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Põgenemine

Minu põgenemine algas Tallinnas, kus pidin mõne tunniga valmis olema oma noore
abikaasa Ira'ga, kes oli peagi emaks saamas, kodumaalt lahkumiseks. Sõitsime välja Balti jaamast
ühes kaubavagunis 21.septembril 1944.a. Paldiski sadamas saime ühe saksa miinitraaleri peale,
mis seisis reidil terve ööja päeva ja siis ristisime hukkunud „Moero" konvoi sabas Saksamaa
poole. Maandusime Danzigis, kust meid rongiga edasi viidi Pozeni läbikäigulaagrisse. Kuna mul
Saksamaal ühe sugulase aadress teada oli, saime varsti loa Pozenist edsi sõita lääne poole ja nii
sattusime üle Berliini ja Magdeburgi sõites ühte väikesesse linna mille nimi oli Aken-an-der-
Elbe. Sellest rongisõidust jäi nii palju meelde, et pidime kaks korda vagunist kiiruga maha tulema
ja kõrvalolevasse kraavi pikali heitma kuni "vaenlase" lennukid üle lendasid.

Aken'I eeslinnas oli suur välistööliste laager ja sinna, just väljapool traataeda, seadsime
ühte barakki sisse oma esimese väliskodu. Seal sündis meie tütar kaks nädalat peale
kohalejõudmist. Jagasime oma barakituba mitme teise kaasmaalasega ja kõrval barakis oli ka
eesti perekond. Nädal peale sõjalõppu jõudis kohale veel eestlasi nende hulgas mees kes oli
venelaste vangistusest põgenenud lahtise peahaavaga ja üle Elbe ujunud.

Sõja lõppedes okupeeris Aken'I rajooni ameerika armee, aga paar nädalat hiljem anti see
piirkond inglise sõjaväe alla. Otsekohe hakkasid kõmujutud liikuma, et Elbe läänekallas antakse
üle venelastele. Sellest momendist peale algas meie väikeses rahvusgrupis agar tegevus. Oli vaja
inglastele selgeks teha, kes need baltlased tegelikult olid ja miks me ei tahtnud venelaste kätte
sattuda. Kuna mina rääkisin võrdlemisi hästi inglise keelt, sain väikese grupi esindajaks ja
asjaajajaks. Samas laagris elasid ka mitmed lätlased ja nad palusid, et ma ka nende huvisid
esindaksin. Olin sellega nõus, sest suurema grupi probleemidest rääkimine leidis rohkem
tähelepanu kui kümne eest palumine. Kuna kohalikud sõjaväe esindajad olid väikese
autoriteediga mehed ja keskvalitsus oli rohkem kui jalakäimise kaugusel, siis kujunes
ringiliikumine üheks suuremaks probleemiks. Korraldsime esimeseks ühisettevõtteks jalgrataste
muretsemine. Vahetasime, ostsime, ja „kombineerisime" endile vanu jalgratta raame ja
mitmesuguseid osi. Saime nedest kokku mitu korraliku liiklusvahendit. Igal hommikul sõitsin
välja mõne kaasesindjaga, käisime ühest sõjaväe keskusest teise ome kurba lugu rääkimas ja
palumas transporti oma grupile, et venelaste alla sattuvast rajoonist enne nende tulekut välja
saada. Aga igalpool öeldi, et põgenikud ei ole nende probleem. Jutuletahtjaid oli palju, kuulajaid
vähe ja arusaajaid või kasstundjaid sugugi mitte: sõdur oli sõdur, põgenik oli põgenik ja venelane
oli sel ajal ikka liitlane. Neid sõjaväelasi oli vähe, kes olid isegi kuulnud Eestist, Lätsit või
Leedust. Lõpuks siiski juhatati meid ühte sõjaväeasutusse, mis pidi põgenikkudega tegelema.
Olime selle aja peale juba meeleheitel ja valmis jala lääne poole astuma, kui juhus või saatus ise
appi tuli. Olime päevaläbi üsna asjatult selle sõjaväeameti ümbe valvet pidanud, kuhu meil oli
soovitatud minna, et kellegi jutule pääseda, aga ikka öeldi, et sellise autorteediga inimest seal ei
ole, kes saaks meid aidata. Õhtu eel sain ühe ohvitseridemessi kokaga jutule ja tema ütles, et on
veel oodata ühe koloneli kohalejõudmist. Just siis sõitiski üks suur auto ette ja enne kui kolonel
messi sisse sai, trügisin ta kõrvale ja katsusin ruttu oma palve talle ette kanda. Ma ei tea kas ta sel
momendil mu juttu palju kuulas, aga pani tähele me inglise keele oskust ja küsis, kus ma olin
õppinud nii hästi rääkima. Kui talle seletasin, et veetsin 1939.aasta suvel YMCA laagris
Inglismaal ja kuidas olin Londonis kord tutvustatud ühele noorte sõjaväe ohvitseride grupile kui
eesti koolipoissi kellel oli sõja tõttu raskusi koju tagasi pääsemisega, läks kolonel korraga elama.
Tuli ilmsiks, et tema oli olnuks üks nendest noortest ohvitseridest ja mäletas seda õhtut Londonis.
Asjliku mehena ta kohe küsis palju transporti meil tarvis oli ja kas saaksime valmis olla järgmisel
hommikul. Nii oligi järgmisel hommikul 16.juunil mitu veoautot meie baraki ees ja pealetahtjaid
oli nii palju, et vaevalt ruumi jätkus. Pakkide kaasavõtmine polnud mingi probleem - kellegi
polnud varandust rohkem kui seljas või käeotsas kandmiseks.
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Paartunniline sõit viis meid Magdeburgi linna kus oli suur raudtee keskus, kust rongid
väljusid mitmesse suunda. Seal majutati meid suurtesse eeslinna korteriblokkidesse, mis olid
pommitamise all kanatanud - ühtegi akent polnud ees, ega mingit muud elumärki. See oli ajutine
välismaalaste suurlaager. Magasime seal reas paljal põrandal ja kord päevas seisime katelokiga
pudrusabas.

Neli päeva hiljem laeti meid rongile ja sõitsime jälle teadmata eesmärgiga lääne suunas.
Teel möödusime teistest rongidest, mis olid täis kodumaale pöörduvaid venelasi sihiga itta, või
itaalasi sihiga lõunasse. Oh seda rahvarändamist! Nii jõudsime jaanipäeval, 24.juunil Stadthageni
linna. Sealt toodi meid edasi sõjaväe veoautodega Meerbecki külasse, pandi meid ühte talu hoovi
ning öeldi, et see on kus teie võite nüüd elada.

Meerbeck oli meie koduks kuni 1947.a. sügiseni kui lääneriigid hakasid balti põgenike
vastu võtma.

P. Lunin

Eesti Leegion 60 aastane

On möödunud 60 aastat, kui 28.augustil 1942.a. asutati Eesti leegion. On õigus neil
vabatahtlikel seda tähtpäeva pühitseda, kuigi tänapäeval ei taheta neile tunnistust anda. Nad
vabatahtlikult astusid võitlema punase reziimi vastu, kes olid ainult ühe aasta jooksul meie maad
laastanud, mõrvanud ja küüditanud. Küsimus, kes olid need vabatahtlikud? Kas seiklejad, või
tahtsid omale au ja nime teha. Sugugi mitte. Need olid noored mehed kelle tuli relv kätte võtta ja
astuda võitlusse põlisvaenlase vastu. Juba oktoobri algul 1942.a. kogus noormehi Eestist,
idapataljonist ja politseipataljonist. Viimased olid juba ligi aasta idarindel võidelnud kehva
varustusega. Leegionil oli hea varustus ja relvastus. Oli igasuguseid arvamusi, miks leegioni
väljaõpe toimus Poolas Debikas (Heidelaagris), sest see oli väljaõppe laager. Ka oli sealt lähem
saata eriüksusi oma alal kas täiendus- või väljaõppele. On ju neid igas rahvuses, kes on kahe
vahel kas sõdida või mitte. Nii kes ei tahtnud sakslaste poolel sõdida läksid üle lahe, kuigi
soomlased olid saksa liitlased ja varustus tuli nende poolt, see oli iga mehe isiklik otsus ja soov.
Oli ka ütelus, et miks sa läksid tuld kustustama naabri majas, kui samal ajal oma maja oli
„leekides".

Leegioni värbamisel saadi kokku üle 5000 mehe. Oli loodetud rohkem aga paljudel oli
vastu meelt, et tuli kanda SS-mundrid. 1943.a. lõpul kuulutati esimene mobilisatsioon, sellega
värvati 11.000 meest ja 1944.a. veebruaris 38.00 meest. Oli igasuguseid arvamusi siis, ja ka
praegust, et Eesti üksused oleks pidanud väljaõppe saama Eestis ja ka kodumaale jääma. 1942.a.
ei toiminud mingit sõjategevust Eesti pinnal. Esimene üksus leegionist oli pataljon „Narva".
Rindele minnes oli pataljoni tugevus 973 meest, hästi varustatud ja väga hea moraal - valmis
võitlema. Sai kahel korral tunnustust sõjavägede ülemjuhatuse käskkirjas. Div. „Wiking"ist
lahkus Soome SS-BTL NORD-OST peale ühe aasta teenistust. Heidelaagri maha jäänuist
moodustati 3 ESTNISCHE SS-FREIWILLIGEN BRIGADE, kahe rügemendiga, 42 ja 43, kokku
5100 meest. Brigaad lahkus Neveli rindele 24.oktoobril 1943.a. Ühtlasi kuulusid brigaadi SS-
FLAK Abteilung 53 ja SS-Artillerie abteilung 53. Hiljem kõik üksused ühendati Eesti diviisiga
veebruaris 1944.a. 20 WAFFEN-GRENDIER-DIVISION DER SS (Estnische nr.1).

See on lühike ülevaade leegioni sünnist. Mälestame neid vapraid mehi, kes antsid oma
elu võitluses vabaduse eest.

„Me leegion sammub ja kindel on ta rüht".
LJ
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Vabariiga 84. Aastapäeva aktusekõne
„Meie Kodus" 24.02.2002

Esiteks, lubage mul teid tänada, et olete kutsunud mind kõnelema teie tänasel Vabriigi Aastapäeva aktusel.
Olen juba aastaid teinud endale etteheiteid, et ma pole siin Vancouveris käinud külas ja kui Alar Suurkask käis
detsembrikuus Torontos Eestlaste Kesknõukogu Kanadas sügiskoosolekul ja tegi ettepaneku kõneleja osas, ma
haarasin momendist kinni ja tänu sellele, siin ma täna teie ees olen. Nii et, veel kord, suur tänu.

Nii raske kui seda on ka uskuda, vähemalt mulle, järgmine aasta tähistan ma oma kahekümnendat aastat
ametisolekut EKN peasekretärina. Ma mäletan , et kui ma selle ameti endale võtsin, tegin endale kindla lubaduse,
et ma teen seda maksimaalselt kolm aastat. Palk oli äärmiselt väike ja organisatsiooni majanduslikud väljavaated ei
andnud kuidagi mõista et see kunagi väga kõrgele tõuseks, nii et ma mõtlesint kolm aastat oleks paras jagu aega mida
pühendada sellele, aeg mille jooksul ma saaks anda oma panuse Eesti välisvõitlusele, eestlusele ja eesti ühiskonnale
Kanadas. Peale seda kolme aastat, ma siis mõtlesin, võiks mõnda teist isikut välja õpetada ja võiksin ise siis edasi
liikuda. Selgelt, nagu tihti juhtub inimese poolt tehtud kavatsustega, nii see asi just ei kulgenud.

Ma mäletan nii selgelt, kui tolleaegne EKN liige Harald Teder tegi mulle ettepaneku asendada Enn
Saluranda, kes oli erru asumas, ta rõhutas mulle korduvalt, et „palk on küll väike, aga sul on suved vabad. EKNi
tegevus kestab septembrist maikuuni, peale seda oled vaba mees." Ja ma tollel hetkel kergemeelselt uskusin teda.
Asusin siis tööle augustis 1983. aastal.

Esimene suvi jõudis kätte ja muidugi 1984.a. suvel toimus Torontos ESTO84 ja sinna kadus mu esimene n.n.
vaba suvi. Polnud midagi, lohutasin ennast sellega, et küllap järgmine suvi on mul kindlasti vaba. Tuli 1985.a. kevad
ja istusin ühel ilusal päiksepaistelisel päeval koos Markus Hessiga ja Jüri Ruusiga Toronto Eesti Maja lähel asuvas
välirestoraanis. Markus Hess'il oli tulnud idee, et meil tuleks ette võtta mingit suuremat välisvõitlus aktsiooni, midagi
mis tooks rohkem meedia tähelepanu kui seni läbiviidud aktsioonid. Arutasime mitmeid võimalusi ja kuna ees seisis
järjekordne küüditamis aastapäev, tekkis mõte, et kuna see on leinapäev, võiksime seda kuidagi tähistada mustade
lintide kandmisega. Noh jah muidugi sellest esialgsest omavahelisest nõupidamisest kujunes välja Musta Lindi Päev,
esimene mis leidis aset sel sama aasta  augustikuul. Selle peale läks muidugi mu teine oodatud vaba suvi. Järgmine
aasta toimus jällegi Musta Lindi Päev veel suuremal skaalal kui eelneval aastal ja järgmine aasta jälle veelgi suuremalt
ja nii see läks. Selle aja peale olin muidugi kaotanud kõik lootused, et mul kunagi tuleb see lubatud vaba suvi.

1988. aastaks olin juba ületanud iseendale ettemääratud aega EKNi juures aasta võrra. Aga selle aasta suvel
hakkas kiirelt selguma, et Eestis oli midagi juhtumas. See mis oli käiku pandud eelmise aasta Hirvepargis toimunud
demonstratsiooniga, kus nõuti Molotov Ribbentrop pakti avalikustamist ning sel samal sügisel Eesti Muinsuskaitse
Seltsi loomisega, arenes välja Eesti n.n.  kuumaks suveks. Oli alanud laulev revolutsioon. Hakkasin sel aastal esimest
korda taipama, et mul vist mingit kerget pääsu EKN peasekretäri ametist ei olnud saatuse poolt ettenähtud.

Järgnevad aastad kujunesid muidugi põnevateks sündmuste rikkaiks aastateks.  EKNi töö osas oli see eriti
pingerikas, kuna seisime otse kiiresti pealetungivate ajalooliste sündmuste keerises. Pean tunnistama, et kui Eesti
Vabariigi taasiseseisvumine välja kuulutati, selle hetkeni ei olnud meil kellelgi olnud oludest ja asjadest küllaltki
selget pilti, et oleks võinud ennustada, et asi jõuab sinnani välja. Nende aastate jooksul tekkis ka küllaltki  kummalisi
olukordi, mida me ei oleks isegi ainult mõni aasta varem võinud kuidagi ette näha. Näiteks, üks omapärane juhus oli
kui 1990.a. tolleaegse Kanada välisministri Joe Clark'i otsesel palvel EKN esimees võttis osa Ottawas korraldatud
õhtusöögist, kus peakülaliseks oli tolleagne Nõukogude Liidu välisminister Eduard Sheverdnadze. Minister Clarki
soov oli anda Sheverdnadzele märku, et Kanada ei olnud unustanud Balti riike. Või siis kui selleagne Eesti nn.
üleminekuaja valitsuse juht Arnold Rüütel ja välisminister Lennart Meri külastasid Torontot ja Kanada valitsuse
otsesel palvel korraldasime koos aupeakonsul Ilmar Heinsooga Lennart Merile vastuvõtu. Arnold Rüütel oli ise otse
lennuväljalt edasi sõitnud tagasi Eestisse. Selgelt, see tegevusraamistik, milles me olime aastaid tööd teinud, oli kiirelt
ja järsult muutumas.

Minu isiklikuks üheks kõrgpunktiks nendel aastatel oli Ivo Linna ja Alo Matiiseni kontserdi korraldamine
Torontos 1989. aastal. Üks tuttav Eestis oli saatnud teate, et Ivo ja Alo tahaksid väga Kanadasse sõita. Saatsin otsemat
teed kutse Eestisse ja kulgeski nii, et paar kuud hiljem toimus Toronto Eesti Majas vastav kontsert, mis kujunes tõesti
üheks kõige haaravamaks ja liigutavamaks sündmuseks, mida ma olen elus kogenud.

Ma mäletan, et mõni aasta varem, 1985. aastal, EKNi poolt korraldatud Vabariigi Aastapäeva vastuvõtul,
üks nii minu vanune naisterahvas tuli mulle juurde ja küsis mu käest kuidas see EKNi amet mulle meeldib jne ja siis
ta küsis ja ütles mulle midagi, mis on mul tänaseni meeles. Ta ütles mulle nii, et „Ma ei saa aru miks sa seda
välisvõitluse asja ajad. Ega sa siis tõesti ei usu, et Eesti kunagi jälle vabaks saab?" Ma vastasin talle, et ma muidu seda
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tööd ei teeks, kui ma ei usuks, et Eesti saab jälle kord vabaks. Muidugi, et olla täitsa aus, ma sel hetkel ei olnud nii
väga surmkindel, et Eesti just minu eluaja jooksul jälle kord vabaks saab, aga ma uskusin et vabaks ta jälle kord saab.
Kui aga see nimetatud Ivo Linna ja Alo Matiiseni kontsert toimus, hakkasin vist esimest korda aimama, et olin
eksinud, et lootused Eesti taasiseisvumisks olid reaalsed ja enam mitte mingi kauge tuleviku unistus. Nüüd sel samal
kontserdil oli ka see sama naisterahvas, kes oli mu käest nii umbusklikult pärinud, et kas ma tõesti usun, et Eesti
kunagi jälle vabaks saab. Minu kaudu ta tutvunes Ivo Linnaga ja sellest kontserdist ja kohtumisest ta sattus sellisesse
vaimustusse, et ainult mõni aeg hiljem kujunes tast välja nii äge Eesti aktivist, nii et ainult vaata ja imesta ja võta kas
või eeskuju.

EKNi raames oli nendel aastatel kahtlemata üheks kõrgpunktiks Kanada parlamendi erakorraline istung 21.
jaanuaril 1991. aastal. Juba aasta varem oli EKNi eestvedamisel moodustatud Kanada parlamendi juurde nn.
"Canadian Parliamentary Group for the Baltic States", parlamendiliikme Pauline Browes'i juhtimisel. 18. jaanuaril
tegi Balti Liit, kuigi see oli jällegi EKNi algatus,  pr. Browes'ile ettepaneku üles tõsta Balti riikide küsimust
parlamendi alamkojas. Kolm päeva hiljem toimuski vastav istung, milles osalesid pea kõik parlamendiliikmed
kaasaarvatud peaminister ja arutati ainuüksi Balti riikide küsimust.

Et selline asi üldse toimus on äärmiselt hea näide sellest, mida organiseeritud eestlaskond Kanadas, olgugi
et ta on tunduvalt väiksem kui paljud teised rahvusgrupid, on suutelised saavutama. See erakorraline istung ei
toimunud juhuslikult ega iseenesest. See leidis aset tänu sellele tööle, mida oli juba aastakümneid tehtud selgitustöö
näol.

Sama võib ütelda Kanada tunnustuse andmise kohta Balti riikidele ainult mõni päev peale Balti riikide
taasiseseisvumise välja kuulutamist. Jällegi, see ei toimunud juhuslikult ega iseenesest. Tänu sellele, et olime aastaid
Kanada valitsus ringkondades üle ja üle rõhutanud Nõukogude okupatsiooni de jure mitte tunnustamise tähtsust,
Kanada oli järjekorras kohe teine riik, kes andis tunnustust.

EKN büroo seinal on meil raamitud Kanada ametlik tunnustuse andmise dokument, nii inglise, eesti ja
prantsuse keeles, kuhu on allakirjutanud Michael Wilson ja Lennart Meri. Need dokumendid on ka tunnustuseks meie
eesti ühiskonnale siin, meile kõigile, kes üle kõigi nende aastate ei kaotanud lootust, kes ei läinud üle mingi
kompromiss poliitikale, mis oleks näinud Eesti Vabariigi taastamise idee lõplikkut hävitamist, kes toetasid nii oma
töö kui ka moraalse ja majandusliku panusega välisvõitluslikku tööd. Ja ma kasutangi siin juhust, et tänada teid siin
Vancouveris ja läänerannikul teie panuse eest nii EKNile kui ka üldiselt välisvõitluslikule tööle üle aastate. See panus
on veelgi märkimisväärsem kui võtame arvesse vahemaad Toronto ja Vancouveri vahel, vahemaa mida ma tean tihti
jätab mulje, nagu EKN oleks ainult mingi kohalik Toronto organisatsioon. Ja siinjuures, kui mina, või minu kolleegid
või eelkäijad on kunagi jätnud mulje siinsele ühiskonnale, et teid peetakse kuidagi kõrvalmängijateks, siis ma tõesti
vabandan selle eest. Kui meie esineme Ottawas valitsuse esindajate ees, siis on äärmise tähtsusega, et teeme seda kui
Kanada eestlaste esindajad, ja mitte kui Toronto või lõuna Ontario esindajad. Ma ei oskagi õieti hinnata, kui tähtis
on olnud EKNile ja meie välisvõitlusliku tööle see, et siin läänerannikult on pea igas EKNi koosseisus olnud vähemalt
üks esindaja. Ja siin märkimisväärselt pikki aastaid Enno Lepnurm, Maldus Marits ja Alar Suurkask, kes enda kulude
ja kirjadega on sõitnud ja sõidavad Torontosse ja Ottawasse osalema EKNi tegevusest.

Kui Eesti kuulutas välja oma taasiseseisvuse 21. augustil 1991.a., siis ma mäletan, et ainult mõni päev hiljem
helistas mulle üks isik, kes kord kuulus meie Toronto ühesse äärmusesse ja kes oli aastaid pidanud EKNi vist oma
vihavaenlaseks. Ta ütles, „Noh,  millal siis EKN oma uksed kinni paneb? Teid pole enam tarvis."  Huvitaval kombel,
ta ütles ka, et EKNil tuleks talle anda oma Kanada eestlaste nimekiri, kuna meil ilmselt pole seda enam tarvis ja millal
saab ta sellele järele tulla. Selle jutu peale ma panin telefoni toru ära.

Aga siiski, see isik kergitas huvitava küsimuse - peale taasiseseisvumist, kas on EKNi üldse vaja. Selle peale
ma vastaks üsna lihtsalt, et nii kaua kui Kanadas on veel eestlaskonda ja nii kaua kui Eesti naarbiks on Venemaa, kes
ei ole kaugeltki veel unustanud oma suurriigi ambitsioone, siis „jah", meil on keskorganisatsiooni tarvis.

Välisvõitluslikul pinnal Kanada eestlaskond saab rääkida seal, kus Eesti ei saa.  Eesti Vabariik peab
lähenema Kanada valitsusele diplomaatiliste kanalite kaudu. Kanada kodanikkudena on meil otsene juurdepääs oma
parlamendiliikmetele ka Kanaada valitsusele ja meie saame julgemalt ja otsesemalt rääkida ja oma nõudeid esitada
kui Eesti Vabariigi valitsus. Väliseestlastena saame ka meie rääkida seal, kus Eesti Vabariigil puuduvad oskused, keel
ja puhtalt tööjõud. Hea näide sellest on käibel olev NATO aktsioon, tähendab Balti riikide võtmist NATO liikmeteks.
Hiljuti ilmus hästi tuntud ameerika zhurnaalis „The Atlantic Monthly's" artikkel Jeffery Tayler'i poolt, üks ajakirjanik,
kes ise elab muidu Moskvas. Artiklis Tayler leiab, et Balti riike ei tohi mingil tingimusel võtta NATOsse ja ta
põhjendab oma argumenti viiele otsele valele. Nimelt ,et kui NATO võtab Balti riigid liikmeteks, siis see tekitab ühe
tulipunkti, mis võib sõjaks plahvatada. Ühesõnaga, ta ütleb, et kartus et Venemaa algatab Eesti, Läti ja Leedu vastu
sõjalise aktsiooni on suurem, kui Balti riigid kuuluks NATOsse.
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Teiseks, ta korduvalt nimetab Balti riike „endisteks Nõukogude vabariikideks" ja kui osaks Vene lähismaast,
tähendab kui osaks endise N. Liidu nüüdse Venemaa mõjusfäärist.

Kolmandaks, ta ütleb et Balti riikide kuulumine NATOsse esitaks strateegilise riski Venemaale. Tuleb
küsida, mis riski? Kas Venemaal on karta, et äkki Rootsi või Taani kavatsevad Venemaad okupeerida Balti riikide
kaudu?

Neljandaks, Tayler annab täielikult vildaku pildi venelastest, kes elavad Balti riikides. Ilmselt on nende
olukorrad nii halvad, et nad vajavad Venemaa kaitset.

Ja viiendaks, väidab Tayler, president Putin ei saa lubada Balti riikidel ühineda NATOga, kuna Venelaste
üldarvamus, s.t. public opinion, seda ei luba. Muidugi seda, et Vene massiteabe, mis mõjutab Vene üldarvamust, on
enamasti Kremli kontrolli all, Tayler ei nimeta.

Kõik need on vanad müüdid, Moskva poolt propageeritud ja selliste nn. „lääne" ajakirjanikkude poolt nagu
hr. Tayler, järjekordselt korratud nagu nad oleksid vaieldamatud ajaloolised tõed. Hr. Tayler'i artiklist puudub ainult
väide, et Balti riigid astusid vabatahtlikult 1940. aastal Nõukogude Liitu, ka müüt mida Moskva propageerib tänase
päevani.

Selliste müütide ja valede ümberlükkamise juures me ei saa jääda lootma, et küllap Vabariigi valitsus
hoolitseb selle eest. Eesti Vabariigil ei jätku lihtsalt seda kapatsiteeti, et igale sellisele järjekordsele propaganda
rünnakule reageerida. Kuid seda saame teha välismaal.

Kodule lähemale, meil on Kanadas ikka käimas nn. „sõjakurjategijate jaht", mida EKN jälgib pidevalt. Seda
viiakse läbi vaiksemalt kui varem, kuid siiski see on käibel. Kuna kriminaalsüüdistusi ei olnud võimalik esitada, nüüd
kutsutakse süüalused immgratsiooni kohtu ette, kus kohtureeglid on palju lõdvemad kui kriminaal kohtus. Kuid
vaadake, siin on suurem oht meie rahvale ja ühiskonnale kui ainult see, et võimalikult kutsutakse endisi sõjaväelasi
immigratsiooni kohtu ette. See oht on see, et teatud grupid meelsasti näeks, et ajaloo raamatutes jääks terved rahvad
tembeldatud sõjakurjategijateks. Sellega, näiteks minu generatsioon, ei saa asjale selga pöörata kui mingi vanema
generatsiooni probleemile ja et niikuinii, need kelle vastu võimalikult tõstetakse süüdistusi on varsti surnud. Selline
tervete rahvusgruppide määrimine ühe pintsliga mõjutab meid kõiki,  mõjutab meie lapsi ja meie lapselapsi.

Ka meie suhetes kodumaaga on EKN välja astunud Kanada eestlaste huvide kaitseks. Viimastel Vabariigi
valimistel taheti välismaal elavate EV kodanikkudel tegelikult ära võtta hääletamisõigus sellega, et teatati, et ainult
Eesti Vabariigi passi omanikkudel on õigus hääletada. Protesteerisime seda koos Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga
ja see nõue tühistati. Alles hiljuti saatsime protestkirja Vabriigi valitsusele seoses Kodakondsuse määruse
muudatusega, kus nüüd saab EV passi taotleda ainult Eestis Kodakondsuse ametis ja enam mitte välisesinduste kaudu.
See kiri pole veel tagajärgi toonud kuid valitsus on lubanud, et asja uuritakse. (Mart Laar...)

Nii et jälle küsida, kas on meil ikka keskorganistasiooni tarvis, siis vastus on veelkordselt jah. Ainult ühiselt
saame rääkida meie rahva nimel ja kaitsta meie huvisid. Ja veelgi, kui mitte midagi muud, pidage meeles, et Eesti
Vabariigi püsivust tuleb meil järjekindlalt kaitsta. Palju võib veel juhtuda mida meie ei saa alati ette näha. Kui Balti
riikides peaks kunagi juhtuma midagi, ütleme, ebasündset, siis oleks hilja hakata siin otsast pihta enda
organiseerimisega kui meil ei oleks keskorganisatsiooni.

Kui üldse küsida, kas on meil keskorganisatsiooni üldse tarvis võiksime veel olulisemalt küsida, kas on meil
üldse organiseeritud eesti ühiskonda enam Kanadas tarvis peale Eesti taasiseseisvumist? Rootsis näiteks, on
organiseeritud eestlaskond kaugeltki mitte lagunemas, kuid ta on siiski tõmbunud tublisti tagasi sellest, mis ta kord
oli. Ja miks? Väga lihtne. Kui tahetakse eesti kultuuri, sõidetakse nädalalõpuks Tallinnasse. Kanadast on meil
muidugi kaugem sõita, kuid siiski, küllalt palju inimesi käivad siit iga suvi kord Eestis.

Eestlus on meile kõigile muidugi südame asi. Kuid kuni taasiseisvumiseni oli ta ka samaaegselt meile saatuse
poolt määratud ülesanne. See, mida N. Liidu poolt lammutati ja hävitati okupatsiooniga ehitati taas üles välismaal.

Siin vahejutuna, ma tahaksin tuua tähelepanu sellele, et mul on selline tunne, et meie, väliseestlased, alati
ei hinda endid õiglaselt. See mida rajati siin Kanadas ja mujal välismaal peale Teise Maailmasõja lõppu - seltsid,
keskorganisatsioonid, kirikud, koolid, suvelaagrid, ajalehed, skaut-gaid liikumised, rahvatantsurühmad, koorid jne
jne- on ikka lausa imestavapanev tegu. Jõudes Kanadasse enamuses tühjade kätega ja veel tühjemate taskutega, siin
võõraste keskel, ilma kohaliku keeleta, hakata kohe pihta oma ühiskonna organiseerimisega ja ülesehitamisega ja selle
kõrval veel endale leiba teenida ja ennast koolitada ja veel otsa perekonda kasvatada on iga kriteeriumi järgi päris
kangelastegu, mille kohta, ausalt öeldes, pole veel õiget ajaloo raamatut kirjutatud. Kanada Ajaloo Komisjon on
kiiduväärselt seda kõike dokumenteerinud, kuid see ei anna veel seda täielikku pilti sellest, mis tingimustes ja
olukordades, mis tõkkeid ületades ennastsalgava tööga saavutati seda mida saavutati. Siinjuures, ma paneks kõikidele
kasmaalastele südamele oma elulugusid kirja panna, nii nagu siin Vancouveris on seda teinud näiteks Leo Allas ja
Siina Kembi. Iga inimese, iga meie kaasmaalase elu on heroiline ja neid lugusid tuleb jäädvustatada. Veel,  me oleme
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väike rahvas ja on neid, kes meelsasti näeks meie ajaloo moonutamist ja ümberkirjutamist. On oluline, et oleks kirja
pandud kõikide poolt seda mida kogeti, nähti, tehti, nii Eestis kui ka pagulus aastail välismaal.

Aga tagasi tulles nüüd meie ühiskonna juurde. Ühest küljest on jah, meie ülesanne nüüd täidetud Eesti
Vabariigi taastamisega. Kuid kas see tähendab siis ka meie tegevuse lõpetamist välismaal? Ma usun, et vastus sellele
saab ainult olla „ei". Jah, me seisame teatud probleemid ees- meie arvud vähenevad, - see generatsioon, kes meie
organisatsioonid ja institutsioonid üles ehitasid, on areenilt lahkumas (näiteks, EKNi toetajate keskmine vanus on
jõudnud kaheksakümne ligidale - ajalehe tellijate keskmine vanus on umbes sama) - on ka keele alahoidmise küsimus
jne. Kuid need ei ole ületamatud probleemid ja lahendusi neile võime teine kord pikemalt arutada. Kuid mina
isiklikult usun, et meie tegevuse kestab siin edasi ja peab kestma edasi, kui mitte millegi muu pärast siis selle pärast,
et kui organiseeritud eesti ühiskond siin Kanadas peaks kaduma, siis oleks see meile absoluutselt lohutamata kaotus.
Olen optimistlik, et meie nooremad generatsioonid ka taipavad seda ja panevad käed külge ja ei lase käest seda mida
nende eelkäijad on neile rajanud.

Siinjuures, rääkides eestluse alahoidmisest, ma ei saa küllalt rõhutada Eesti Päevade korraldmise ja
läbiviimise osatähtsust. Olgu need Ülemaailmsed Eesti Päevad või siinsed Lääneranniku Eesti Päevad, need annavad
ühe olulise, asendamatu süsti meie ühiskonnale. Need annavad noortele sihti ja ainulaadset ühtekuuluvuse tunnetust,
rohkem kui minu arvates pea ükski teine ettevõte, mida me võime endale ettekujutada.

Lõpetades, täna on Eesti Vabariigi 84. aastapäev. Olgu, et oli aeg, sügaval stagna ajastul, kus pidasime seda
päeva peaaegu kui leinapäeva, mälestades ja austades seda mis kord oli. Kuid Eesti on taas iseisev. Meie võime
nuriseda teatud asjade kohta, mis kodumaal toimub, kuid ta on siiski jällegi iseseisev demokraatlik riik, mis on
imestusväärselt kiiresti edasi jõudnud peale viiskümmend aastat kestnud okupatsiooni. Ees ootab meid Euroopa
Liiduga ja NATOga ühinemine. Eesti rahvas seisab helge tuleviku ees. Pühitseme seda päeva!

Ma soovin teile head Vabariigi Aastapäeva ja tänan teid kuulamise eest.
Priit Aruvald

____________________________________________________________________________________

EESTI ARHIIV VANCOUVERIS
ARHHIVI TUBA MEIE KODUS ON KOHT KUHU ME KOGUME ANDMEID

KANADA LÄÄNEKALDA EESTLASTE TEGEVUSE KOHTA

TOOGE JA SÄILITAGE NÄITEID OMA VANEMATE, PEREKONNA JA KA
ISEENDA TEGEVUSEST SIIN !

Võtke selleks ühendust EAV kontaktisiku Edda Andresson-Davisega
MEIE KODU aadressil ehk telefonil (604) 922-3755

___________________________________________________________________________________
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Laadapäev
Noorus mälestus

Mulle meeldib päivitamine. Miski ei rahusta ega mõju mu meeleolu peale paremini kui
lamamine või istumine päikese paistel. Istudes ühe West Vancouveri korterimaja rõdul, vaadates
18 kümnendalt korralt üle õhtupäikeses särava mere, kus taamal sinetab Vancouveri saare mägine
siluett, rändavad mõtted koduranna poole kus sai noorukina suurtel soojadel rannakividel oma
lodisevat keha soojendada peale kosutavat suplust Soomelahe vees. Meenuvad lapsepõlve ja
noorusaastad kodumaal. Paljugi on seal mäletada. Vana inimene elab ju rohkem mälestustes -
pealegi kui tervislik olukord on sundinud jääma rohkem koduseinte vahele.

Täna meenutan ühte noorepõlve suursündmust - laadapäeva.
Olin kümne aastane koolipoiss. Igal kevadel aprilli lõpul peeti Kahala-Liival aastalaata.

See asus Narva maantee ääres umbes 45 km. Tallinnast. Laadapäev oli jõulupühade kõrval üheks
põnevamaks sündmuseks terve aasta jooksul. Laadaraha korjamine hakkas juba eelmisel aastal.
Meid oli peres neli poissi ja taskuraha saamine väga piiratud. Igat senti tuli hoolega koguda ja
hoida. Muidugi saime laada puhul isa käest ka natuke lisa. Laadapäeva hommikul olime kõik
suures ärevuses. Kõigepealt uks lahti - milline on ilm? Kas sajab? Ei saja - tuleb vist kena päev.
Kooli tuli siiski minna kuid õppetöö lõpetati kell 12. Ei olnud siis kellegil aega enam võileiva
söömiseks. Sai loodud kamp omaklassi poisse kokku ja algas pooljoostes trügimine laadaplatsi
poole, mis asus umbes kolm km kaugusel. Kahala-Liiva aastalaat oli suurim ümbruskonnas ja siin
oli alati rahvast murruna koos. Siin müüdi igasugust kraami, kuid oli ka hoolitsetud rahva
lõbustuste eest. Kohal oli tsirkus ja loomaaed oma võimsate telkidega. Siin sai näha elevante,
lõvisi, tiigreid, have ja muid troopika loomi. Mis nendes suurtes telkides kõik tehti jäi minul
nägemata - poisikese rahakott ei lubanud osta tsirkuse piletit. Tavaliselt jäid suured telgid püsima
mitmeks päevaks. Platsi põhjapoolses ääres asus talurahva nurk. Siin müüdi mitmesugust
majakraami ja põllutöö riistu, marja ja kartulikorve, puunõusi nagu toobreid, silgu- ja kapsatünne,
võipütte ja saunakappe. Samuti oli elusloomade müük. Saadaval olid: hobused, lehmad ja
vasikad. Suurimaks kaubaks olid saepõrsad. Meie isa ostis sealt tavaliselt igal aastal kaks
nuumsea põrsast. Üks läks Tallinna turule peale terve suve nuumamist müügiks ja teine kulus
igapäevaseks koduseks tarviduseks peagu terveks aastaks. Isal oli omapoolt kaasas natuke mett,
hapukurke ja soolaseeni. Meid poisse see talurahva värk palju ei huvitanud. Trügisime rohkem
keskplatsi ja müügilaudade poole. Lähenedes platsile oli juba eemalt kuulda igasugust lärmi.
Tsirkuse artistid ja klounid sagisid ringi ja kutsusid suure kisaga oma trikke vaatama. „Tsirkus
Bartseloona" näitab kahte imelooma. „Astuge sisse, astuge sisse - algab peale, algab peale -
karinal - murinal - sirinal ja sarinal". Oli palju vaatamisväärset, kuigi tsirkus jäi nägemata. Üheks
meile poistele oli n.n. „surmasõit" kus umbes kahekümne meetrilises kumera põhjaga tünnis
sõitsid mootorratturid. Oli päris põnev vaadata kui nad tulid kaunis lähedale ülemise äärele. Tünn
ise oli umbes 10 meetrit kõrge. Tegelikult päris ohutu trikk - meile poisikestele aga küllaltki
põnev. Siit aga tormas poiste grupp müügilaudade poole. Müügilauad ja letid olid paigutatud
pikkade telkide alla, kus kummalgil küljel asusid müüdavad kaubad ja keskel oli nagu tänav
ostjatele. Ka siin oli kisa laialt. Õnnerataste ja kaardi panejate lai jutt kostis kõikjale. „Astuge ligi,
astuge ligi, kes soovib see proovib, kes ei soovi see proovib ka". Seal oli laudu isegi pokkeri ja 21
mängudeks. Alaealistel oli nendel mängimine keelatud. Minu mälestuse järgi alkohooseid jooke
laadal ei müüdud. Veel oli seal jõu ja osavuse proovimiseks seadmed, nagu noolte ja pallide
viskamine. Ei puudunud ka laud kus kanged mehed harrastasid käesurumist. „Liig või paar"
kompvekkide ostmine jne. „Täna raha eest ja homme ilma rahata - homme rahata ja täna raha
eest" käis kisa mis mitmeidki eksiteele viis. Meil poistel polnud suurt huvi nendest osavõtmiseks,
küll aga sai nalja vaadates teisi kes kaasa mängisid. Põnev oli vaadata pool-vintis mehi kes
kemplesid oma käte tugevusega ja palliviskamis osavusega. Õhupüssidest laskmine oli juba
natuke tõsisem sport. Mõndagi oli asetatud päris lahtise taeva alla. Meie huvid koondusid
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peamiselt müügi ja maiustuste laudade vahele. Siin oli müüa igasugust riidekraami - aluspesust,
kleitidest, valmis ülikondadest karusnahast kasukateni. Samuti olid saadaval raadioaparaadid ja
jalgrattad.

Meil oli kõigil vähe raha - tuli hoolega kaaluda mida osta. Käisime kümme korda lettide
vahel ringi enne kui midagi ära ostsime. Isa käest saadud rahaga ostsin omale uue inglise
sonimütsi. Endale sain veel „Honeri" suupilli ja kaheteralise taskunoa. Oli vist veel midagi kribu-
krabu, ei mäleta enam. Kell hakkas vedama juba õhtupoole ja jalad hakkasid väsima. Nüüd oli
tarvis midagi söödavat. Minu lemmik maiustuseks olid pruunid meekoogid ja moosi pirukad.
Moosi pirukate peale olen maiaks jäänud tänapäevani. Olen neid otsinud peaaegu igast pagariärist
mis on teele ette jäänud, kuid nii maitsvaid kui sain Liiva laadalt pole juhtunud saama kusagilt.
Põhja Vancouveris oli üks taanlane kes neid kümme aastat tagasi valmistas - need on olnud minu
meelest kõige lähedasemad Liiva laadu omadele. Hakkas juba videvikuks vedama kui väsinud
poistekari hakkas kodupoole vantsima. Laadaraha sai kulutatud viimase sendini. Paras jupp
krakovi küüslaugu vorsti hammaste vahel, jäi laadaplats seljataha. On olnud elus õnne näha suuri
turge ja lõbustuste parke mitmetes maades kuid sarnast põnevust kui lapsepõlve Liiva laat pole
tundnud kunagi elus. Suur elamus - laadapäev oli üle. Mälestused aga sellest lapsepõlve
suursündmusest on kustumatuna sööbinud mälupilti.

EL

EKÜK  EKÜK  EKÜK
LOENGUD SÜGISEL 2002

“MEIE KODU”

Loengud algavad peale kiriku kohvilauda, umbes 12:45

15. sept. 2002 KÜLALISLOENG Calgary eestlastelt
"Eestist Krimmi, Krimmist Kanadasse ja tagasi Krimmi"
Kava ja valguspildid Krimmi eestlaste 140 a. juubeli pidustusest koos tausta materjaliga
nähtud läbi Erdmani suguvõsa viie põlvkonna, esitatud inglise keeles

20. okt. 2002  teema teatatakse hiljem

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes tulid armsa Siina Mathieseni mälestusteenistusele ja kes tegid
annetuse Siina mälestuseks meie kogudusele. Suurim tänu õpetaja Walter Johansonile, solist
Rudolf Olljumile ja organist Tarmo Viitrele.

Irene Olljum
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Eesti osaleb aktiivselt põhjariikide koostöös

29. augustil lõppes Gröönimaal Ilulissatis Euroopa Liidu Põhjamõõtme konverents "Põhjamõõde
ja Arktika aken", millel osalesid 15 ELi liikmesriigi, Euroopa Komisjoni ja seitsme partnerriigi esindajad.
Eesti delegatsiooni juhtis välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart.

Konverentsi põhiteema oli Põhjamõõtme tulevik, samuti määrati kindlaks Põhjamõõtme uue, aastaid
2004-2007 hõlmava tegevuskava põhijooned.

"Uue tegevuskava koostamisel tuleb arvesse võtta, et selle elluviimisel osalevad kolm Balti riiki ja Poola
ilmselt juba ELi liikmesriikidena," ütles Väino Reinart ning lisas, et Põhjamõõde peaks ka Euroopa Liidu
laienemise järgselt jääma üheks raamistikuks koostöö edendamisele kogu Läänemere piirkonnas.

"Põhjamõõtme tulevikust rääkides on oluline erasektori, äriringkondade ja kolmanda sektori kaasamine,
selle positiivse näitena võib välja tuua Eesti ja Rootsi välisministeeriumi korraldatud Põhjamõõtme
ärifoorumi Tallinnas 2001. aasta kevadel," sõnas Reinart.

Eesti, mis osales juhtriigina e-Põhjamõõtme kava väljatöötamisel ning on praegu juhtriik informatsiooni-
ja kommunikatsioonitehnoloogia turvalisuse alal, väljendas kohtumisel oma jätkuvat huvi infotehnoloogia
alase koostöö edendamise vastu Läänemere piirkonnas.

Vaatlejaina osalesid Põhjamõõtme konverentsil ka USA ja Kanada ning erinevate ELi ja rahvusvaheliste
finantsinstitutsioonide ning erasektori esindajad.

Põhjamõõde on Euroopa Liidu tegevussuund, mille eesmärk on suurendada stabiilsust ja heaolu
Läänemere piirkonnas, seda eelkõige tihendatud ja koordineeritud majandus- ning poliitilise koostöö
kaudu Euroopa põhjaosa riikide vahel.

Esmakordselt tõi Põhjamõõtme idee avalikkuse ette Soome president Martti Ahtisaari 1994. aastal.
Luksemburgi tippkohtumisel 1997. aasta detsembris esitas Soome ametliku ettepaneku Põhjamõõtme
arendamiseks Euroopa Liidu ühispoliitika osana.

Euroopa Komisjon töötas koos Euroopa Liidu liikmes- ja partnerriikidega välja Põhjamõõtme
tegevuskava, mis kiideti heaks Euroopa Ülemkogul Santa Maria da Feiras 2000. aasta juunis. Tegemist on
esimese ametliku Euroopa Liidu programmiga, mis hõlmab nii ELi tervikuna kui eraldi selle liikmes-
(Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa) ja kandidaatriike (Eesti, Läti, Leedu ja Poola), samuti EList väljapoole
jäävaid riike (Venemaa, Norra, Island).

Praegune Põhjamõõtme tegevuskava on koostatud aastateks 2000-2003 ning selles on välja toodud
piirkonna arengut tagavad üldised eesmärgid ja prioriteetsed tegevusvaldkonnad. Eesti prioriteedid
Põhjamõõtme raames on eelkõige energeetika, transport ja infotehnoloogia. Ühtlasi peab Eesti oluliseks
keskkonnaseisundi parandamist ja säästva arengu edendamist Läänemere piirkonnas.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

Tänuavaldus

Minu südamlik tänu kõigile, kes minu mehe Walter Kapsta matuse-talitusest osa võtsid. Suur
tänu ka õpetaja Walter Johansonile abi eest, Terri Johansonile oreli mängu eest ja suur, suur tänu Mare
Tuttile, kes mind tublisti aitas algusest peale, lõpuni. Ilma tema abita ma oleks päris hädas olnud.

Tänan ka annetuste eest Peetri kirikule.
Heldeid anjaid õnnistab Jumal!

Abikaasa Marcella
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***
VANCOUVERI EESTI

PENSIONÄRIDE ÜHING

****
TEGEVUSKAVA

SÜGISEL
2002

Kolmapäevased
kokkusaamised
MEIE KODUS
algusega 12.00

keskpäeval

Mihklikuul - septembris
11. ja 25.

Viinakuul - oktoobris
9. ja 23.

Talvekuul - novembris
6. ja 20.

Jõulukuul - detsembris
4. ja 18.

JÕULUVANA 18.!!!

ja

Jõululaat/Basaar
MEIE KODUS

Pühapäeval peale
Jumalateenistust

Jõulukuul – detsembri 1.

***

Euroopa Festival

Foto: A Rehtlane

Käesoleva aasta Euroopa festival peeti 1.juunil
Skandinaavia keskuses Burnaby's. Pildil näeme
Küllike Kõvameest ja Anu Rehtlast eestlaste
tutvustamise väljapaneku laua taga.
Tantsuga laval esinesid "Keerutajad" ja
"Kilplased" Malle Püssi ja Mari Kaul-Rahimani
korraldusel ja Tarmo Viitre muusika saatel..
Tantsude vahele oli põimitud laulud meie tuntud
regilaulu ansamblilt "Omapäised" Dagmar
Ohmani eestvedamisel.
Eestlaste osavõtu üldkorradaja oli VES esimees
Alar Suurkask.
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01.09.2002

E.E.L.K. Vancouver Peetri Koguduse

TEATED
nr. 3, 2002

õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Armas Kivisild, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 604-987-9418
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!

Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel.  Neis
peegeldub koguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama.

Jumalateenistused

Peapiiskoplik
jumalateenistus

õp.mag.Walter Johanson’ile Kuld Teeneteristi Üleandmine toimub
17.nov. kell 11 hommikul armulauaga.  Järgneb bankett.

Koguduse 52
aaspatäev

pühitsetakse 22.septembril kook Kodumaalt lahkumis
aastapäevaga.  Järgneb banket kiriku allruumides.  Ettekanne:
õpetaja reis Vatikan’i.

Tulukohvi orbude
heaks

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

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

Jõuluõhtud Jõuluõhtu jumalateenistused toimuvad  kell 4 p.l. eesti keeles ja
kell 6 inglisekeeles.   Esimesepüha jumalateenistus, 25.dets.
toimub kell 11 hommikul armulauaga.  Jumalateenistus
armulauaga toimub 30.dets. arumualaga.  Uue Aasta
jumalateenistus toimub 1.jaan. kell 11 hommikul.

Victorias toimuvad eestikeelsed jumalateenistused toimuvad kell 2 p.l.
Lutheran Church of the Cross kirikus: 19.okt. armulauaga, 21.dets.
ja 15.veeb. 19.aprillil armulauaga.  Victoria kuulutuspunkti vanem
on Urmas Anniko, tel. ( 250 ) 474-0255.

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.

Liikmeskond Leeritatute nimekirjast on surma läbi kustutatud Siina Ida
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Mathiesen (90), Loreida Miralda Oja (89), Walter Kapsta (95),
August Kaarna (95), ja Evi Toompuu (58).  Avaldame südamlikku
kaastunnet lahkunute perekondadele ja kõigile omakseile. 

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 pärida osa oma
varandusest, palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis
pärijaks täpselt nõndaviisi nimetatud:

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

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel.
604-263-1802.  Oleme palju pärinud meie esiisadelt oma
õnnistuseks.  Pärime nüüd kirikule tänu, kiitus ja austuseks
Jumalale meie järeletulijate kaasmaalaste õnnistuseks.  Need, kes
omas testamentides kogudust meeles pidasid on nimeliselt
mälestatud iga koguduse aastapäeval.

E - mail aadressid palume teatada koguduse õpetajale
walter.johanson@eelk.ee.  E-maili kaudu saaksime kiriku teateid
teile kiiremini saata.

Internetis on nüüd meie koguduse kodulehekülg. Seda saate lugeda aadressil:
http://www.eelk.ee/vancouver/ 

Õnnistatud sügispäevi päevi soovivad kõigile teie koguduse
õpetaja ja nõukogu.
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LIFE AND DEATH PERFORMANCE

In a most unusual way, I met Mr. August Kaarna. Sitting in St. Peter’s Estonian Church, waiting
for a funeral service to begin at 11:00 a.m., I was there accompanying my husband who was rehearsing to
sing in the men’s choir. It was 10:15 a.m. and I was debating whether it would be disrespectful to read a
magazine. As I was contemplating, quietly, without a creak, an elegant oak casket appeared by my elbow.
Later the funeral attendants rolled the casket to the front of the Church and opened it for viewing.
Abandoning the notion of a magazine, I observed the detailed work in the lining of the coffin, ivory satin
draped and folded into an intricate pattern. Somewhat startled, I realized that I was alone in a small
church with a corpse about whom I knew nothing. His hands were folded holding a small bible as I
reflected on the lifeless form pondering the whereabouts of the life force that once inhabited, what was
now, cold remains. Suddenly, the initial uneasiness was replaced with a serene envelope of peace. A few
musicians arrived. Slowly the little church began to fill up. The service began with Adagio from "Clarinet
Concerto" played most wonderfully by Wes Foster, clarinet and Linda Lee Thomas, piano, the Estonian
Men’s Choir, and a violin piece by Johannes Rebane, ending with a heart-rendering "Meditation" from
"Thais" played by Karen Foster, violin, and accompanied by Linda Lee Thomas. The euphony spoke
volumes about Mr. Kaarna. Who was this man who drew professional musicians to play with such feeling
so exquisitely at his funeral?

In the Vancouver Sun, April 1994, Kaarna, is described aptly by Denny Boyd as "that rarest, that
richest asset that a city can have, a genuine patron of the arts, a supporter of the Vancouver Symphony
Orchestra ever since he arrived in Vancouver 40 years ago." Kaarna, born October 9, 1906 in Rõngu,
Estonian, died July 30, 2002 in Vancouver, had a grand passion for the performing arts, symphony, ballet
and opera, seeing many operas 20 to 30 times; one day in 1966 he attended six musical concerts. Possibly
he holds a world record for the number of musical events ever attended. He was known to follow his own
copy of the score and was especially partial to the violin, an instrument he played himself. Well known in
the music industry worldwide, he was on friendly terms with the ushers, and musicians of the Vancouver
Symphony Orchestra, all of whom esteemed his friendly presence.

At the funeral reception, a musician recalled that when Mr. Kaarna was at a performance two
things could be guaranteed. The first was that he would invariably come backstage and tell the musicians
that the evening’s performance was the finest they had ever played, and the second was that he would
give them a standing ovation. As his name-plated seat was front row centre left, and he was a tall man, the
entire audience would usually follow his enthusiastic lead. At the very least, it would be a standing
ovation of one.

When August Kaarna was badly injured after
being hit by a car in 1993, an usher created a fitting card
to their most devoted patron which showed him poised
in front of his seat receiving a standing ovation from the
concert audience, ushers and members of the orchestra,
all euphoric.

Mr. Kaarna, it was a pleasure to have
met you.

E. VABASALU
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August Kaarna
In memoriam

August Kaarna, kes oli meile kõigile Kusti, sündis oma onupojaga samal päeval ning
samal aastal - 9.oktoobril 1906. Mõlemad teismelised jäid tiisikusse. Kusti onupoeg suri, Kustile
oli aga määratud elu. See olevat sündinud selletõttu, et ta isa ja teised kodused valmistasid talle
elupaiga puude latvadesse, voodertades ning mõne aja järel ikka uuendades kuuse- ja
männiokstega. Seal ta elas päeval ja öösel varakevadest kuni hilissügispäevadeni. Sellele rasekele
haigusele ei olnud veel ühtegi rohtu. Arst oli viimase abinõuna soovitanud juua kreosiiti. Seda
Kusti ka tegi. Kreosiit on ju puumaterjali säilitaja ning praeguseks keelatud. Kusti oli kindel, et
kreosiit pani selle kurjale haigusele piiri. Kuid kõigeenam uskus Kusti oma armsa ema palvetesse,
kes tundide viisi oli põlvili palvetanud oma pojale tervise taastamist. Ta jutustas, et pärast seda
rasket haigust ei olnud tal „pool oinast" midagi ära süüa. Võib-olla oli oinaliha tõesti talle jõu
andjaks, Kusti oli ju hästi pikk ning jõuline mees.

Kusti oli kiindunud ilusasse muusikasse. Sümfoonia ja teater olid Kusti elu ja hing. Tal
oli isegi teatris ostetud iste. Jumal oli talle kinkinud maheda ning kauni baritonhääle, nii oli palju
aastaid segakoori- ja meeskoorilaulja.

Kustil oli suurepärane mälu. Aastaarvud ja isegi pisisündmused, mäletas ta haruldase
täpsusega. Oli palju niisugust, mis oleks väärinud kirjapanemist tulevastele põlvedele, sellele
Kusti lõi aga käega. Tal oli palju huvitavaid laule ja kui oli parajas tujus laulis neid oma
kuulajaskonnale. Näiteks, tuntud laul „Lutika Viiu", kõik üle 50-ne salmi oli tal peas.

Nüüd on aga kõik laulud lõppenud - kustus elu, vaikis vaev ja valu, saabus igavene rahu!
Kusti armastas ja austas kirikut. Kuna iganes sõbraga jumalaga jättis, oli alati ta

viimaseks üteluseks: "see you in church!"
Puhka rahus armas sõber ja olgu sünnimaa-muld Sulle rahulikuks puhkepaigaks Rõngu

surnuaial.
Laine Viitre

PUHKA RAHUS

WALTER KAPSTA
Sündinud 01.08.1907  surnud 06.09.2002

        Mälestavad leinas
abikaasa MARCELLA
tütar CHRISTIANE perega Prantsusmaal
vennapoeg  REIN perega Eestis
ja Vancouveri Pensionärid
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Tervitusi Eestist
Kohilast

Soovime lähimat infot koostöövõimalustest. Teeme juba paari organisatsiooniga koostööd, aga seda on
meie raskustes väga vähe. Elutingimused ja vajadused muutuvad igapäevaga. Nimelt on meil väga hea
toetajaliige Kanadas (Akadeemilised Kanada Eesti Naised). Oleme saanud neilt riideabi ja materiaalset
toetust laagrite läbiviimisel. Kas ka Teie organisatsioonide kaudu on seda võimalik teha?
Saadame Teile väikese reklaamlehe enda organisatsiooni tegevusest.
Meie kontaktandmed:   Erika Niinemäe

Kohila. Posti 10-27
Rapla mk. Eesti EE79801
Telef: 056459106
e-mail: erikaniine@msn.com             Parimate soovidega

Kohila LS vanem: Erika Niinemäe
   22.juuli 02a.

Mittetulundusühing
Kohila Lastekaitse Selts

N= 80126413

Asukoht: 79801 Rapla maakond, Kohila alev, Posti 10-27.
Kontaktisik: Erika Niinemäe: mob. 056459106, tel. (048) 32103, e-mail: erikaniine@msn.com
Mittetulundusühing on vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on laste igakülgne huvide kaitse,
abiandmine lasterikastele ja vaestele peredele, laste omaalgatuslike organisatsioonide toetamine,
heategevuse arendamine, abi puuetega ja raskesti kasvatavatele lastele.

MTÜ KOHILA LASTEKAITSE SELTS teeb koostööd kõikide laste huvideks loodud liikumiste,
seltsidega, ühingustega nii maakonnas, vabariigis kui ka välismaal.

Kuna Kohila piirkonnas on väga palju abivajajaid, siis toetab MTÜ Kohila Lastekaitse Selts heatahe
korras Kohila valla ja alevi raskes majanduslikus olukorras olevaid noori kui ka paljulapselisi peresid,
pensionääre, töötuid, invaliide.

On organiseeritud mitmeid üritusi lastele, samuti suvelaagreid. Psüholoog-nõustajate kaudu on antud
psüholoogilist abi mitmetele peredele. Abistatud on pidevalt Kohila Päevakeskust, kus käivad koos
probleemsete perede lapsed.

Preaguse majanduslike olukorra juures, kus piirkonna inimesed on väga paljud töötud ning riigi poolt
eraldatavast abirahadest ei jätku elamiseks, on saanud abi meilt väga paljud inimesed ja nad on meile
südamest tänulikud, et oleme aidanud leevendada nende rasket majanduslikku olukorda.

MTÜ Kohila Lastekaitse Selts teeb koostööd Kohila valla sotsiaaltöötajaga, et oleks maksimaalselt
võimalik aidata abivajajaid.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes tulid meie armsa ema, vanaema ja vanavanaema Senta Püss'i
ärasaatmisele ja lohutasid meid sel raskel päeval. Eriline tänu Isa Stefanile liigutava teenistuse eest,
Tarmo Viitrele orelimängu eest ja laulukoorile ilusa laulu eest. Täname ka kõiki, kes annetusi tegid
kogudustele Senta mälestuseks.

Sügavas tänutundes,
Vello ja Malle

Ivar, Yolande ja Cedar
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VES Raamatukogu teated

Raamatukogu on avatud pühapäiviti kella 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel
iga teisel kolmapäeval kella 11:30 - 12:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Liiga paks, et olla liblikas Sisko Istanmäki,   Tallinn 1998
Romaan. Soome keelest tõlkinud Katrin Reimus.            Kirjastus Virgela.

Ariadne lõng Pedagoogika Ülikooli väljaanne,    Tallinn 2001
Nais- ja meesuuringute ajakiri - II aastakäik

Eesti usund Uku Masing Tartu 1995
Kirjastus Ilmamaa

Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas  - Toim.Triinu Ojamaa ja Ingrid Rüütel,   Tallinn 2002
Uurimised etnomusikoloogia alal. Töid mitmelt autorilt. Osade pealkirjad: Uusi
suundumusi pärimusmuusikas, Rahvalaulude õppimine, õpetamine ja väärustamine,
Folklooriliikumisest laiuti ja sügavuti, Identiteedist läbi pärimuskultuuri prisma,
Muusikakirjandust. Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne.

Täname kõiki lahkeid raamatute annetajaid.
Vello

Helmuth Kalmann'i koostatud pildirikas ajalooline raamat "Lääneranniku Eesti Päevad
1953-1999" on nüüd müügil ja saadaval Vancouveris Malle Püss'i käest.

Eesti Orthodox Koguduse korraldusel

Kunsti ka käsitöö näitusmüük

Laupäeval, 2. nov. 2002,
kell 10 hom. - 4 p.l.

Meie Kodus

* Müügil on kunsti ja käsitöö esemeid *
* Pakume kohvi ja suupisteid *

Kõik teretulnud!

Müügilauad saadaval ainult ettetellimise korral - $20 ja üks ese loteriile
Malle: 604 542-0223
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Keelemees

Inimene kuuleb ja näeb palju rännakutel - palju ka ununeb ja nähtud pildid tuhmuvad. Mulle on
jäänud meelde looke, mille jutustas kunagi 1936.aastal väikesele külaliste salgale kapten Toom - tuletorni
ülem ja tuntud loodusesõber Vilsandi saarel. Usun, et kõlbab seda korrata niihästi kui mälu seda lubab.

Kunagi vanal tsaariajal oli Vilsandil kaks tuletorni, millised muidugi olid merekaartidel üles
märgitud. Ühel kenal päeval hakkas üks tornidest pragunema. Kohale tulid asjatundjad vene insenerid,
kes seda asja koha peal siis arutasid ja uurisid - ja ka kohe nõu leidsid: tornile tuleb vitsad peale lüüa nagu
hapukapsa tünnile. Nii tehtigi - ja mõne aja möödudes torn langes kokku, millega oligi probleem lõplikult
lahendatud.

Ühel hommikul udu haitumisel nähti tornist hispaania lippu kandvat laeva nõutult saare vetes
seismas. Tornivaht käis laevas ära, aga midagi ei olnud teha - kapten ei osanud saare keelt. Kuna näis, et
võõras kapten vaja nõu, tuli leida mees, kes oleks saanud hispaanlasega asju ajada. Keda panna tõlgiks?
Eks ikka vana Mart - oli ta olnud kõva meresõitja noorest peast juba - kõik maailma keeled sula selged,
pealegi paar korda kartuli lastiga Riia linnas käinud. Miks ta siis keelt ei oska?

Mehed tagasi laeva juurde, Mart muidugi kaasas. Seal siis kapteniga jamati ja prooviti nii mitugi
keelt, aga ikka ei saanud asja.

Kapten tõi välja merekaardi ja kordas pidevalt ühte nime, osutades tuletorni: Domesnes?
(Domesnes on neem Liivi rannikul, kus tol ajal oli juba tuletorn)

Noo siis hakkas Mardil koitma - Mart ajas esimese sõrme püsti ja ütles: "Domesnes".
Kapten noogutas õnnelikult pead ja kordas "Domesnes". Nüüd Mart ajas kaks sõrme püsti ja

ütles: "Vilsandi".
Kapten naerdes kordas: "Vilsandi".
Mart ikka veel hoides kaks sõrme püsti, tõmbas aeglaselt ühe sõrme alla: "Korrrr…" ja nüüd ühte

sõrme püsti hoides ütles: "Vilsandi".
See jutt oli selge mereudus ekslenud kaptenile. Vilsandi - mis seal enam kahelda.
"Eks ole lihtne asju klaarida, kui keelemees on ligi", arutasid mehed ja aerutasid tagasi tuletorni

suunas. RP

Raamatumüük

Üliõpilaste Selts Raimla pöördub teie poole seoses oma viienda heategevusliku raamatumüügiga
käesoleva aasta novembri algul.

ÜS Raimla on korraldanud heategevuslikke raamatumüüke alates 1998. aastast ning igal aastal on
saanud selle kaudu 4000-6000 krooni toetust mõne kooli või lastekodu raamatukogu. Oleme toetanud ka
välis-eesti koole - näiteks 2000. aasta raamatumüügi tulu läksi Venemaa Ülem-Suetuki küla eesti kooli
heaks.
              Läheneva raamatumüügi tulu saaja pole veel selgunud, kuid kuna välismaalt saadetiste
saabumine võtab aega, pöördume teie ja teie organisatsioonide poole juba nüüd.

Ootame teie raamatuannetust ÜS Raimla aadressil (toodud allpool), kuid palume postiga
raamatuid üldiselt mitte saata, kuna nende postikulud ületavad tihti raamatu müügist saadava tulu. Kuna
korraldame sarnase raamatumüügi kindlasti ka järgmisel aastal, lähevad hiljem saabunud raamatud müüki
järgmisel aastal.

Loodame, et mõni teie organisatsioon võtab enda peale raamatute kokkukogumise teie maal ning
saadab need ära meile korraga.

ÜS Raimla aadress on: Veski 42, 50409 Tartu.

Ette tänades
                    Fred Puss
                     ÜS Raimla vilistlaskogu kirjatoimetaja
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"Eestist Krimmi, Krimmist Kanadasse ja tagasi Krimmi"
Eesti Kultuuriühingu raames

Kava ja valguspildid Krimmi eestlaste 140 a. juubeli pidustusest koos tausta materjaliga nähtud
läbi Erdmani suguvõsa viie põlvkonna,   esitatud inglise keeles

Esitajad:   Martha Munz-Gue, Lillian Munz, Livia Kivisild ja Helgi Leesment, kõik Calgaryst, Albertast
Pühapäeval  15.sept. 2002  kell 12:45  "Meie Kodu" Aulas.     Sissepääs: annetus

Õed Martha Munz-Gue ja Lillian Munz suguvõsa on juba 140 aastat Eestist ära olnud.  Nende esivanemad, sel
ajal 10 aastane Jakob Erdman ja 7 aastane 7 Mari Tint,  rändasid 2000 km jalgsi 1860te aastate algul Paidest
Musta Mere äärde Krimmi koos suurema grupiga et seal paremat elu rajada.  Esimene eestlaste grupp saabus
Krimmi 1861 aastal (kuid mõnikümmend aastat hiljem rändasid paljud edasi Albertasse veel kord uut elu
looma). Nii tähistati septembris 2001 aastal Krimmis sealse eestlaste 140. juubeli. Kanadast olid kohal Martha
Munz-Gue oma kahe tütrega.  Nad kohtasid esmakordselt oma sugulasi, leidsid oma esivanemate talu, osalesid
Ukraina Eesti Seltsi poolt korraldatud juubeli pidustustel ja võtsid pilte. Martha õde, Lillian Munz, koostas lühi
kuuldemängu Jakobi ja Mari elu kõrgpunktidest.  Sellest kõigist on kokku põiminud huvitava kava Helgi
Leesment ja Livia Kivisild kes korraldasid eesti päritolu pealelõuna märtsis Calgarys.  Nüüd esitavad samad
isikud sarnase kava Vancouveris inglise keeles:

Sissejuhatus -  Helgi Leesment
Lühi kokkuvõte majandus ja sotsiaal tingimustest Eestis aasta 1861 ringis   -   Dr. Livia Kivisild
“Mari ja Jakobi seiklused aastatel 1863-1933 ”, autor Lillian Munz  -   kuuldemängu esitab Lillian Munz
ja kaaslased
Valguspildid võetud Krimmi eestlaste 140 a. juubelil, septembris 2001  -  Martha Munz-Gue

Kõik on kutsutud selle omapärase eestlaste päritolu kavale!


"From Estonia to Crimea to Canada and Back to Crimea"
presented in Vancouver at the Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada

Slide show and background highlights celebrating the 140th  anniversary of Estonians in Crimea,
seen through five generations of the Erdman family, presented in English

Presenters:  Martha Munz-Gue, Lillian Munz, Livia Kivisild and Helgi Leesment, of Calgary, Alberta

Sunday September 15, 2002  at 12:45 pm. Admission by donation.
Estonian House       6520  Oak Street, Vancouver

The families of Martha Munz-Gue and Lillian Munz have lived away from Estonia for 140 years.  Their great
grandparents, at that time 10 year old Jakob Erdman and 7 year old Mari Tint, walked 2000 km from Estonia to
the Crimean peninsula on the Black Sea as part of a large group hoping to establish a better life there. The first
group of Estonians arrived in Crimea in 1861  (several decades later, many families emigrated onwards to
Alberta, Canada and elsewhere to begin anew yet again).  Thus, in the Fall of September 2001,  Crimean
Estonians celebrated their 140th anniversary.  Martha Munz-Gue and her two daughters from Alberta attended
the event.  They met their Crimean relatives for the first time, found their forefathers' farm,  enjoyed the
celebrations organized by the Ukrainian Estonian Society and took pictures.   Martha's sister, Lillian, has written
a brief readers theatre play highlighting the lives of Jakob and Mari Erdman.   All this was combined by Helgi
Leesment and Livia Kivisild into a well received program at Calgary last March.  Now the same program is being
presented in Vancouver in the English language.

Introduction  -   Helgi Leesment
Brief overview of social and political conditions in Estonia around 1861  -  Dr. Livia Kivisild
“The Travels of Mari and Jakob 1863-1933”  by Lillian Munz  - a short readers’ theatre  presentation
read by Lillian Munz and others
Slides of the festival celebrating the 140th  anniversary of Estonians in Crimea  -  Martha Munz-Gue

Please join us for this celebration of Estonian heritage in English.
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Eesti Uudised
Sügis, 2002

 Eesti valitsus otsustas valisministri Kristiina Ojulandi nõudel vabastada välisministeriumi kantsleri Indrek
Tarandi põhjusena auto juhtimine joobnuna ja ebakohaselt käitumises välisministri Ojulandi ees. Kümme aastat
tagasi vabastas Tarand Ojulandi välisministeeriumis, koha sai Ojuland tagasi kohtu abil. Läbisaamine nende
vahel on olnud alati terav. Uueks kantsleriks nimetati Priit Kolbre, kes on olnud Eesti EU saadik. Auditor Juhan
Parts astus tagasi oma kohalt, et pühendada poliitikasse; saada Res Publica erakonna juhiks. Res Publica tahab
kergendada vene keelsete elanikkude sisendamist Eestisse. Mitte eesti keelt rääkijaile peaks korraldama kursusi
ja ekskursoone osavõtjate kulul või vaesuse tõttu toetama riiklikult. Peaminister Kalls tegi kokkuleppe Vene
Balti Erakonna juhiga koostööks. See samm peaministri poolt killustab vene poliitikuid Eestis. Ülemkohus
otsustas tühistada seaduse mis keelab erakondade koostood blokina kohalikkudes valimistel. Tulevases
kohalikkudes valimistel kulutakse 3-5 miljoni krooni. Rahva erakond toetab põllumehi mitte välismaalastele
põllumaad müüa. Maahinnad on Eestis 25 korda odavamad kui Soomes. Haritud maa maksab Eestis $125/ha.
Praegu on Eestis põllumajanduses 80 välis ettevõtet, 60 neist kuuluvad soomlastele. Eesti uus Rahvuslik
Konservatiivide Erakond propageerid sündimise tõstmist, perekonna väärtuste hindamist, eesti keele sälitamist
ja rahva poolt presidendi, politseinike ja kohtunike valimist. Vene okupatsiooni lõpul oli Eestis sündinute arv
kaks korda suurem kui 1999. millal sündis 12500 last. Järgneval aastal sündis 13,020 last, mis näitab , et
perekonna väärtus on suurenemas Eestis võrreldes teiste Euroopa maadega.

 President Bush kutsus peaminister Siim Kallase Valgesse Majja neljandaks septembriks, et arutada Eesti vastu
võtmist NATO’sse ja ka U. S. nõuet ameeriklaste puutumatust Ühendatud Rahvaste poolt loodud sõja
kurjategijate kohtus (ICC). Riias on juba balti riigid otsustanud nagu enamik riike maailmas, et nad ei saa
lubada, et ameeriklased saavad olla üle seaduste. Israeel ja Rumeenia on nõustunud mitte tunnistama Soja
Kurjategijate Kohut.

 Vene vastupanu NATO laiendamise vastu on pehmendunud. Rootsi on mures Eesti vastuvõtmises NATO’sse,
kuna Rootsi on varustanud relvade ja nõuetega Eestit. Soome pole veel NATO’sse ühinemisega kohanenud.
Balti riigid pidasis koos U. S. senatoritega ja poola polikutega ühinemise plaani ja ettevalmistuseks Prahasse
novembris, kus otsustakse, keda NATO’sse vastu võtta. Viis eesti pommi ja miini spetsialisti on saadetud
koertega Afganistaani ühte ameerika baasi kaitsma.

 Eesti on venelastele alati olnud üks eelistatud reisi eesmark, kus on meeldivad konverentsi võimalused. Raske
on saada venelastel viisasid. Eesti kolmel konsulaadil Venemaal on alati pikad sabad ja visa saamine võtab viis
paeva. Venelased pole nagu soomlased kes tulevad Eesti, et saada odavat kaupa Kadaka turult. Venelased
lähevad kallimatesse restoranidesse vodkat jooma. Kakskümmend miljon venelast lähevad aastas välismaale
kulutama 50 milljardi eurot. Välisminister Ojuland ja Tallinna vene saadik tegid kokkuleppe Tartu – Pihka
laevaliini alustamise kohta.

 EU tahab oma koosseisu laiendada 25 riigile. Laiendamist takistab Saksa ja Hollandi hoiak põllumajadusliku
toetuse tõttu, EU väljaminek põllunduse toetuseks on 40% sissetulekust ja uustulnukatel, nagu Poolas ja
Ungaris on rohkem põllumehi kui praeguses EU’s. Eesti läbirääkijad sälitasid omapärase maksu süsteemi
EU’ga. Eestlastel on veel läbi rääkida põllumajanduse, energia ja rahanduse üle. Läbirääkimised peavad olema
lõpetatud 2004. Looduskaitsjad on kaebanud eesti majanduse ministeeriumi kohtu kuna majandus ministeerium
pole hinnanud kiviõlile toetava energia tootmise mõju loodusele. Soome ametiuhingud on pahased eesti takside
pärast, mis võimaldavad soome firmadele maksu taevast. Soomes on korpuratsioonidel 29% tulumaks, Eestis
26%, peale selle Eestis pole uus investeeringu profiidi maksu. Isiklik sissetulu maks on 26%, Soomes on see
progressiivne kuni 60%-ni. Eestis õnnestus eesti süsteem säilitada EU-läbirääkimistes. Kallas utleb, las olla
eesti maksu süsteem eeskujuks. Eestis on sotsiaal maks ettevotetel 33%, Soomes see 20%.

 Simon Wiesenthali organisatsiooni Jerusalemmi esindaja Eifram Zuroff on korduvalt käinud Eestis. Ta pole
rahul, et Eesti pole ühtegi juuditapjat kohtusse toonud. Nüüd lubab ta $ 10000 US igale, kes leiab juudi tapja.
Oletakse, et nõukogu aegsed kohtu poolt süüdimõistetud, kes teavad kes, kus ja kuidas juutide tappmine sundis,
on veel elus. Zuroff andis kaitsepolitseile üle 16 nime, kes teenised 36 Eesti Politsei Pataljonis ja kes olla Valge
Venes kuuendal augustis juute tapnud. Politsei pole leidnud mingeid andmeid tapmise kohta. 9 meest 16-st olla
surnud ja ülejäänud ei ela Eestis, välja arvatud Arula, kes on 77 aaastat vana, ja kes tunnistab, et pataljon valvas
küll talli, kus olid sees inimesed, võimalikult ka juute, kuid ta ei tea midagi tapmisest. Eifram Zuroff koos
ameerika saatkonnaga pole rahul politsei uurimisega. Polda rahul, et Harri Mannil, 82 a. vana, Venezuelas, pole
veel kohtusse toodud. Politsei teab, et Mannil kuulas üle inimesi, kes viidi tapmisele, kuid ta ei olnud tapja,
peale selle oleks võimatu ta Venezuelast Eesti saada. Pärnus keelati ausammas SS-vormis sõduriga, kelle püss
oli suunatud Venemaa poole pealkirjaga, “Kõikidele eesti sõduritele, kes langesid oma kodumaa ja Euroopa
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vabastamise eest 1940-1945.” Eestlasi sunniti ja osa ka ühinesid vabatahtlikult, pärast brutaalse kommunistliku
okupatsiooni järele, saksa sõjaväega. 27ndal jaanuaril 1945 Puna Armee vabastas Auschwitzi surma laagri.
Eestis kuulutati see päev tapetute mälestamiseks.

 UN repordi järgi Afganistaanist tulevad opiaadid Kesk Euroopasse ja sealt edasi Lääne Euroopasse.
Nõulkogude ajal polnud narkootika probleemi, kuid nüüd 1995-1999 perioodil narkootika tarvidus on tõusnud
40%iliselt 15-18 aastaliste alaealista hulgas, eriti Ida Euroopas. Ka Eesti on narkootika läbikäigu koht. Eesti ja
soome politsei avastasid 100 kg hashish mida oli toodud Hispaaniast ja mida transporteeriti Soome. Eesti kaudu
läheb narkootika Skandinaaviasse. Paldiski oli narkootika juhtmise koht, kust ka leiti amphetamiini.
Narkootikaga käib kaasas HIV nakastus. Juulis tõusis Eestis HIV-nakastatute arv 2455-le, enamus nakasttuist
olid 15-24 aastased.

 Eesti majandus areneb 4-5% aastas, ühinedes EU-ga tõuseb areng 6-7% aastas. Eestis Rootsi poolt omatud
pangad võtavad 5%, teised pangad 7.5%. Ostujõud suureneb 10% võrra aastas. See aasta esimesl poolel osteti
8838 sõidu autot, peamiselt Peugeot. Eestis pole tolli, mistõttu on eesti põllumajandusel raskusi oma kaupa
müüa. Välismaalaste omandatud müügikohad tahavad müüa ainult odavat toitu, mis ei võimalda valikut. Aprilli
vähene vihmasadu põhjustas üle miljardalise kahju. Ainult 31 põllumehel 61000st on saagi kindlustus. Juunis
oli temperatuuri keskmine 24 kraadi, tavaliselt on temperatuur juunis 16 kraadi. Euroopa uniooni põllunduse
eriametnik Fischer soovitab endistele kommunistlike maadele eeskujuks võtta Ida Saksamaa arengu.

 Narva elektri jaamu täiendakse 150 miljonilise euro laenuga. Narva ametiühingud on pahased , et ehituseks ei
võeta kohalikke kutsemehi vaid neid tuuakse Tshhist ja Poolast. Majandusministeerium põhjustab seda
majanduslikult. Eesti Energia andis välja 200 miljonlise euro 7 aastase bondi, mis kannab 6% interesti. Bondi
müük eduneb üle Eurropa. Eesti elektri tarvidus on tõusnud 6,16 miljardi kwh-ni. Saksa Enercon ehitab
Saaremaale kaht tuule generaatorit 450000 euro eest.

 Tallinnas riiklik KredEx on aidanud juba 1600 alla 35 aastaseid osta endile elukohti. Kanditaatitel peab olema
ülikooli või kutseline haridus, Keskmine võlg on 335000 kr. Tallinna linnapea saatis valitsusele kirja nõudes 65
miljoni krooni, et mahustada Mustamäelt 800 välja aetud elanikku erastamise tõttu. Seadus annab korteri
elanikele eesõiguse korterite müümisel, aga seda pole tehtud. Välja aetud piketeerisid välis saatkondede ees.
Riik on juba ennem annud 5,4 miljonit krooni Tallinnale selle küsimuse lahendamiseks. Tallinnas hääletati $
22700 US kulutusega salitada Puna lennukite hävitustöö ala pommituse ohvrite mälestamiseks. Ainult 8000
elanikku hääletasid.

 Eestis pangad uurivad põhjalikult väljaspoolt tulevate nõuetele panga arvet avada, et mitte sattuda mitte
seaduslikutele tehingutesse. Kuna Eestis on poolel elanikul mobiiltelefonid, siis katsetab pank neid kasutada
ühenduseks kundede ja panga vahel. Telefon on ühendatud panga kesk kompuuteriuga. Paul Vahur Tallinnas
avas Internetis panga aadressiga icegold.ee, mille kaudu saab muuta paberraha kullaks. Kuld on säilitatud
Atlandi ja Karibea saartele. Kulla arved töötavad elektrooniliselt Egold ja GoldMoney adressil Internetis.
Kullapanga ideed arendas Chas Manhattani ametnik James Turk. Kolm eesti noormeest. Jaan Tallinn, Anti
Henlat ja Priit Kasesalu, arendasid pehmekaubaga ühe maailma suurima filmide ja muusika vahenduse
süsteemi, mida kinni panna ei saa kuna igal kundel jääb võimalus ilma keskkohata vahetust jatkata. Süsteemi
nimi on KaZaA. Ameerikas filmi ja muusika tööstus katsub vahetuskoha sulgeda. KaZaA on kümme miljoni
kasutajat. Vahetajate hulk kasvab igal nädalal 30 miljoni võrra. Ameerika legislaatorid külastasid Eestit, et
tutvuda paberivaba e-valitsusega. Riigi sekretär Aino Lepik von Wiren seletas e-süsteemi ameerikalstele. 2,5
miljonline kulutus süsteemile hoiab riigile kokku aastas 1,5 miljonit krooni.

 Kaheksateist süüdlast, kes mürgitasid möödunul aastal surnuks 68 inimest ja vigastasid 80 metanooli
müümisega Pärnu ümbruses, antakse kohtusse. Üks 34 aastane mees teenis 50000 krooni teadlikult, et ta müüs
metanooli piirituse arvel. Tartu tulnud nelja Läti küllakutsutud jalgrattureid peksti nejakümne poisi poolt.
Ennemgi on Tartu kaabakad peksnud neegreid ja aasialasi.

 Eestlased on juba kolm aastat saavutanud esikoha naise kandmises. Mees jookseb võitlusel ja naine hoiab
reitega kõvasti mehe kaelast kinni rippudes maa poole. Naine peab olema vähemalt 17 aastat vana ja mitte
kergem kui 49 kilo. Võistlejaid oli üle Euroopa. Auhinnaks oli naise kaal õlus. Tallinnas Rocca Maare parkimis
väljas ja Tartus endisel puna lendurite lennuväljal noored võitlevad Ameerikas, Jaapanis ja Euroopas tehtud
autodega. Jaan Veidermaa
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LEP 2003

XXVI Lääneranniku Eesti Päevad toimuvad 16.-20.augustini 2003 puhkekeskuses "The Resort at
the Mountain", mis asub Mt. Hoodi jalamil Oregoni linnas nimega Welches. Kogu puhkekeskus on
eestlastele reserveeritud pakkudes küla-õhkkonda, kus sõbrad, sugulased on vaid jalutusteekonna
kaugusel. LEP juhatusega võite ühendust võtta aadressil: P.O. Box 80572, Portland, OR 97280, USA või
e-postiga: info@esto2003.org .
Täiendavat infot leiate websaitilt: www.esto2003.org

LEP'05 - Kas Vancouveris?

On teada, et LEP'03 toimub Oregoni osariigis. Selle järele oleks Vancouveri kord 2005 aastal.
Varsti on vaja selleks otsus teha. Kas oleme me valmis? Kas juhtkonda leiame? Senini on olnud raskusi
eestvedajate leidmisega. Peame küsima ka - missugused peaksid need päevad olema? Kuidas saaks Sina
kaasa lüüa?

Palun mõtelge nende küsimustele, Arutage! Esitage uusi ideid! Töötage ümber vanu ideid. Tulge
aasta koosolekule järgmisel kevadel.

M

Üleskutse kunstnikudele ja käsitöölistele

Laupäeval 2.novembril 2002 toimub järjekordne Vancouveri Eesti Orthodox koguduse
näitusmüük. Müügi lauad tulevad varakult kinni panna. Hind on $20 laualt plus üks ese annetatud loterii
jaoks.

Lähemat informatsiooni annab Malle Püss, tel 604 542-0223.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes tulid August Kaarna ärasaatmisele ja annetasid tema mälestuseks
meie kogudusele ja Vancouver Symphony'le.

Palju tänu Walter Johansonile kes oli suureks abiks leinateenistuse korraldamisel. Tänu organist
Siiri Rebasele ja Johannes Rebasele kes südamlikult mängis August Kaarna viiulil, mis oli temale
kingitud.

Täname Meeskoori ja nende juhatajat Malle Püssi, samuti Lembit Jõemägi kes organiseeris
meeskoori ja kirstukandjad. Tänu kirstukandjatele.

Tänu Laine ja Tarmo Viitrele liigutava järelhüüde ja eulogy eest ja Rudolf Olljumile, kes luges
ette lõigu, aastaid tagasi saadetud Augusti ema kirjast „Surija ema viimane palve oma armsa lastele".

Eriline tänu ka Vancouveri Symphony muusikutele Linda Lee Thomas'ele, Wes ja Karen
Foster'ile kes kaunistasid Augusti kontsert-leinateenistuse nii liigutavalt.

Augusti õepoja nimel Aimar Malkovi nimel,
Irene Olljum

Täname talgulisi

15.juunil 2002  Mäeotsal
Raul Vabasalu, Veiko Tutti, Karl Maru, Elmar Kaul, Liisa Suurkask, Aarne, Alina, Annika ja Anne Tork,
Marje Suurkask, Malle Püss, Vello Püss, Leida Nurmsoo, Valve Kaul, Silvia Tark, Guy Belanger, Karl,
Ingrid ja Olev Rumm, Teas Tanner, Alar Suurkask.
(Puhastamine, riisumine, torude parandamine, jaanitule puumaterjali kogumine ja valmistus jne)
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Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes meie armsa abikaasa ja ema Evi Toompuu mälestusteenistusel
nii rohke arvuliselt tulid ära saatma. Suur tänu õp. Walter Johansonile ja abilistele, Tarmo
Viitrele, hr. ja pr. Kirvesele ja Apostliku laulukoorile laulude eest. Suurim tänu annetuste eest Evi
mälestuseks.

     Udo Toompuu
tütar Aili abikaasaga ja poeg Michael

Tänuavaldus

Meie täname kõiki sugulasi, sõpru ja tutavaid kes tulid nii suure arvuliselt Evi't ära
saatma. Täname õp. Walter Johansoni, Tramo Viitret, Herbert ja Erna Kirvest ja Apostliku
Õigeusu koguduse laulukoori. Täname veel neid kes meile kaastunnet soovisid suusõnaliselt,
kaartidega ja lilledega.

Kõigile palju tänu Evi ema ja vendade poolt,
    Olga
    Harri perekonnaga

Thomas perekonnaga

Vancouveri eestlaste
ühislauludeõhtu

Reedel 27.sept., kell 19:00 - Meie Kodu
allsaalis

Tulge kõik ja tooge oma lauluhääled!
Palume ka, et igaüks tooks mõned suupisted jagamiseks

Kohv ja tee

--------------------------------------------------------------------------------------------

MILLISED ON SU ,,JUURED” ?
YOUR ROOTS ?   WHERE DID YOUR FAMILY COME FROM?

KES OLID SU VANEMAD, KUST NAD TULID JA MIDA NAD TEGID?

TOO OMA PERE ANDMED EESTI ARHIIVI VANCOUVERIS!
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Valgekivilaste piknik

Lõuna-Surrey ja White Rocki eestlased kogunesid Kembi tallu laup. 10.augustil 2002, et osa võtta
traditsiooniks kujunenud piknikust. Ilm oli ilus, söök maitsev ja tuju hea. Lauluga esinesid
naisansambel "Pääsukesed" ja meeslauljad "Pontsikud". Tantsuga esinesid siinkandis vähetuntud
(aga reklaami järgi vist "kuulsad") "Juurikad". Tiirlesid vahvalt kolme paariga, kuigi kahjuks oli
nende riietus kusagile kaduma läinud ja mehed pidid jägama ühte formaalset komplekti kolme
peale. Naised paistsid leidlikumad olema ja ilmusid kohale peaaegu elegantse rõivastusega koos
kübaratega.
Täname teadustajat Milvi Puusepp'a ja muidugi talurahvast kes nii lahkelt võtsid meid vastu ja
kellele see 60 piirides rahvahulk ekstra tööd ja tüli tõi.

"Pääsukesed" ja "Pontsikud" kikilipsu kiitmas. Fotod: M Puusepp
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Baltic states cleaning up to impress EU

Globalization drives former republics of the Soviet Union to raise standards to levels required for
membership in European market   -   Globe and Mail - Wednesday, August 14, 2002 – Print Edition,

                  PALDISKI, ESTONIA -- The beach-going teenagers taunt and tease each other at high volume as a
volleyball floats back and forth over the net that separates them. The sand is clean, the waters of the Baltic Sea are
blue.  There's nothing visible on this unusually warm afternoon to suggest that less than seven years ago, this spot
was contaminated with radioactive runoff from a nearby nuclear submarine base.
                  Like the rest of the former Soviet Union, Estonia and Baltic neighbours Latvia and Lithuania were left
an atrocious legacy of cities polluted by enormous outdated factories and towering smokestacks, as well as a
countryside littered with Red Army relics.
                  But a decade on, the Baltic states have put their resources and reputation into cleaning up the mess, even
as neighbours such as Russia continue to let their worst environmental  problems slide.
                  In Estonia, the government says that, per capita, it is spending more money on the environment than any
other former Soviet republic. And it is not because of an effective environmental movement. Estonia is being
pushed toward higher standards by globalization -- the force that is often the target of environmentalists.
                  "Estonia and the other Baltics have been moving faster because they want to be seen as European
countries," said Anto Raukas, a geologist at Estonia's Tallinn Technical University who
 heads the program to clean up the Soviet military mess. To become a full member in the European Union, which
the Baltic states would like to be in the next few years, they must harmonize their laws with those of other member
states, modernize aging refineries, tackle zones of excessive air pollution, and meet continental standards for
drinking water and forest management.
                  The lure of Europe's open market appeals to Estonia and its neighbours, as does the aid they are eligible
to receive to meet some of the world's toughest environmental standards.  With the help of EU money, Lithuania is
closing a giant  Soviet-era landfill near its northern border with Latvia and
 building a modern one in a more secure location. Latvia is renovating its water-purification and sewage facilities, a
move that will reduce pollution flowing into the Baltic. And in Estonia, the number of waste sites has fallen to 50
from 350 during the past two years. All old-style dumps are to  be closed by 2009 when the country will be served
by 20 modern facilities that meet EU standards.
                  But Estonia's boldest moves may be the ones taken near the beaches at Paldiski. For years, this area --
Russia's last redoubt in the Baltics -- was a training centre for submariners and so secret it didn't appear on maps.
When the Russians finally pulled out in 1995, four years after Estonia declared independence, curious Estonians
flocked here to have a look.
                  They found a massive training complex, disguised as a regular factory but complete with two indoor
full-scale models of nuclear submarines, functioning reactors and all. What they discovered inside shocked them.
Piles of scrap metal littered the base. Nuclear material was carelessly disposed of in insecure places. And
radioactive waste remained in liquid form, against all modern conventions.
                  A massive, and immediate, cleanup was needed but there was no one in Estonia trained to do it. Unlike
Russia, which has often been too proud to acknowledge it needs outside scientific help, the fledgling Estonian states
had no hangups. They appealed to the international community, and scientists  and money came flooding in from
the United States, Germany, Sweden and Finland. Estonia's own people watched and learned until they were ready
to take over.
                  "At the start, we didn't have any expertise but we've grown up a little bit," said Henno Putnik, whose
small firm, Alara, has been leading the Paldiski cleanup with a dozen full-time staff.
                  The task is enormous.
                  "There was not a radioactive waste storage, there was a radioactive waste dump," Mr. Putnik said.
"Everything radioactive was just thrown in the same spot, with no segregation, no packaging."
 As a result, the base cleanup is still a work in progress, years away from being finished. But already the liquid
nuclear waste has been transformed into solid material in more secure containers. A massive oil spill has been
cleaned. And the Paldiski beaches have been mopped up and are now a popular weekend getaway for residents of
Tallinn, the scenic, medieval-style capital that is a 30-minute drive away. The submariners' barracks, an imposing
structure that dominates the centre of town, has become a popular concert venue.
                  But the twin reactors, which functioned continuously from the early 1970s through to 1989, remain in
place. For the time being, there isn't anywhere else to put them. The potential for disaster remains uncomfortably
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high. The reactors are encased in an orange concrete sarcophagus, but the departing Russian navy did not bother to
install monitors that could tell the Estonians the temperature and humidity inside the reactor.
                  "We have no idea what's going on inside there," Mr. Putnik said. What is known is that material inside is
still highly radioactive. In 1994, a civilian died after coming across  radioactive waste near the base.
                  Paldiski is not the only environmental problem left to Estonia when the Soviet Union crumbled. Though
smaller than Nova Scotia, the country is dotted with more than 1,500 military sites, about 200 of them in and
around Tallinn.  "The [Soviet] army was not controlled, and isn't up to now, in Russia," Mr. Raukas said as he
toured a site where dozens of tunnels were carved into artificial hills to hide mobile missile launchers, whose
nuclear warheads were once pointed at Western Europe.
                  The site near Tallinn is both an outdoor Cold War museum and a
blight that stretches across several square kilometres that might have otherwise made an attractive camping area.
Only from a close angle can you see that the hills are of a uniform shape and have garage doors. Heaps of garbage
and old uniforms of soldiers still litter the ground, along with empty vodka bottles and spent bullets.
                  "This place is a gift of the big Russian nation to the people of little Estonia," Mr. Raukas said wryly,
kicking at a piece of metal. Though the base was handed over peacefully, the insides of  most buildings, even the
cafeteria and main guard house, are  riddled with bullet holes. At another base, an Estonian cleanup crew found a
16-square-kilometre area covered with a layer of petroleum one centimetre thick.
                  At a cost of millions of dollars, Estonia has cleaned up or at least removed the most dangerous waste
from all the army bases and several old military airports. Unlike many post-Soviet states, it could afford to do so.
"Estonia has more money than Central Asian states like Kazakhstan and less corruption than Russia," Mr. Raukas
said.
                  The same applies for Latvia and Lithuania. Almost alone among  the 14 former Soviet republics, the
three have seen consistent  rises in their national wealth and standards of living since their independence in the
1990s.
                  "They're doing so much better economically than, say, Kazakhstan or Uzbekistan, and they also get
more aid from the international community," said Vera Pisareva, an adviser to Sergei Mitrokhin, who heads the
liberal Yabloko Party in the Russian parliament. "And their Soviet legacy was not so horrible as in Russia and other
ex-Soviet republics."
                  Some people, however, aren't impressed. The head of Green Cross International, a sustainable-
development organization founded by former Soviet leader Mikhail Gorbachev, believes Latvia, Lithuania and
Estonia have been playing a shell game, making cosmetic changes and moving the mess around to impress the EU.
"They have the Soviet legacy too and they're unable to handle  it," Vladimir Leonov said. "They pretend they can
because they're trying to look their best in front of the West and because they so badly want to join the EU."
                  And, bad as the Soviet scars are, the Baltic states never had  a Chernobyl to deal with, unlike Ukraine
and Belarus. The truly monstrous industrial and nuclear sites that have made such a mess around the former Soviet
Union are largely within Russia proper or, in the case of some of the worst nuclear testing, in barren parts of
Kazakhstan.
                  There also may be a difference in mindset, though, between the Baltics and the rest. While Russians and
their government focus almost solely on economic issues -- President Vladimir Putin is constantly asking his
economists to find new ways to increase the gross domestic product -- Ms. Pisareva believes the Baltic states are
"more European" in outlook, and have  tried to develop their economy without sacrificing their  environment.
                  This approach allows them to attend, with their heads held high, the World Summit on Sustainable
Development in  Johannesburg. The summit, running from Aug. 26 to Sept. 6,   marks the 10th anniversary of the
bigger Earth Summit in Rio de Janeiro. While the entire ex-Soviet bloc was fingered as a problem area in Rio, of
the 14 former republics, only Latvia, Lithuania and Estonia can claim significant progress in cleaning up the mess.
                  "If we want to be part of Europe -- and we do -- we know we've  got to clean this up," said Mr. Raukas,
gesturing at a landscape dotted with Soviet military relics. "Besides, nobody wants to live like this any more."
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           Tegevuskava  - Calender of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus  / Event Koht / Place

15.09.2002 12:45 EKÜK - Krimmi eestlastest sõnas ja
pildis - inglise keeles. Multi-media
presentation in English on the Estonians
of Crimea.

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

22.09.2002 Peetri koguduse 52.aastapäev "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

27.09.2002 19:00 VES ühislaulude ja kohvi õhtu
Coffee Social and sing-song evening

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

20.10.2002 12:45 EKÜK - Lecture "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

02.11.2002 10:00-
16:00

Orthodox koguduse näitusmüük
Fall Craft Fair

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

28.11.2002 Postipoisi jõulunumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

01.12.2002 12:00 Jõululaat/basaar "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

08.12.2002 12:00 Kukkli ja kohvi lõuna "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver


