisse
Tallinn, Stenbocki maja, 26.märts 2014 –
Peaminister Taavi Rõivase valitsus astus täna ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

Peaministri ettepanekul kuuluvad uue valitsuse koosseisu: haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski,
justiitsminister Andres Anvelt, kaitseminister Sven Mikser, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus,
kultuuriminister Urve Tiidus, majandus- ja taristu valdkonna eest vastutav minister Urve Palo,
väliskaubanduse- ja ettevõtluse eest vastutav minister Anne Sulling, rahandusminister Jürgen Ligi, sise- ja
regionaalminister Hanno Pevkur, sotsiaalhoolekande eest vastutav minister Helmen Kütt, tervise- ja
töövaldkonna eest vastutav minister Urmas Kruuse ja välisminister Urmas Paet.

Põllumajandusministri ülesandeid täidab 7. aprillini justiitsminister Andres Anvelt.

Peaminister Taavi Rõivas on nimetanud valitsuse eesmärgiks jätkata senise välis-ja julgeolekupoliitikaga
ja panustada kaitsekuludesse kaks protsenti Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Samuti on valitsuse
olulisemateks eesmärkideks vähendada tööjõumakse ja tõsta lastetoetusi.

Täna ametisse astunud valitsuse esimene istung oli, 27. märtsil.

Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo
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Kutse pagulaskonverentsile

Sel sügisel möödub 70 aastat suurpõgenemisest, mis viis läände kümneid tuhandeid
eestlasi. Selle sündmuse meenutamiseks korraldab MTÜ Eesti Diasporaa Akadeemia koostöös
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ja Akadeemilise Raamatukogu Väliseesti kirjanduse
keskusega 18.-19. septembril 2014 teaduskonverentsi, kuhu oodatakse esinema migratsiooni- ja
diasporaauurijaid ning kultuuripärandi kogujaid.

Oodatud on ettekanded järgmistel teemadel:

- eestlaste kohanemine võõrsil: kogukonna ja asukohamaa ühiskonna perspektiiv

- rahvuslik ja etniline mõõde eesti hajalakogukondade aja- ning kultuuriloos

- suhtlemine kodumaaga

- hargmaisus ja eesti hajala olevik ning tuleviku väljavaated

- hajala kultuuripärandi kogumine: põhimõtted ja praktikad

20. septembril toimub koostöös Okupatsioonide muuseumiga pärimusajaloo päev, kus
diasporaakogukondade esindajad saavad jagada oma mälestusi, elukogemust ja arvamusi
järgmistel teemadel:

- Suur põgenemine, asukohamaa valik, paguluses veedetud aastad

- Kohanemine võõrsil: inimsuhted, kliima, ühiskond

- Põlvkondadevahelised suhted eesti kogukondades

- ESTO ja teised suurüritused: köögipool ja inimlikud kontaktid

- Sugulastega suhtlemine läbi raudse eesriide

- Naasmine Eestisse endise pagulase või pagulaste järglasena

Korraldustoimkond:

Aivar Jürgenson
Sander Jürisson
Maarja Merivoo-Parro

pagulaskonverents@gmail.com

7



Värsi – minu kodutänav
Nõmmele (Kivimäele) tulin elama 1955.aastal. Olin siis üheteistaastane tütarlaps. Esialgu oli

Kivimäel minu kodutänavaks viis aastat Särje tänav. Kui vanemad ehitasid maja Vanemuise tänavale,
kolisime sinna. Ka sellel tänaval elasin ma viis aastat.

Värsi tänaval, majas number üks elas minu hea sõbranna Gerda. Maja kuulus tema vanematele.
Sõbranna isa Erich Kitsemets mängis tol ajal Eesti Raadio estraadiorkestris trompetit. Käisin sageli
sõbranna juures ja nõnda sai see tänav mulle tutavaks.. Hiljem, kuuekümnendatel, ehitasid sõbranna
vanemad oma suurele krundile veel ühe elamu, mis praegu kannab aadressi Värsi 3. Minu jaoks on see
maja eriline – seal nägin sõbranna sünnipäeval esimest korda oma tulevast abikaasat. Muidugi ei aimanud
ma tol ajal sõbratari pool käies, et tema kodutänav saab ükskord ka minu kodutänavaks – kogu minu
järgnevaks eluajaks.

Järjekordsel kolimisel ei kolinud ma kogu oma perega, vaid üksi. Mind tõi Värsi tänavale, oma
majja, elama kena noormees, kellega olime abiellunud 165.aasta 31.detsembril. Olin siis 22-aastane.

Kui mehe vanevanemad 1922.aastal Tallinast Kivimäele elama tulid, ostsid nad krundi Koidula
tänavale (sel ajal koguni Koidula uulitsaks nimetatud). Maja numbriks sai 10. Tänav on kandnud mitu
erinevat nime, esialgne neist oli Koidula. Ainus maja tolleaegsel Koidula tänaval oli suur kahekordne
puumaja (Koidula 7), ehitatud umbes 1919. Minu ämm, kes tuli meie majja elama vahetult enne sõda,
rääkis, et selles majas olid saksa okupatsiooni ajal olnud sees haavatud saklsa sõjaväelased. Kui sakslased
1944.aasta sügisel lahkusid, hõivasid maja vene ohvitseride perekonnad. Maja tegelik omanik oli
lahkunud välismaale. Praegu on selles renoveeritud majas uute elanikega korterid.

Omal ajal oli siin ümberring laiunud mets, mis kuulus Jälgimäe mõisale, ja sellele metsamaale
rajasidki uued peremehed peaaegu üheaegselt 1922. aastal välja mõõdetud kruntidle majad. Uute kruntide
suurus oli ümbruskonnas 1800 ruutmeetrit. Majad olid enamjaolt väikesed puumajad, kuid siiski oli
mõnedel neist ka katusekorrus. Meie üleaedne, kelle värav väljus Pärnu maanteele, oli Voldemar Panso
isa oma suure perega. Koos ehitati majad, mis valmisid umbes 1923.aastal. Pansode isa oli oma pisikese
maja ühe seina koguni savist ladunud – lauamaterjal sai otsa.

Suhted naabrite vahel olid olnud hästi sõbralikud. Ühiselt peeti ka tähtpäevi. Kahe krundi
piirimaale, kahe suure männi vahele, ehitati laste tarvis ühine kiik. See ei olnud tavaline kiigekene, vaid
üsna kogukas, nagu neid küla kiigeplatsil nähe võib. Ikka mitu last sai peale istuda. Mõlemad
majaperemehed olid lahtiste kätega töömehed.

Tikripõõsaste vahel, nii meie kui Pansode pool aias, on lapsed ikka kula ja
ukraadinat mänginud. Luurati üksteist puude ja põõsaste vahel ning söödi alles
toored tikrid. Õunaraksus oli ka hea käia, ja vaheaiad lapsi ei seganud. Sõja-
aastatel kaevati meie ja Panso krundi piirimaile ühine varjend, kus ööbiti ka
1949.aasta suurküüditamise äreval ajal. 1944.aasta märtsipommitamine elati üle
majaaluses poolkeldris. Keldriluuk jäeti alati lahti, et oleks võimalik välja pääseda,
kui maja peaks peale langema.

Koos lastega jooksid siin ringi kanad ning minu mehe peres peeti ka kitse ja siga. Koidula tänav
oli rohtukasvanud, kahe vankrirööpaga, kevadeti ja sügiseti porine tee. Hobuvankri möödudes korjasid
perenaised hobuse järelt tänavalt väetist aiamaale. Ei olnud veel elektripostide rida Koidula tänava ääres.
Kuidas küll liiguti tänaval sügisel, pimedal ajal, kui taevas oli pilves ja kuuvalgus puudus? Talvel ei
roogitud tänavalt lund. Mindi üksteise jalajälgedes. Õnneks olid raudteejaam ja poed lähedal. Tänav sai
alguse Kivimäe tänavalt ja lõppes järsult madala männikuga. Männikus olid liivavõtuaugud, millede
põhja hakkas kogunema vesi. Tänava otsas tekkis päris „järv” koos liivarannaga, mida hiljem kutsuti
lombiks. Voldemar Panso – meile lihtsalt naabri-Volli – õde Leida, kelle kodu oli pikka aega Värsi tn 8
(see vana ärklikorrusega elamu lammutati 2006), on mu kauaaegse naabrina meenutanud oma lapsepõlve-
suvesid, eriti, kuidas ema Ida oli lapsi õhtuti lombil otsimas käinud. Lapsed olid hommikul võileibadega
ja käterätikutega „randa” läinud ja seal päev otsa sulistanud ning kojutuleku sootuks unustanud. Nüüd on
selle koha peal mahajäetud garaažid. Veel jutustas ta, kuidas meie tänavapoolse plangu äärde tekkisid
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ilusad lopsakate õitega roosad sirelid. Pansode ema oli kuskil kolmekümnendate alguses, ühel kevadisel
päeval, kutsunud meie maja perenaist kaasa Harku järve äärde aednikult sireliistikuid tooma. Meie
majaperenaine ei saanud millegipärast minna ja naabriema Ida koos tütre Leidaga valmistas juba homikul
vara pikaks matkaks Harku järve poole. Nad lubasid ka meile mõned istikud tuua. Pikkale teele võeti
kaasa võileivad ja joogipudel; läbiti Glehni park ja laskuti Mustamäe nõlvast alla. Õhtu eel jõuti tagasi ja
meile toodud istikud istustas Olga, meie maja esimene perenaine, tänava äärde. Tänase päevani püüavad
kaunid õied tänaval kõndijate pilke. Värava juurde sai istuatud lõhnav ja lopsakas Jaapani sirel.

Pisikesi maju oli Koidula tänava ääres palju. Oli isegi ainult 1-2 toa ja köögiga väikemaju. Üks
eriti väike maja oli Koidula 20, mis oligi pisem maja meie tänaval. Kui ma 1965.aastal abielluma
hakkasin, valmistas selle maja perenaine, kes oskas õmmelda kunstlilli, mulle pruudiloori. Proovis käies
oli mul võimalus seda maja ka seestpoolt näha. See koosnes pisikesest köögist ja natuke suuremast toast.
Maja lammutati 1990-ndate lõpus ja suur krunt seisab siiani tühjalt.

1940.aastal, kui algas Vene okupatsioon, sai meie kodutänava nimeks J.Liivi tänav. Selle
nimemuutuse avastasin oma ämma isikutunistuselt, millega ta 1941.aastal meie majja elama tuli ja kus oli
sissekirjutus: J.Liivi tn 10. Võib-olla oli põhjuseks Koidula liiga isamaaline luule. J.Liiv oli tollele ajale
nagu rohkem sobilik nimi – mine tea. Üks kindel põhjus oli aga see, et Tallinnas oli juba Koidula tänav.
Nõmme lakas ju 1940. aastal olemast iseseisv linn.

1940.aastal, Vene okupatsiooni alguses, peideti meie sinimustvalge lipp karbiga ärklikorruse, sel
ajal „pööning”, seina sisse. Tänase päevani on jäänud salduseks, milline sein seda lippu varjab.
Lipusaladus on paljudel majadel.

Sellest perioodist on säilinus ka üks foto, kus minu mehe isa Enn Kivsalu teeb meie aias aiatööd
ja taamal paistab üleaedne, Pansode isa ehitatud torniga väike majake. Arvan, et see vana foto meie
perealbumist on päris unikaalne. Vist ei olegi rohkem säilinud mõnd ülesvõtet, kus katusel oleks peal
Pansode maja eriliseks teinud väike, pereisa ehitatud torn (torn on lammutatud), mis oli näha vaid Värsi
tänava poolt.

On teada, et Pansode maja ehitusel töötas usinalt ka ema Ida – väga töökas ja südamlik naine.
Kord, pühade eel, oli Pansode ema enne külaliste tulekut köögipõrandat värvinud. Kätte juhtus
helekollane põrandavärv. Põrand jõudis vaevu kuivada, kui pidu oli juba hoos, ja peagi tantsiti isegi
köögis.. Hommikuks oli värv maas ja põrand rikutud, vaid seinte ääres oli näha veel kollast. Naabriema
oli siis väga õnnetu olnud ja nutnud asjata nähtud vaeva pärast. Minu ja mu mehe pulmalauas olid Panso
Ida maitsvad küpsised. Pulma oli kutsutud ka üleaedsed, nii Ida kui ka Volli koos abikaasa Bertaga. Volli
pidas väga meeleoluka pulmakõne.

Saksa okupatsiooni ajal, sügisel 1941 sai meie tänav jälle Koidula tänavaks, aga umbes 160.aastal
oli meie tänava nimi koguni Tähelennu. See nimeperiood kestis lühikest aega, sest peagi oli uus
nimevahetus ja tänav sai nime Värsi. Nüüd olid linnaisad nimevahetusest tidinenud ja Värsi tänavaks on
ta jäänud tänase päevani.

See on tänav, mille algusest vaadates näeb ära ka tänava lõpu, kus seisab tihe mändide müür – nii
lühike on ta. Ei ole siin tänaval ühtegi poodi kunagi olnud., ega ka ühtegi asutust – ainult eramud. Mitmed
pisikesed vanad majad on nüüdseks lammutatud ja nende asemele kerkivad uued, tänapäevased ja avarad.
On veel üks võimalus. Nimelt oli Värsi 23 üks ilus ja omapärane maja. Eriti huvitav oli minu meelest
katusealusega rõdu maja lõunaküljel. Alati, kui sealt mööda jalutasin, siis seisatasin ja imetlesin seda vana
maja. Ühel jalutuskäigul mõned aastad tagasi aga märkasin ehmatusega, et maja oli lammutatud. Kuna sel
krundil algas koha ka uus ehitus, siis käisin vahel vaatamas, millega see ilus maja kl asendatakse. Ja oh
imet – uus maja tuli täpne koopia endisest, kui mitte arvestada katuseaknaid põhjaküljel. See oli rõõmus
üllatus.

Tänav ei ole pelgalt asfaldiriba. Tänavale annavad ilme tema majad. Vana maja väärtuseks on
tema ajalugu ja iga kergemeelne lammutamine hävitab millegi, mida enam kunagi pole võimalik taastada,
kuigi ehitatakse asemele parem ja uhkem. Niiviisi muutub tänava ilme kiiresti. Saan muidugi aru, et uuel
põlvkonnal on omad vajadused, aga südamega tunnen rohkem lähedust vana Koidula tänava armsa
miljööga.

Aino Kivisalu
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Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED
Vaimulikud 6520 Oak Street Milvi Puusepp,esimees
Pastor Andres Rebane Vancouver BC V6P 3Z2 604-542-0668
Õpetaja Mikk Leedjärv Kirik, tel.604-263-1802 Armas Kivisild abiesimees
Õpetaja Arho Tuhkru Korter, 604-323-9930 604-987-9418
_______________________________________________________________________

Jumalateenistused

Pühapäeval, 8. juunil kell 11.00
Nelipüha jumalateenistus armulauaga

Teenivad Piiskop Andres Taul, õpetaja Ants Leedjärv

Pühapäeval, 15. juunil kell 11.00 jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval, 22. juunil kell 11.00 jumalateenistus armulauaga

Peale jumalateenistust järgneb all saalis ‘Lunch’
Õpetaja Ants Leedjärve ja abikaasa Tooni koju Eestisse saatmisele

Surnuaiapüha Oikumeeniline jumalateenistus
Forest Lawni kalmistul kell 6 õhtul

Pühapäeval, 29. juunil kell 11.00
Teenib pastor Andres Rebane

Juuli kuul jumalateenistused

Pühapäeval, 6. juulil kell 11.00
Teenib pastor Andres Rebane

Pühapäeval, 13. juulil ja 20. juulil jumalateenistust ei toimu

Pühapäeval, 27. juulil kell 11.00 jumalateenistus armulauaga
Teenib õpetaja Mikk Leedjärv

Augusti kuus toimuvad igapühapäevased jumalateenistused

Pühapäeval, 3. 10. 17. augustil kell 11.00
Teenib õpetaja Mikk Leedjärv

Pühapäeval, 24 ja 31. augustil kell 11.00
Teenib õpetaja Arho Tuhkru

Augusti kuul on jumalateenistusi armulauaga, kuupäeva teatame.
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 3:30 - 4:00 p.l.
KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
EESTI KIRIK 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.
Koguduse esimees : Enno Paat 604 465-7843
Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai

Pühapäeval, 17.augustil, kell 12.00 – Koguduse suvine väljasõit.
Kembi talus, 3138 144th Street, Surrey, tel. 604 536-7510.

Pühapäeval, 12.oktoobril, kell 14:00 – Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

* Kõik teretulnud *
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1645 North Grandview Highway, Vancouver, B.C. Canada V5N 1N3 Telefon: 604 255-6191

Jumalateenistused V.E.Ü.Baptisti kirikus, 1645 N.Grandview Hwy., toimuvad igal pühapäeval
k.11 hommikul, jutlustab pastor Viljar Liht.

Armastuse säde

Ülim armastuse säde Sulle südamesse pandud,
oled Loojalt määrat käima oma teed.
Sündides ju Sulle kaasa antud
jõud, mis vägistab ka tormitsevad veed.

Oma vaimurikka südame Sa kõigile siin jagad,
aidata Su ülim püüd ja soov.
Piirid valjud ületada aitad
siis, kui karm näib heitlik ajavool.

Süda vastu võtma Armule Sul avat,
Sulle käia antud armastuse tee.
Valgust pimedusse vaimukuses külvad,
elu valustääristatud maisel teel.

Liili-Anne Parlo
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Aasta lind Eestis 2014 - jäälind
Rahvapärased nimed: sinilind, jäärähn, vahajalg, põhjamaa kalliskivi, jõgede pärl. Common Kingfisher
(inglise k).

Maailmas on umbes 90 liiki jäälinde, kes kuuluvad jäälindlaste Alcedinidae sugukonda. Osa neist
elab veekogude ääres nagu meie jäälindki, osa hoopis metsas või rohumaadel. Euroopas elab neist vaid
üks liik, keda tunnemegi jäälinnu nime all.

Jäälind on väga laia levikuga liik, keda võib kohata Iirimaast kuni Paapua saarteni. Need linnud
kuuluvad siiski mitmesse välimuselt õige pisut erinevasse alamliiki, kellest meil elutseb A. a. ispida.
Eestis kohatavatest lindudest on jäälinnu
lähimateks sugulasteks temaga samasse
siniraaliste seltsi kuuluvad siniraag,
mesilasenäpp ja vaenukägu.

Oma teadusliku nime Alcedo atthis
on jäälind saanud vanakreeka mütoloogia
tegelaste järgi. Alcedo tuleneb Alkyonest,
kelle jumalad muutsid jäälinnuks, Atthis oli
aga kaunis noor naine Lesbose saarelt.
Jäälinnu eestikeelne nimi on otsetõlge saksa
keelest (Eisvogel). Eesti keeles on jäälindu
mainitud juba 1660. aastal.

Eestis ei ole ühtegi jäälinnule sarnast
elusolendit. Ainulaadsed on nii tema
sulestiku värvid ja kehakuju kui ka eluviis ja
käitumine. Jäälind on umbes varblase
suurune, väga lühikese sabaga ja pika terava nokaga. Ta on hõlpsalt äratuntav isegi silueti järgi.

Jäälinnu seljapool on erinevates sinistes toonides: saba, tiivad ja pea tumedamad, keskosa lausa
helendav sinine. Kõhupool on aga liivakivi karva oranž. Just kiiskavate siniste värvide tõttu kutsutakse
teda ka põhjamaa kalliskiviks või jõgede pärliks.

Arvatakse, et tema erakordsed värvid ei ole mitte silmatorkamiseks, vaid üllataval kombel hoopis
enda varjamiseks. Jäälinnu sinine ülapool sulab kokku sillerdava ja sinitaevast peegeldava veepinnaga,
oranž kõhupool aga tema tavapäraseks elupaigaks oleva liivakiviga.

Jäälinnu isas- ja emaslind on välimuselt ühesugused, kuid lähemal vaatlusel on neil siiski
võimalik vahet teha. Isaslinnu nokk on üleni must, emaslinnul on alanokal näha punakat värvi, mõnel
rohkem, teisel vähem. Noored jäälinnud on aga tuhmima ja rohekama sulestikuga, lühema nokaga ja
tumedate jalgadega (vanalindudel on need erepunased).

Kuigi jäälind on väga erksavärviline, ei ole teda lihtne leida ja vaadelda. Ta on pisike ja väga
ettevaatlik lind, kes enamasti põgeneb juba kaugelt inimest nähes. Jäälind on ka väga kiire lendaja. Tema
lennukiirus on 15-20 meetrit sekundis ja seepärast vilksab ta mööda vaid värvilise täpina.

Sageli annab jäälinnu kohalolust märku ainult tema häälitsus. Oma laulu tal ei ole. Tema
häälitsuseks on lühike, terav ja isegi läbilõikav vile. Seda teeb ta enamasti lennus, kuid vahel ka istudes.

Jäälind on Eestis elanud juba sadu aastaid, kui mitte tuhandeid. Külmematel ajaperioodidel on ta
siit taandunud, et siis jälle naasta. Viimane naasmine toimus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, mille
teises pooles oli ta levinud juba üle kogu Eesti. Jäälind on meil väikesearvuline ja hajusalt levinud
pesitseja. Millegipärast ei pesitse ta Saaremaal ja Hiiumaal, seal nähakse teda siiski rände ajal ja talvel.
Arvatakse, et praegu pesitseb Eestis 50-300 paari jäälinde. Nii suur arvukuse vahemik tuleb sellest, et
külmad talved talvitusaladel on jäälinnule hukatuslikud. Seetõttu on peale selliseid talvesid jäälind ka
Eestis tõeline haruldus.

Jäälind pesitseb puude või põõsastega ääristatud jõgede, ojade ja ka suuremate kraavide ääres,
mille kõrgemad kaldad pakuvad võimalusi pesa uuristamiseks. Eriti meeldivad talle madalad ja puhta
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veega jõed. Kõige kindlamalt võib Eestis jäälinde kohata Kagu-Eesti jt jõgede liivakivipaljanditega
lõikudel. Kõige kuulsam neist on Taevaskoja Ahja jõel. Sealt on teada ka jäälinnu suurim asustustihedus
Eestis. Ornitoloog Eerik Kumari hinnangul pesitses 1938. a. seal 18-kilomeetrisel jõelõigul koguni 15
paari jäälinde. Taevaskojas on jäälind ka regulaarne talvituja.

Talveks jääb Eestisse arvatavasti 20-50 lindu, kes püüavad ellu jääda jõgede jm veekogude
jäävabades kohtades. Rände ajal võib aga jäälindu kohata igasuguste veekogude juures, sh ka mere ääres.
Enamus meil pesitsevaid jäälinde rändab talveks lõuna poole, ilmselt Kesk- ja Lõuna-Euroopasse.

Jäälinnu saabumise ja lahkumise aeg võib olenevalt ilmastikust olla aastati väga erinev.
Lahkumine võib alata juba suvel ja kestab talve tulekuni. Näiteks üks juuni lõpus Pärnumaal rõngastatud
pesapoeg oli septembriks jõudnud juba Sloveeniasse. Kevadel võivad esimesed jäälinnud rändelt saabuda
juba märtsi alguses, enamus jõuab tagasi siiski märtsi lõpus või aprilli algul.

Kui jäälinnupaar on teineteist kevadel leidnud, algavad pulmamängud. Siis võib näha isas- ja
emaslindu madalal jõe kohal valjult häälitsedes koos lendamas. Kosjade kinnituseks teeb isaslind emasele
„kingituse“, milleks on priske kala. See näitab sümboolselt isase võimekust toitu hankida ja poegade eest
hoolitseda. Muide, jäälinnuisandal võib olla ka kaks kaasat, kellega samal aastal pesitseda. On teada isegi
juhtum, kus ühel isasel oli kolm kaaslast, kellega kasvatas ühel aastal koos üles isegi kuus pesakonda!

Seejärel asuvad linnud pesa uuristama. Enamasti rajatakse pesa veekogu kõrgemasse kaldasse,
harva ka mõnda muusse järsakusse või mahalangenud puu püstisesse juurestikku. Pesa võib veekogust
olla isegi kuni 300m kaugusel. Pesa asub tavaliselt kuni mõne meetri kõrgusel veepinnast. See koosneb
umbes poole meetri pikkusest ülespoole kaldega käigust, mille lõpus on avaram pesakoobas. Pesa
rajamine võtab paaril aega umbes nädala. Ühte pesa kasutataks enamasti mitu aastat ja sama pesapaika
võibolla isegi mitukümmend aastat. Vanim teadaolev jäälind on elanud 21 aastaseks.

Jäälinnu kodupiirkond ulatub pesast mõlemale poole tavaliselt vähemalt kilomeetri. Sellelt alalt
kihutatakse teised liigikaaslased välja. Headel aastatel võib jäälinnu asustustihedus olla 1-3 paari 10 km
kohta. Ahja jõel on leitud aga ka pesi, mis asuvad teineteisest vaid 300 meetri kaugusel.

Emalind muneb pesakoopasse tavaliselt seitse lumivalget muna, millest umbes 20 päeva pärast
kooruvad tibud. Nii haudumisel kui poegade toitmisel osalevad mõlemad vanalinnud. Poegade vanust on
võimalik oletada neile viidavate kalade suuruse järgi, mis esialgu on tibatillukesed ja suurenevad vastavalt
poegade kosumisele. Kuna jäälinnu pessa ladestub kalajäätmeid jm, on selle avast tunda tugevat haisu.

Umbes kuu peale koorumist lahkuvad kõik pojad tavaliselt ühe päeva jooksul pesast. Esimestel
päevadel hoiavad nad pesa lähistel kokku ja vanalinnud toidavad neid, kuid peagi aetakse pojad minema
ja nad peavad ise hakkama saama. Ka vanalindude paar läheb igal aastal peale pesitsust lahku ja linnud
tegutsevad omaette.

Jäälind kasvatab enamasti aasta jooksul üles kaks pesakonda, vahel ka kolm. Sageli kaevatakse
järgmiste pesakondade jaoks eelmise lähedusse uus pesa, seejuures võivad järgmises juba munad olla, kui
eelmises alles poegi toidetakse. Esimesed munadega pesad võivad Eestis olla juba aprilli keskpaigas ja
viimase pesakonna pojad lahkuda pesast alles septembris.

Jäälinnu toitumisele viitab tema ingliskeelne nimi Kingfisher ehk kuningkalur või kalurite
kuningas. Ta toitub peamiselt väikestest kaladest ja on nende püüdmisel tõesti tõeline meister. Oma saaki
varitseb ta madalale veekogu kohale ulatuval oksal, kust sööstab välgu kiirusel vee alla, napsab kala
nokka ja lendab tagasi oksale. Kõik see võtab aega ehk vaid sekundi!

Jäälind oskab ka veekogu kohal lennates paigal seista ja nii saaki varitseda. Kalu püüab jäälind
jõe madalamatest kohtadest või vee pindmisest osast, kuni 30cm sügavuselt. Seepärast peab ka tema
elukohtades vee läbipaistvus olema vähemalt sama suur. Jäälinnu toiduks on enamasti 3-5 cm pikkused
kalad, kelle liik talle oluline ei ole. Vahel püüab ta veest ka selgrootuid. Enne söömist uimastab jäälind
kala, lüües teda peaga vastu oksa. Nokast alla läheb kala alati pea ees.

Eesti Ornitoloogiaühing Veski 4, 51005 Tartu; eoy@eoy.ee

14



Viktor ja Maie Remmelg
mitmekordsed juubilarid

Asunud Vancouveri aastal 1951, nagu suurem jagu peale-sõja eestlastest, sai Maiest ja
Viktorist esimene noorpaar meie sõprusgrupis. See oli novembris 1952.

Nüüd on juba teemant pulmad
möödas. Laste lapsed on
täiskasvanud. Palju on pikal,
õnnistatud teel juhtunud ja peatuda
võiks igal verstapostil. Sünnipäevi,
ümargusi ja teisi, sai noorelt peetud
kärarikka kamba keskel, hiljem ikka
lõbusalt sõprade hulgas ja vanemas
eas mõnusalt söögilaua ümber.

Kõigi nende aastate jooksul on
Viktor ja Maie teeninud eesti
ühiskonda pidevalt ja truult. Vaevalt
ongi saavutusi ja üritusi, kus Vik ja
Maie ei oleks abistavat kätt külge
löönud. Oldi platsis “Meie Kodu”
ehitamise ja alalhoidmisega, Mäeotsa
rajamisega, nägime Vikki laulukooris,
teatri laval ning rahvatantsijate ja
keerutajate hulgas; mitmed siinsed
eesti organisatsioonid vajavad ikka
veel ta tehnilist abi; hindame ta
filmimist üritustel ja aktustel. Viki ja
Maie abi on olnud kindel ja tulnud
alati lahke naeratusega.

Maie jõudis 80. verstapostini 23. mail 2014. Ta pühitses juubelit oma suure perekonna
keskel rõõmsas meeleolus ja tänutundes.

Armas Maie, soovime Sulle palju õnne, õnnistust, jõudu ja tervist ikka edasi!

Juta

Tänuavaldus

Armsad sõbrad,
Südamlik tänu kõigile kes saatsid lilli, kaarte, häid soove ja kes võtsid vaevaks mind külastada.
Minu murtud jalg paraneb hästi ja loodan varsti tagasi olla elu tralli sees.

Tervitades
Kersti

15



Õunakasvatus Eestis
Õunakasvatuse varasem ajalugu Eestis ei ole kuigi tuntud. 13. sajandi

kohanimedes võib leida õunapuu nime. Küllap pärines see mets-õunapuust, mille vilju
(Põhja-Eesti õun, Lõuna-Eesti ubin) kasutati toidulisana.

Mitmes Tartumaa mõisas olid 16. sajandil puuviljaaiad juba olemas. Põhja-Eestis Kolga
mõisas oli 17. sajandil suur viljapuuaed, kus üksvahe kasvas ligi 200 õunapuud. Sama sajandi
lõpust pärineb esimene saksakeelne Baltimaade aianduse käsiraamat, seega oli toona tekkinud
vajadus asjaomase nõuandva kirjanduse järele. 18. sajandi lõpuaastail on ilmunud esimene
eestikeelne „Aija-Kalender”, millest ilmneb, et mõisaaednikena töötas ka eestlasi.

Viljapuuaiad ei toonud isegi järgneval sajandil mõisatele suurt tulu. Siiski hakkas
Peterburi turg aegamööda oma mõju avaldama.

19. sajandi algupoolel Huecki järgi „enamikus mõisates [---] seisab vaevalt sada või isegi
vaid 10–20 hooletusse jäetud viljapuud”. Harva oli tol ajal talupojal oma viljapuuaed. Paremal
juhul kasvasid kodu ümber mõned sordita õuna- ja kirsipuud.

19. sajandi talurahvaseadusega kindla maavalduseta jäetud talupojad kaotasid huvi
aiapidamise vastu, mistõttu viljapuuaiad jäid eesti taludes järjest haruldasemaks. Neid leidus
Mihkel Veske nentimist mööda 1876. aastal vaid 1/5 kuni 1/20 osal taludest. Väga sageli andsid
vaid üksikud vanad õunapuud märku varasemate viljapuuaedade olemasolust. Sama autori
andmeil hakati 1870. aastail uusi viljapuuaedu rajama eelkõige Tartu ümbruses, Võru- ja
Mulgimaal. Üksiti olid mõned talunikud rajanud endale puukooli.

Viljapuude rajamine kulges kaua üsna aeglaselt, kuid järjekindlalt. 20. sajandi
alguskümnenditel olid viljapuuaiad üle maa juba üsna tavaliseks muutunud. Sellele oli aluse
pannud talude päriseksostmine.

Kohalikest aed-õunapuu sortidest olid juba 18. sajandil kuulsad klaarõunad, (Liivi)
kuldrenett, ’Tallinna pirnõun’ ja ’Suislepp’, mis olid suurepärase maitsega. Kõik ülejäänud
õunasordid olid Lääne-Euroopast sisse toodud. 18. sajandi teisel poolel hakati Eesti alal paljusid
sorte levitama, millest enamik toodi istikutena sisse Saksamaalt.

1920. aasta loenduse andmeil oli Eestis 314 000 kandeeas õunapuud, need hõlmasid
kolmveerandi kõigist viljakandvatest viljapuudest. Aedade rajamine hakkas hoogsalt edenema.
1929. aastal oli koos noorte puudega Eestis üle poolteise miljoni ja veel kümme aastat hiljem 2
284 000 õunapuud. Kõige rohkem viljapuid kasvas Tartu-, Viljandi-, Harju-, Pärnu- ja Võrumaal.
Õunu jätkus väljaveokski. Peamiselt eksporditi neid Soome.

Eesti kliima on õunakasvatuseks küllaltki karm ning maailma tähtsamad sordid siin vastu
ei pea. Suurte pakastega hävivad ka vastupidavamate sortide paljud puud. Näiteks 1939/1940.
aasta talvel hävis Eestis 69% õunapuudest. Ka hiljem on olnud suurte kahjustustega karme
talvesid. 1978/79 talvel said väga tugevasti kannatada Kagu- ja Kirde-Eesti aiad.

1970. aasta viljapuude loenduse andmeil oli Eestis 2 137 000 ja 1984. aastal 1 938 000
õunapuud. 2010 oli Eestis õunaaedu umbes 3500 ha. Kõige paremini edenevad Eestis kohapeal
aretatud sordid.

Veel hiljuti olid laialdaselt levinud Eesti vanad maasordid ’Suislepp’ ja ’Tallinna
pirnõun’. Mitmest möödunud sajandil aretatud sordist on nüüd saanud meie aedade kõige
tähtsamad sordid, nagu ’Tellissaare’ ja ’Talvenauding’. Ametliku tunnustuse on koos varem
aretatutega leidnud ligi 70 õunasorti. Neist 15 on ka laialdasemalt kasvatatud.

Teises maailmasõjas puututi Euroopa riikides kokku seal levinud maanteeäärse
puuviljandusega. Selle eeskujul istutati eeskätt Lõuna-Eesti teede äärde sadade kilomeetrite kaupa
õunapuuridu. Kohati on need pikemate või lühemate lõikudena säilinud praegugi.

Õunapuud õitsevad meil hailikult mai teisel poolel kümne päeva jooksul, jahedal kevadel
aga juuni alguspoolel. Suviõunad küpsevad augustis, talisordid võetakse puult septembris või
oktoobri algul. Enamik õunasorte kaldub vilja kandma üle aasta. Seetõttu vahelduvad head ja
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halvad saagiaastad. Suured külmakahjustused, ka tugevad kevadised öökülmad võivad seda
korrapärast aegrida omakorda mõjutada.

Mõned õunasordid hakkavad vilja kandma juba esimestel aastatel pärast istutamist ja
annavad peatselt head saaki. Teiste
sortide puhul tuleb suuremat saaki
oodata ligi kümme aastat. Puude
kandeiga kestab 20–50 aastat,
metsikutel puudel mõnikord
kauemgi.

Tugevakasvulisel pooke-
alusel kasvavalt täiseas viljapuult
saadakse saagiaastal sada kilo õunu,
sageli ka kuni 200 kg.

Rekordsaagina võiks
märkida Lõuna-Eesti sordi-
katsepunktis 1978. aastal ühelt 17-
aastaselt ’Põltsamaa taliõunalt’
saadud 546 kg. Kuid metsikute
puude saake on arvestatud isegi
kahe tonni piires, näiteks
looduskaitsealusel „Oti mõtsikul”
Karksis. Rekordid on täiesti
võrdväärsed maailma teiste
õunakasvatuspiirkondadega.

Keskmiste puu- ja
hektarisaakide poolest aga ei suuda
me võistelda parimate õunakasvatus
piirkondadega.

Aed-õunapuul leidub harva
ka vorme, mille õisi mesilased ei
tolmelda. Eestist on leitud ’Rae
ime’ nimetuse all tuntud vorm, mis
annab omapärase kujuga seem-
neteta õunu.

Õun on dessertpuuvili, mida tarbitakse aasta ringi. Suurest osast toodangust tehakse
mahla, veini, siidrit, kompotti ja püreed, neist valmistatakse omakorda marmelaadi, džemmi jm.

Õunu kasutatakse ka dieetpuuviljana. Need aitavad südamehaigusi ära hoida ja rasvumist
leevendada.

Õunas sisaldavad kuni 10% suhkruid, lõuna pool sageli kuni 13%, samuti happeid (0,2–
1,3%), rauda, joodi, kaaliumi, vaske ja vitamiine. C-vitamiini kogus, mille inimene saab päevas
süües kaks-kolm õuna, ei ole suur ning katab umbes ühe kuuendiku päevasest vajadusest.

Kalju Kask

Nali
„Kas te ikka joote klaasi mahla tund aega enne hommikusööki, nagu soovitasin?” küsib arst.
„Proovisin jah soovitust täita, aga ma ei suuda klaasitäit kauem juua kui veerand tundi.”
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Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
Üritused kevadel ja sügisel 2014

15. juunil 2014 EKÜK
KÜÜDITATUTE MÄLESTAMINE
...kava: õp. Ants Leedjärv, õp. Viljar Liht,

Erli Lepik, Helle Sepp, Tarmo Viitre

13. septembril 2014 EKÜK ja VES
PEOÕHTU PAGULASLAULUDEGA
...esineb Andres Raudsepp (Ontariost)

14. septembril 2014 EKÜK ja VES
KODUST LAHKUMINE
...kõne ja kava Andres Raudsepp (Ontariost)

LEP2015 Logo Contest Winner

We had an overwhelming response to our logo contest callout – we received over 55 original
logo designs! Following a careful selection process, we are pleased to present the official LEP
2015 logo, designed by Rohit Tandon! Here it is:

Rohit's LEP logo represents how the Estonian culture
and people are "on the road" to Whistler, Canada,
which is portrayed by the mountains.

Rohit is a Vancouver-based Digital Art Director. When
he's not designing, he loves to travel, indulge in
photography and ride his motorcycle around.

Save the Date!

West Coast Estonian Days XXXII will be taking place in Whistler, Canada, from August 5th to
9th, 2015. We will be announcing hotel information shortly. Stay tuned!

http://lep2015.com/

The LEP 2015 Vancouver/Whistler Organizing Committee
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Rullkõrvitsad
Heal lapsel mitu nime – rullkõrvitsat võib nimetada ka kabatšokiks. Kõnekeeles nimetatakse

rohelist rullkõrvitsat ka tsukiiniks (itaalia keeles zucchini), mida aga eestikeelsete taimenimede komisjon
ei ole aktseptinud. Kõige eman on kõnekeeles , aga ka ajakirjanduses ja isegi retseptiraamatutes levinud
hoopis suvikõrvits. Ilmselt tundub kabatšokk võõravõitu, eestipärane rullkõrvits on aga kasutusel alles
mõni aasta ja veel harjumata.

Rullkõrvits ja kabatšokk on mõlemad õiged, aga suvikõrvits eksitav. Suvikõrvitsad on kõik
kõrvitsad, mis pole ületalve säilitamiseks; rullkõrvitsad, taldrikkõrvitsad ehk patissonid ja
spagetikõrvitsad.

Rullkõrvits on tänuväärne toiduaine, sest neid piklikke rohetriibulisi, valkjaid või kollaseid vilju
saab kas või mitu nädalat süüa nii, et igav ei hakka.

Kui talvel lõuna poolt sissetoodud vili on rabe, üsna lõhnatu ja nõuab ka kauem keetmist-
küpsetamist, siis nuusutage neid nüüd praegul. Vili on aromaatne ja vajab vaid õrna noatööd,
kuumutamiseks kuluvast vähesest ajast rääkimata.

Rullkõrvitsapirukas

Veidi ülekasvanud rullkõrvitsast saab riivituna ülimalt mahlase pirukatäidise. Maitsete palett on
siin rikkalik, lisada võib hakitud sinki, suitsukala, muna jne. Iga kord väljub ahjust eri maitsenüansiga
küpsetis. Et pirukas oleks üdini tervislik, asendasime nisujahu rukki- ja speltanisujahuga.

Tainas
100 g võid
2 dl rukkipüüli
2 dl speltanisujahu
1 tl suhkrut
0,5 tl soola
1 munakollane

Täidis
400 g puhastatud rullkõrvitsat

1 sibul
2 sl toiduõli
4 muna
2 dl vahukoort
1 dl piima
1 sl hakitud värsket tüümiani
50 g riivitud valget juustu
Soola ja pipart

Peale : 8 kirsstomatit

Taina jaoks pange külmad võikuubikud ja kuivained köögikombaini ning töödelde ühtlaseks
puruks. Lisage 2-3 sl jääkülma veega lahtiklopitud munakollane ja laske masinal töötada, kuni moodustab
tainapall. Rullige tainas jahusel laual õhukeseks või suruge näppudega 25-26 cm läbimõõduga lahtikäiva
vormi põhjale ja külgedele. Tõstke vorm 30 minutiks külmkappi.

Vahepeal valmistage täidis. Riivige rullkõrvits jämeda riiviga ja jätke sõelale nõrguma. Hakkige
sibul ja praadige õlis kuldseks. Lisage käte vahel kuivaks pigistatud kõrvitsamass ja praadige kergelt läbi,
nii et kõrvits hakkab pehnenema. Tõstke pann jahtuma.

Kloppige munad koore ja piimaga lahti, lisage hakkitud tüümian ja riivitud juust ning leige
kõrvitsasegu. Maitsestage soola ja pipraga.

Võtke vorm külmkapist, vooderdage äär seestpoolt fooliumiribadega, torkige põhjale kahvliga
augud ja küpsetage eelsoojendatud ahjus 200 kraadi juures 10 minutit Eemaldage fooliumiribad, valage
põhjale täidis, tõstke sümmeetriliselt peale tomatid ja küpsetage 175 kraadi juures 45-50 minutit, kuni
täidis on hüübinud.

Pirukas maitseb hästi samal päeval jahtunult, siis on põhi veel krõbe.
Ülla Jukk
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Mulgikapsad

Estonian Cooking Day at Meie Kodu 22/03/2014. Karin Muld demonstrates the finer points of
“mulgikapsa” preparation. Mare Tutti foto.

Pedja jõe pajatused
Kolmekümnendatel-neljakümnendatel aastatel oli jõgi kalu otsata täis – kui keset kärestikku

seisid ja jõevett vaatasid, võis näha, kuidas 50-60 turba ja säinast ujusid parves, iga kala üle kilo.
Turbadest ei peetud eriti lugu, see oli pudrukala – üleni luid täis. Säinas oli parem. Kõige hinnatumad oli
aga purikad või haugid, nagu neid nüüd kutsutakse ja neid oli siin kaheksa- ka kümnekiloseid. Purikad
said veel eraldi nimed selle järgi, millal kudema tulid: oli jääpurikas, toomingapurikas… Kevadel tuli
esimesena jõge mööda üles jääpurikas: see lühike ja jäme haug kudes suisa jää alla. Vene ajal käis Pedjas
kudemas ka latikas, enne seda teda jões ei kohatud.

Lapsepõlvest meenub selline lugu. Kord mängisid mehed meie Saare talu elutoas kaarte. Külla
tuli üks Mustasaare nimeline mees, seljas suur kott. Heitis oma kandami põrandale ja siis .. suur kala lõi
sabaga sellise lõpsu, et kaardilaud käis uperkuuti, mängukaardid üle toa laiali. Uurisime huviga seda
pahategijat – oli suur 63-naelane (28 kilo) säga. Mees oli kala püüdnud Pedja jõest. Kuidas säga maitses,
ei mäleta, aga hirmus rasvane kala oli. Evald Turro

Nali

Mees ja naine omavahel: „Kui me veel abielus ei olnud, siis tõotasid mulle, et iga mu kõige
väiksemgi soov on sulle seaduseks,” ohkab naine.

„Seda küll…” jääb mees mõttesse, „Aga nüüd on sul nii palju soove, et mina küll enam ei tea,
milline soov see kõige väiksem on.”
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VES Raamatukogu teated
Suletud juulis ja augustis. Septembrist alates on raamatukogu jälle avatud pühapäeviti 12.00 –
13.00 ja Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga teisel kolmapäeval 11.30 – 12.30.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Eestimaa ilu Linda Järve - Tallinn, 2008
Väärikad, targad ja töökad eestlased on need, kes loovad Eestimaa ilu nii Eestis kui ka

terves maailmas. Usutletute hulgas on kunstnikke, teadlasi, arste, pedagooge, rahvaesindajaid
ja palju teisi, ühendavaks märksõnaks aasta(kümne)tepikkune töö eestlaste ja eestluse heaks.

Kentaur

Hiiu saare lõunarand – Endli ots Ville Sihanouk – Tallinn, 2013
Kantud hiidlaslikust huumorist ning jutustab kohati absurdi küündivaid lugusid väikese

rannaküla inimeste vähem ja rohkem ebatavalistest ettevõtmistest. Kentaur

Collage Kujundaja – Mariel Eliste - Tallinn, 2013
Noodiraamat. Valik rahvaviiside töötlusi menuansambel Collage’i repertuaarist..

Mariel MTÜ

Kes poomiseks määratud, see ei upu Ilmar Saar - Tallinn, 1998
Autori sõnul on raamatu sisu iseenda ülekuulamine. Nii aus kui võimalik. Kui see on

kirjandus, siis on ta faktikirjandus. Autori kirjastus
.

Ärastusmäng uinuvale rahvamuusikale Koostaja - Krista Sildoja – Tallinn, 2014
August Pulsti mälestusi. Raamatus kirjutatakse Pulsti tegemistest nii teiste kui tema enda

sõnade läbi. Omal ajal kirja pandud meenutused 20. sajandi esimese poole külamuusikutest,
nende mõtetest ja olemusest on väärt lugemine tõsisele rahvamuusikahuvilisele..

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Jaan Oadi pildiraamat Koostanud Inge Laurik-Teder ja Sirje Pallo, Kihnu – 2013
Teose eesmärk on tutvustada nii Kihnus kui väljaspool saart hinnatud naivistliku

kunstniku loomingut ja selle abil 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Kihnu eluolu pildimaterjali
kaudu. Kihnu Muuseum

Photography, Memory, and Refugee Identity: The Voyage of the SS Walnut, 1948
Lynda Männik – Vancouver 2013

In 1948, a small ship carrying Estonian refugees arrived at Pier 21 in Halifax. In this absorbing
work, anthropologist Lynda Mannik analyzes the refugee experience through the photographic
record of those who made that harrowing voyage. UBC Press

***Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Mati Unt
Mati Unt (01.01.1944 – 22.08.2005) was born in Estonia and lived there all his life. He spent his

early years in the village of Linnamäe near the university town of Tartu. His life, like that of so many
Estonians, was rooted in the countryside and nature, something evident in all of his works. Unt doubled as
one of the most influential modernist, and latterly postmodernist, authors in Estonia, as well as being a
playwright, director, and producer, staging plays at several theaters in the Estonian capital, Tallinn.

Unt made his breakthrough as an author early in life, publishing his
first prose in the early 1960s while still at school, and later while studying
literature and journalism at Tartu University, near the village where he was
born. He belonged to the Sixties Generation, which denotes a number of
Estonian writers born in the 1940s and who emerged as writers and
intellectuals some twenty years later. During the years leading up to the
Prague Spring of 1968, Estonian intellectuals had high hopes of a Dubãek-
style “socialism with a human face.” Their hopes were soon dashed.
Nevertheless, Estonia had always managed to evade the full brunt of Soviet
repression and censorship.

For much of his working life, Mati Unt was involved with the theater, staging plays regularly
from 1981, when he became the director and scriptwriter for the Youth Theater in Tallinn. It is often
thought that the Soviet Union was entirely cut off from Western theatrical trends, but this is not entirely
true. During the 1960s thaw, new ideas in the theater seeped in through the Iron Curtain and from the
more liberal satellite states to the Soviet Union itself. In time, names such as Artaud, Grotowski, and
Peter Brook became familiar to Estonians.

Mati Unt also wrote several plays of his own. As early as 1967, Unt was experimenting with the
introduction of Brechtian techniques to Ancient Greek material in his play Phaethon, Son of the Sun.
Perhaps Unt’s most complex stage play was Dress Rehearsal (1977) where in Pirandellian fashion he
examined the life of a Soviet revolutionary through actors on a film set performing in and discussing what
is in fact a rather hackneyed adaptation. The real revolutionary, now an old man, stands around the set
giving monosyllabic advice, and seems rather indifferent to the myth his life is being turned into.

Still, it is as a renewer of Estonian prose that Unt will be best remembered, at home and
especially abroad. The leitmotifs and style of Mati Unt’s fiction changed little from when he first began
publishing in the 1960s and was regarded as something of a Wunderkind. Unt’s prose is rooted in the
mythology of everyday life, personal relationships, sexuality, and especially that of modern urban
living—although the national trauma of the Soviet occupation always lurks under the surface. To this he
added the deadpan humor of the eternal observer, someone who never quite succeeds in getting fully
involved with other people, and yet is always present amongst them.

Unt was always interested in popular science; the most unexpected associations and references
appear in his works. He was also keen on examining paranormal, esoteric, and pathological phenomena,
like vampires, werewolves, cannibals, sex criminals, and those driven by obsessions and idées fixes. One
critic says: “Unt’s interest in everything . . . was phenomenal. He read rapidly and much, his memory was
first class and concrete, and he synthesized what he read. You could always ask him about things in many
fields.”

Unt’s early novels clearly show the direction he was moving in. His first novel, Farewell, Yellow
Cat!, appeared in his school annual in 1963. Here the protagonist is in an ideological battle with his aunt,
a homeowner—something that was rather politically incorrect in the Soviet days. Anything harking back
to bourgeois times (i.e. the 1930s of independence and the authoritarian rule of President Päts) had to be
painted in a negative light. But by mentioning them at all, Unt was taking a stand.

Then came the novella The Debt (1964), which caused a literary storm. Under the edicts of
Socialist Realism, Soviet literature was in those days supposed to provide models for how people should
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conduct their lives. Instead, Unt chose a protagonist who was having sex while still at school, and who
gets a girl pregnant, something which was shocking to the hypocritically puritan Soviet society. Critic Tiit
Hennoste regards this novella as Unt’s key work: “It was the first work of Estonian literature in Soviet
times that caused a real scandal, and endless disputes about the behavior of the young.”

Unt’s most famous novel, Autumn Ball (1979), was translated into English—as well as Russian,
Finnish, Swedish, and other languages—back in the Soviet era, and tells the story of six people living in
apartments in the Tallinn high-rise suburb of Mustamäe, and who are destined to meet at the end of the
novel: a poet, an architect who is a technocrat and futurist, a misanthropic barber, and a TV-addicted
woman and her young son. Here, Unt’s coolly objective yet tongue-in-cheek style and interest in popular
science came into their own. Apart from Things in the Night, this is the only novel by Unt made available
in English.

In 1986, Unt published a volume of novellas and other short texts entitled They Speak and Keep
Silent. Critics talk here of polyphony in the Bakhtinian sense, claiming that while there was the germ of
this already in Autumn Ball, by now Unt had abandoned the traditional role of a narrator. These texts
include the semi-theatrical dialogue of a woman and a taxi-driver; a short play about the nineteenth-
century poet Lydia Koidula and the twentieth-century author of folk tales Aino Kallas; diary entries by a
woman whose husband disappears without trace; and a postmodern text that comments on the translation
of a poem by Dante Gabriel Rossetti.

Things in the Night, Unt’s second-longest novel, and second to be translated into English,
appeared as Öös on asju in 1990, and deals with electricity in all its forms: a source of urban heating and
lighting, but also a dangerous and untamed force. Unt also incorporates other devices from his stock of
trivia: pigs, cacti, holography, urban cannibalism, and the ever-present blocks of high-rise apartments
found throughout the former Soviet Union. Things in the Night continues in the postmodern vein of They
Speak and Keep Silent, being full of gameplaying, anarchic behavior, absence, schizophrenia, and irony.
Nevertheless, there is, as in similar works from the former Soviet Bloc, a touch of light moralism in the
novel. The Estonian critic Kalev Kesküla sums the work up as follows:

In 1990, the same year as Things in the Night, Unt published a second novel, Diary of a Blood
Donor. This is the usual Untian mixture of fact and fiction, and takes one of the most sacred names in
Estonian literature in vain. Lydia Koidula (1843-1886) is regarded as the first Estonian woman poet of
significance, and also the first poet to express an Estonian longing for independence and freedom. But
Unt rather blasphemously weaves this national icon and her Latvian doctor and husband into a
postmodern tale of vampires and a mysterious trip to Leningrad. While the leitmotif of Things in the
Night is electricity, that of Diary of a Blood Donor is, predictably, blood.

After 1990, Unt published only one major work of fiction, but one with special international
resonance. This was a documentary novel about Bertolt Brecht’s meeting with the Estonian-born Hella
Wuolijoki, who later became a Communist and broadcaster in neighboring Finland, and is entitled Brecht
Appears at Night. (The night was clearly something with which Unt had affinities.) In true Untian style,
the author mixes episodes from the history of Estonia and Finland in a tale centered around World War II,
including historical documents and a rather playful description of the very bourgeois and somewhat
fastidious Brecht, who would like to feel at home with the workers, but is too busy with his “alienation
effect” and mistresses.

Mati Unt lies buried in the writer’s corner of the Metsakalmistu cemetery in Tallinn, where he
rubs shoulders in death with many of the key figures of nineteenth- and especially twentieth-century
Estonian literature, their graves all grouped together rather like those in Poets’ Corner in Westminster
Abbey—but in a more modest, truly Estonian manner. The vaults of the abbey are here replaced by the
branches of trees.

Eric Dickens

Enlish translations of Unt’s works in the VES library:

Brecht at Night. Trans. Eric Dickens.
Diary of a Blood Donor. Trans. Ants Eert..
Things in the Night. Trans. Eric Dickens.
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Mälestused võõrsil 1946-1987
16.märtsil 1946 vabastati balti sõdurid vangilaagreist. Belgias, Ostendist algas vabastamise sõit

kell 2 p.l. Ainult üks Eesti ohvitser jäi laagrisse. See oli Balti parun, kadaka Sakslane, kellel oli Tallinnas
rohtude äri. Millegi pärast teda ei vabastatud. Meie ei teadud kuhu meid viiakse aga 17. Märtsi
varahommikul jõudsime Borghorsti, mis ei ole kaugel Münsterist. Sõdurid paigutati koolimajja ja
ohvitserid era majadesse, mis sõja ajal olid võetud sakslastelt. Lähedal olid punkrid, kust sõja ajal heideti
rakette Londoni suunas.Seal olime kolm kuud, siis saadeti meid Soesti linna. Seal olid juudid, kes ootasid,
et saaks edasi Iisreali, olid Eesti sõdurid ja teiselpool oli hollandi naised, kes olid abiellunud sakslastega.
OLi keeruline aeg Euroopas.

Olime seal terve suve. Mina ja teised Eesti noored otsustasid tööle minna telliskivi vabrikusse,
mis asus 25 km Münsterist, Hertweilti külas. 27 noort eestlast leidsid selles telliskivi tehases tööd. Elu oli
ilus. Vabriku omaniku abikaasa vanematel oli suur talu. Nad olid väga sõbralikud. Mele anti kasutada
maja mis töölistele oli ehitatud. Majas oli suur köök ja söögituba, ülemisel korrusel oli magamisetuba.
Peale tööd käisime Hertsweldi külas, et näha kuidas kohalikud inimesed elavad. Leidsime koha, kus
pakuti õlut. Kõik olid rõõmsad ja laulsid hoogsaid laule. Otsustasime ühineda selle seltskonnaga. Kelner
kuulis meid rääkimas eesti keeles ja kohe küsis mis keel see on. Tuli välja, et tal on vend Eestis kes töötas
kusagil talus. Tegime sõpruse temaga, nii et tundus nagu oleksime kaks venda koos. Kõrval, seal samas
majas oli pagariäri kust sai head leiba ja maitsvaid kooke. Sain tuttavaks omaniku tütrega, kes mulle
meeldis väga. Peres oli 2 poega – Feelix ja Walter. Tütred olid Helle Elfi ja Anne Maria Elfi. Viimane oli
minu naissõber kuni viimase päevani, kui lahkusin Saksamaalt. See tutvus tõi mulle suurt rõõmu. Iga
päev, peale tööd käisin mu neidu külastamas ja õhtul tõin poistele leiba ja midagi muud.

Sõit Inglismaale läks rongiga läbi Saksamaa Münsterist Hollandi. Sõjalaev viis meid Hoek van
Hollandist Inglismaale. Hoek van Holland oli koht, kus Inglismaa sõdis sakslaste vastu. Saksalastel oli
seal 25 allveelaeva. Inglased saatsid 50 sõjalaeva sinna rünnakule aga tagasi tuli ainult 5. Teised said
hävitatud, vajusid põhja. Peale sõda puhastati tee läbi vrakkide, et laevaühendus saaks jälle liikuma.

Kui meie jõudsime Londoni, olid imgratsiooni ametnikud juba ootamas. Meid tulid ka vaatama
Jugoslaavia kuningas Peeter, Rumeenia kuningas Mikel ja Ungari peminister. Nad olid huvitatud meie
rahvusest ja kuidas me siia sattusime. Olime kaks tundi ühes saalis ja siis saadeti meid kuhugi laagrisse,
milles olid ennem elanud sõjavangid. Nüüd olime jälle nagu sõjavangid. Kolm aastat pidime tööl käima
kuhu saadetud. Iga kord kui tahtsime laagrist lahkuda, pidime end välja registreerima, samuti kui tagasi
jõudsime. Igal hommikul viidi meid taludesse tööle. Söögiks kaasa anti 2 viilu valget leiba marmelaadiga
ja üks pakk teepuru. Talu peremees oli kohustatud meile kuuma vett andma tee tegemiseks aga tihti ei
saanud ka seda. Peale 3 aastat läks asi paremaks. Oli lubatud tööd leida kus ise soovid. Inglismaal olid
töölistele laagrid, nagu siin on “mottelid”.

1951.aastal tuli teada, et Kanada hakkab vastu võtma immigrante. Paljud lahkusid uuele maale,
Kanadasse. Soovi avalduse peale tavaliselt võttis kuus kuud vastuse saamiseks. Paljud läksid Torontosse.
Mina ei kiirustanud sellega. Oli 1955.aasta kevadel kui ma läksin Liverpooli Kanada immigratsiooni
kontori. Vastuse sain päris kiiresti – 6 päeva - võin Kanadasse immigreerida. Minu esimene paik oli
Ottawa. Seal elasid minu head sõbrad Ingismaalt. Olin Ottawas umbes 18 kuud. Töötasin Ottawa Civic
Hospitalis kogu aeg. Läksin Montreali, aga seal ei leidnud õnne. 25.august, 1955 võtsin ette teadmata tee
läände.

Esimene eestlane keda kohtasin Vancouveris oli Auli Kostroski. Tema oli väga sõbralik. Andis
mulle ühe toa kus sain puhata ja siis linnas ringi vaadata. Ta seletas mulle Vancouveri olukorrast ja andis
nõu töökoha leidmiseks. Ütles, et siin on üks ehitus ettevõtja, West Endis. Läksin tema jutule. Ta ütles, et
tuleb unioni aastaraha sisse maksta ja siis ta paneb mind nimekirja. Kui tal tööjõudu vaja, siis ta kutsub
mind tööle.. See ei meelind mulle, sest ei tea kui kaua pean ootama. Ei teinud otsuse. Sain tööd kreeka
restauranis, Hastings ja Granville nurgal. Töötasin seal kolm kuud. Siis lugesin Vancouver Sun’is, et ïks
ehistusettevõtja otsib töölisi. Helistasin – kutsuti kohe tööle. Ükskord rääkides tööjuhatajaga, ütlesin et
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tahaks minna Põhja-Kanadasse kullakaevandusse tööle. Tema oli kunagi kullakaevanduses töötanud ja
andis mulle Discovery kaevanduse mänedžeri nime. Kirjutasin talle ja nädala pärast sain vastuse.

Sõitsin siis Northwest Territorisse, Discovery kullakaevandusse. See asus umber 250 km loode
poole Yellowknife’ist. Algas uus elu. See kaevandus oli üks rikkamaid Põhja-Ameerikas. Kohalik rahvas
oli indiaanlased ja eskimod. Töölised olid kõik eurooplased. Juhid olid itaalased ja bulgaarialased.
Mänedžer ise oli sakslane. Töölisi oli umbes 50, sealhulgas türklasi, egiptlasi ja teisi rahvaid. Kaevanduse
omanik oli iirlane, kellele kuulusid kuus kullakaevandust. Laager töölistele oli nagu väike linn. Oli oma
lennuväli. Lennuk käis Yellowknife’i vahet iga teine päev. Kandis posti, tõi söögi materjali ja kõik mis
vaja.

Kaeveõõd olid 26. erineval sügavusel, kõige sügavam 4000 jalga maa all. Oli palju kulda.
Jõulud 1955 pühitsesin seal põhjas. Enne jõule. Mänedžer korjas nimekirjas kui palju õlut, veini

või viina igaüks sooviks pühadeks. Kõik olid rõõmsad ja laulsime jõululaule. Kui kevad tuli ja lumi sulas
siis oli mul plaanis sealt lahkuda ja tulla tagasi Vancouveri. Leidsin, et elu on üldiselt igav seal põhjas.

Tagasi Vancouveris sain kohe tööd Canadian National Railway juures reisijate rongis. Esiteks
olin kokka abi. Palk alguses oli $1.60 aga tõusis iga 3 kuu tagant. Mulle meeldis see töö rongis kus sai
aknast välja vaadates näha ilusat loodust. Kaastöölised olid kõik sõjaveteraanid paljudest riikidest. Tihti
olin erarongil, kus 1967 aastal tulid USA senaatorid konverentsile Jasperisse. Seal oli ka Bobby Kennedy.
Nad olid seal nädal aega ja siis tõime neid tagasi Vancouveri. Oli ilus aeg. Jasperis olles saime iga päev 8
tundi palka makstud. Oli kord ka kui erarongiaga tõime Stanley Cup Vancouverisse.

Töötasin CNR-ile 12 aastat ja VIA-le 9 aastat kuni aeg tuli vanaduspensionile minna. Selle 21
aasta jooksul rongil kohtasin palju inimesi nagu laulja Elvis Presley, Jugoslaavia ekskuningas Peter, jt.
Kui Bolshoi Ballet tuli Vancouveri, siis tulid nad erarongiga millel ma teenisin. Väga kuulus tantsija
Rudolf Nureyev ei läinud tagasi Venemaale. Vene saatkond küll nõudis mitu korda, et ta tagasi tuleks
aga Kanada andis talle loa siia jääda.

Kalev Lillak
Kirja pandud 11.12.13
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The Great Escape

This fall the Baltic community is commemorating he 70th anniversary of the great escape
that took thousands of Estonians, Latvians and Lithuanians to the West. In affiliation with that
the Estonian Diaspora Academy in collaboration with Tallinn University Institute of History and
Expatriate Estonian Literature Centre is organizing a conference for migration and diaspora
researchers as well as archivists and museologists who are active in the field. The event will take
place in Tallinn University on September 18-19 2014.

Presentations on following subjects are expected:

- Estonians, Latvians and Lithuanians adaption to life abroad: perspective of the ethnic
community and of the wider society

- National and ethnic dimensions in the culture and history of Baltic diasporas

- Communication with homeland

- Transnationalism, the present and future perspectives of Baltic diasporas

- Collecting the diaspora: principles and practices

On September 20th an oral history day will be held in collaboration with the Estonian
Museum of Occupations. There the floor will be given to representatives of the Estonian
diaspora who can share their memories, life experience and opinions on the following subjects:

- The great escape, choosing a country of destination, the decades of exile

- Adapting to life abroad: relationships, climate, society

- ESTO and other significant events: insights from behind the scenes, human contact

- Communicating with relatives through the Iron Curtain

- Return to Estonia as a former refugee or a descendant of refugees.

Conference committee
Aivar Jürgenson
Sander Jürisson
Maarja Merivoo-Parro
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PHILLY Bavarian Apple Torte

Prep Time: 30 min. Servings: 12
Cook Time 35 min.

INGREDIENTS:
½ cup butter, softened 1 (250 g) package Philadelphia
1 cup sugar, divided Cream Cheese regular or light
1 cup flour 1 egg

1/2 teaspoon vanilla
1/2 teaspoon ground cinnamon
4 cups sliced peeled apples
(about 4 medium apples)
¼ cup sliced almonds

Directions:

- Preheat oven to 425 degrees F. Beat butter and 1/3 cup of the sugar in small bowl
with electric mixer on medium speed until light and fluffy. Add flour; mix well.
Spread onto bottom and 1 inch up side of 9-inch springform pan.

- Beat cream cheese and 1/3 cup of the remaining sugar in same bowl with electric
mixer on medium speed until well blended. Add egg and vanilla; mix well.
Spread evenly over crust. Combine remaining 1/3 cup sugar and the cinnamon.
Add to apples in large bowl: toss to coat. Spoon over cream cheese layer; sprinkle
with almonds.

- Bake 10 min. Reduce temperature to 375 degrees F; continue baking 25 min. or
until center is set. Cool on wire rack. Loosen torte from rim of pan. Cover and
refrigerate 4 hours before serving. Store any leftovers in refrigerator.

Great substitute:
Try finely chopped pecans instead of sliced almonds.

Healthy Living
This is a rich dessert for special occasions. Watch serving size!

Nutritional info for serving size = 1/12 recipe:
Calories 279, Total fat 15.9g, Saturated fat 8.6 g, Cholesterol 59 mg

You can try different apples like Granny Smith or Golden Delicious etc.

Bon Apetit!

Helle

27



Hitler and Putin - Charles was right:
Moving borders, stoking paranoia, and cutting backroom deals...

During the bleak years of the Thirties, Winston Churchill was a brave and lonely voice warning
Britain of the dangers of Nazi aggression in Europe. Today, as the Putin regime in Russia sets about
dismembering its neighbours, it has fallen to Prince Charles to speak the truth about the deadly threat of
this modern dictator. The heir to the throne’s private remark that Vladimir Putin was behaving like Adolf
Hitler has made headlines around the world.

It has also provoked furious reactions from propagandists in Moscow — who warn that Charles
‘risks international scandal’ — and royal-bashers here in Britain. Admittedly, he is hardly the oracle of
our day. The scores of often hectoring letters he sends to government ministers are regarded by some as
an abuse of his position. Many find his mother’s approach better: she maintains a veil of silence over her
private views. Charles is going to have to understand that when he becomes King he will simply not be
able to make comments like this.

But that time has not come yet, and on this occasion Charles was not lobbying ministers, or
making a speech on foreign policy — which would be none of his business. He was chatting privately to
Marienne Ferguson, an 87-year-old who fled Poland before Hitler (and Stalin) dismembered that country
in 1939. The Prince was being friendly, sensitive and pertinent. Younger royals might learn something
from him. So could other world leaders.

They appear to be unwilling — or too outright scared — to highlight the parallels between
Vladimir Putin’s regime in the Kremlin and the Third Reich. Europe is pitifully dependent on Russian
gas. Imposing serious economic sanctions against Putin could lead him to turn off the taps, thus
endangering our fragile economic recovery. World leaders such as Germany’s Angela Merkel, Barack
Obama in the U.S., and our own David Cameron flinch from confrontation. They know how unstable and
dangerous to international relations Russia has become. Their intelligence services tell them about the
nationalist frenzy which now has the country in its grip. They know about the mischief and meddling of
Putin’s spooks abroad — including in the heart of Nato and the EU.

But they will not speak out. Instead, we impose pinprick sanctions, such as freezing the assets of
some of Putin’s friends and limiting their travel arrangements. We are unwilling to bolster our defences
by putting troops on the ground in Nato’s frontline states such as Poland and Estonia. We keep hoping
dialogue will work and confrontation will be unnecessary to stop Russia annexing eastern Ukraine and
beyond, as it already has Crimea.

That did not work in the Thirties, and it will not work now.A note of caution: it should be said
loud and clear that Putin is not Hitler. He does not persecute Jews, or murder his enemies on a mass scale
in gas chambers and killing fields. Rather, his regime assassinates its opponents selectively.

Younger royals might learn something from Charles. So could other world leaders. The defector
and British citizen Alexander Litvinenko, killed with a radioactive weapon on the streets of London,
pointed the finger at Moscow on his deathbed.

But the Austrian corporal and the German-speaking ex-spy do share troubling similarities. Both
bear furious historical grievances. Hitler wanted to avenge the Versailles Treaty, which punished
Germany for its defeat in World War I. Putin believes the West exploited Russia’s weakness after the fall
of the Soviet Union in 1991.

In truth, the collapse of communism was a liberation for the Russians, who suffered grievously
under Soviet rule. But Putin calls it the ‘geopolitical catastrophe’ of the last century.

Both leaders stoke and exploit paranoia. Hitler blamed Jewish bankers for Germany’s woes. Anti-
Westernism is the fuel that fires support for the Putin regime. Just as the League of Nations — the
forerunner to the United Nations — failed to contain Hitler and his Italian fascist ally Benito Mussolini,
Putin plays divide and rule with Nato and the EU by striking backroom deals with greedy and short-
sighted national leaders. Just as Hitler’s Germany was an expansionist power, so is Putin’s Russia.
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In 1938, as Hitler began to mobilise his forces for a devastating war, he forced Czechoslovakia to
give up the German-speaking region of Sudetenland, inhabited by hundreds of thousands of German-
speakers, leaving the remnants of Czechoslovakia ripe for takeover. The Nazis invaded a year later. In a
similar vein, Putin has already seized Crimea, and now sponsors separatists in eastern and southern
Ukraine to stoke the flames of revolution against the government in Kiev. Aggressive Russian
interference risks making Ukraine — which is trying to hold a presidential election on Sunday — a failed
state. Both Hitler and Putin base their thinking on race, and used race-based grievances to whip up a
nationalist frenzy at home. Hitler wanted to unite the ‘Volksgenossen’ (‘racial comrades’) of German-
speaking Europe into the Third Reich. For his part, Putin wants to unite sootechestvenniki (‘compatriots’)
into a new ‘Russian world’.

Putin has already seized Crimea, and now sponsors separatists in eastern and southern Ukraine to
stoke the flames of revolution To both men, other countries’ rights or interests are irrelevant. Putin thinks
Ukraine is a ‘territory, not a state’. Hitler believed that Czechoslovakia and Poland had no right to exist
— which is why he ordered his tanks to smash their way across them. To be sure, a neutered Germany —
and Germans stranded abroad by the Versailles Treaty — had grievances aplenty, just as do Russians who
woke up in 1991 after the collapse of the Soviet Union to find they were effectively living abroad in
newly independent nation states.

But that is what happens when empires collapse.
Resolving ethnic grievances by changing borders and breaking up countries led to disaster in the

Thirties. It risks World War III now. So yes, Charles is right to say that the similarities between Putin’s
Russia and Hitler’s Germany are troubling — and growing. But the Royal Family needs no reminding
about what totalitarian rulers can do. The Bolsheviks murdered relatives of the British royals, Tsar
Nicholas II, his wife and children, after the 1917 revolution. Prince Charles’s beloved grandmother, the
Queen Mother, witnessed first-hand the appeasement years of the Thirties, when Britain tried to deal with
Hitler through diplomacy not deterrence. The Windsors also remember the shameful sympathy for the
Nazis shown by Edward VIII, who abdicated in 1936. They shared the suffering and danger of Britons
during the Blitz, and rejoiced with them when peace returned to Europe.

But our royals also know victory in 1945 brought no relief for the captive nations of eastern
Europe. The Yugoslav, Romanian and Bulgarian royal families (all friends and relatives of the Windsors)
had to flee their countries’ new communist rulers. The Deputy Prime Minister Nick Clegg’s family knows
history, too. On his mother’s side, Dutch relatives quailed under Nazi occupation. His paternal
grandmother was a Russian baroness. Had she not fled, she would all too likely have met the bestial fate
revolutionary Bolsheviks meted out to aristocratic women.

So it is a pity the Lib Dem leader, while defending Prince Charles’s right to speak his mind
during a private conversation, turned so mealy-mouthed yesterday on the parallels between Nazi Germany
and modern Russia. He did not want, he said, ‘to start comparing one period of European history to
another’.

Why not? History may not repeat itself. But, as Mark Twain once said, it often rhymes. These
recent events are particularly sinister and troubling in the light of European history in the years before
World War II. The heir to the throne understands this.

But our politicians won’t speak about it. Where is our Winston Churchill when we so desperately
need him?

EDWARD LUCAS
Dailymail 21 May 2014

29



Leelo

Thank you to everyone who attended our Kevade Spring Concert on May 4th. We are grateful
for your support.

A special thank you to Milvi Puusepp and St. Peter’s Congregation for their donation of $500
towards singers’ travel costs to Estonia for July’s Laulupidu.

We also thank Tooni Leedjärv, who has helped Leelo over the last six months with our warm-
ups every Tuesday rehearsal. Thank-you and we will miss you!

Aitäh kõigile, kes tulid meid kuulama 4. mai Kevad kontsertile. Oleme teile toetuse ja
kaasaelamise eest väga tänulikud.

Eraldi sooviksime tänada Milvi Puuseppa ja Peetri kogudust annetamast 500 dollarit lauljate
reisi toetuseks juulis toimuvale Laulupeole.

Soovime meeles pidada ka Tooni Leedjärv, kes on viimase kuue kuu vältel tulnud igal
teisipäeval Leelo proovi ning aidanud hääleharjutustega. Täname sind ja jääme igatsema!

Leelo
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Remembering Jüri Pajur

Jüri Pajur was born May 19, 1942 in Estonia and died in Vancouver, B.C. May 20, 2014. He and
his wife Ann lived in Toronto before moving to Surrey to be near his mother Juta and son
Thomas.

Estonian Church Foundation is a non-profit organization
that owns the church and community centre housing many
of the Estonian community's functions. The building is
old and in constant need of repair and finding willing
volunteer to fix an electrical or plumbing problem is very
difficult in an aging community. Back in 2009 funds had
been donated to renovate the washrooms which involved
removing old toilets and existing stalls, ripping out the old
floor and putting in new floorboards with a new vinyl
surface, installing new toilets, seals and fixtures, painting
the old wooden stalls, doors and walls. This project was
given to Jüri who completed it on time, within budget and
with a few extra upgrades donated by him and Ann.

Thereafter Jüri and Ann who worked as a team were called
upon when anything needed attention. They were on call
24/7 and in their own efficient quiet way took care of mishaps. Jüri added a threshold in the
library expanding it into two rooms. When the hall's windows needed replacement Jüri attended
at the premises to make sure that the new windows were installed properly by the workmen. The
service provided was invaluable both to the Estonian Church Foundation and to Mäeotsa..

Jüri will be dearly missed as a son, husband, father, brother and friend. A coffee cup toast to you
Jüri!

EVA VABASALU

Jaanipäevapidu – St John’ Day Celebration
Võidupäev – Victory Day

21.juunil/June 2014
Mäeotsa

32113 Olsen Avenue, Mission

Gates open at 1 pm
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

14.06.2014 10.00 Talgud Mäeotsa – 32113 Olson Ave.,
Mission

15.06.2014 13.00 EKÜK – Küüditatute mälestamine -
Remembering the deportations

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

21.06.2014 13.00 Jaanipäev/Võidupüha – St John’s Day Mäeotsa – 32113 Olson Ave.,
Mission

02.08.2014 10.00 Talgud – Work Day Mäeotsa – 32113 Olson Ave.,
Mission

28.08.2014 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

13.09.2014 Peoõhtu pagulaslauludega – Andres Raudsepp
(EKÜK ja VES)

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

14.09.2014 12.45 EKÜK – Kodust lahkumine – Andres Raudsepp
Departing the homeland

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

18.10.2014 10.00 Talgud Mäeotsa – 32113 Olson Ave.,
Mission

08.11.2014 Mardipäevapidu Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

Värskem info saate vebsaitilt - for up-to-date info check the websites:
www.vesbc.com

www.estonianevents.com


