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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
JA

HEAD UUT AASTAT
Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele
EELK VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSOONID
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND
Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan ja Aldo
Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly
Crayne, Marika ja Stan Rose
Davis, Edda perega
Eilau, Heljo
Ellip, Lyyli
Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler
Hansson, Ants ja Hilja
Harris, Robert, Virve, Martin ja Kristi
Humphrey, Urve perega
Johnson, Wayne, Linda ja Elena
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti
Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kapsta, Marcella
Kaul, Elmar ja Valve
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Kaul, Karl ja Enca, London, England
Kaul-Rahiman, Mari, Tiiu ja Haroon
Kembi, Jaan perega
Kembi, Siina
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas, Astrid, Katrina, Markus ja Leila-Ann
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul
Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne
Lepik, Erli perega
Lepik, William perekonnaga
Lepnurm, Helmi perega
Lepp, Aino
Lillak, Kalev
Loo, Laine lastega
Luksepp, Juhan - Powell River, BC
Marits, Katrin, John ja Arvo
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mirk, Ella
Morel, Leo ja Aggie
Morel, Walt, Debbie ja Heidi
Morel, Raymond, Jill ja Kyle
Muld, Harry ja Helbe
Muld, Mike ja Karin
Mullaste, August ja Maie
Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Paakspuu, Eric ja Kalli
Paakspuu, Helga
Paat, Agnes
Paat, Enno
Pallas, August ja Lydia
Peolaan, Evald
Peterson, Niina
Pihlak, Ellen - Eskiltuna, Rootsi
Proos, Artur
Pungar, Aino
Püss, Vello

Pütsep, Lembit ja Laine
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rautiala, Teemo ja Õrne
Rautiala, Rodney & Hyeon Ju, Tacoma, WA
Rautiala, Robert, Lynnettee, Nicholas ja Brittany, Chilliwack
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev
Sander, Armi
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Jaak ja Kärt perega
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Sukmit, Richard ja Leida
Suurkask, Alar, Marje, Anton ja Liisa
Suurkask, Ralf
Suurkask, Toivo perega
Tallermo, Elmar
Talve, Harri
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Toompuu, Sofia ja Udo perega
Treikelder, Valli
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford
Umelas, Agnes ja Jüri
Umelas, Mait ja Heather
Vabasalu, Aare ja Aino
Vabasalu, Raul ja Eva
Varma, Leida
Vasara, Ivar, Cedar ja Kristjan
Vasara, Rein
Veemes, Mai
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Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve
Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Weemees, Ilmar perekonnaga
Weemees, Mart perekonnaga
Weemees, Valdeko ja Imbi
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wister, Hedy
Õunapuu, Veera

Tänuavaldus
Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise
kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.
Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Veiko Tutti, E. Kirikufondi esimees

Tänuavaldus
Südamlik tänu kõigile kes tulid minu armsa abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa Eduard
Toompuu ärasaatmisest osa võtmast. Teie lohutavad sõnad, lilled ja kaardid on meile toeks
olnud.
Siiras tänu ka annetuste eest Peetri kogudusele. Palju tänu õpetaja Walter Johansonile,
organist Terri Johansonile ning südamest tänu Erna ja Herbert Kirvesele ja Silvia Soidele ilusate
laulude eest.
Sofia
Udo ja Michael
Aili perega

Eesti Kirikufondi

PEAKOOSOLEK
peetakse 11. veebruaril 2007.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:
1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised
Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.

7
Jõuluks 2006

JÕULUTULI
Jeesus ütles:
Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu.
Tuld olen ma tulnud viskama maa peale,
ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!
Luuka 12: 35. 49
Jõulud ja jaanipäev on seotud niihästi piibellikult kui ka Eesti rahvatradistioonis tulega.
Süütame küünlad siis kui on aasta kõige pimedam aeg ja süütame jaanitule siis kui on aasta kõige
valgem aeg. Jaanipäeval meenutame meest, kes kõneles valgusest, mis jõuludel tuli maailma.
Seda valgust tohime endas kanda ja jagada ka elu rasketel ja pimedatel hetkedel. Valguse ja
küünalde kõne on ääretult mitmekesine. Üks küünal on see, millega alustame advenditeekonda ja
lisame igal nädalal uue küünla juurde kuni jõuluõhtul süütame tuhanded küünlad meie kirikutes,
kodudes, koolides, kalmistutel... Tuli on ka valvamise sümbol, Kristus kutsub meid valvama ja
hoidma tule põlemas. Selleks vajame kõik usuõli. Jõulud oma pika öö ja kaduvlühikese päevaga
ning suvi kõige pikema päeva ja öötu ööga, kauneim ja valgeim aeg, kutsub meid otsima valgust.
Seitsekümmend aastat tagasi kirjutas õpetaja Theodor Tallmeister ajakirjas
"Protestantline Ilm": “Kui jõuluõhtu möödunud on ja püha öö tuleb, siis jäätakse mõnelpool üks
ainuke küünal halja kuuse okste keskel põlema. Selle mõjul tekivad salapärased varjukujud ja
inimesel, kes voodisse heitnud, ei tule nii kergesti uni, vaid mõtted, tunded, tahe koonduvad
küünlavalguse ümber ja püüavad südamele ja hingele jõulujutlust pidada. Vaikse jõulupaistuse
peeglis näeb inimene oma siseelu ja hakkab mõistma, kes ja mis tema on. Kunstlikud katted
varisevad kokku, õpitud ja omandatud eelarvamised, seltskondlise viisakuse näokatted ja kõik
tõelise tuuma varjamiseks otsitud vormid purunevad. --- Hoolitseda tuleb selle eest, et küünal ei
kustuks. Ei aita tulipunane, silmipimestav kõiketeadmise ja teistest üleolemise valgus. See
peletab head vaimud ja pühad mõtted eemale. See ei ole meie tõeline valgus. Vaid igatsuse,
otsekohesuse, südamepuhtuse, lapseliku lihtsuse küünlaid on tarvis - lapseea küünlaid, need
peavad põlema. Sest ilma nendeta ei saa seda kätte, mis läbi ilmaruumi ja püha öö teed otsib
südame juure, et meie hingele uut põhitooni anda ja meid kordkorralt tõsta. Jumal otsib oma
valgusega neid, kes Teda otsivad. Jõululaps käib pühal ööl ühe maja juurest teise juure ja vaatab,
kas küünlad põlevad. --- Ja kui ta su hinges näeb küünlatuld, siis teeb ta taeva lahti ja läkitab
valgusesära just sinu elu sisse ja usu - see ei kustugi enam.” Ääretult ilus pilt!
Kaks tuhat aastat tagasi Petlemmas süttinud jõuluvalgus põleb tänaseni. Mul ei lähe
kunagi meelest jõuluöö Petlemmas 1991. Tohtisin siis võtta valguse püha sõime juurest ja
süüdata sellest oma küünal sinna, kus on kiri, et siin sündis meie Õnnistegija. Meie Issand
soovis, et seda valgust jagataks kõikjal. Jeesuse misjonäridena kuulutame tema püha sündimist ja
sammume pikas palverändurite protessioonis. Tuletan meelde meie Maarjamaa laste teed, meie
rahvas on saanud osa sellest suurest valgusest aastasadu tagasi. Mõtlen nendel jõuludel
evangeeliumi valguse toojatele, tänu neile kuulume täna Euroopa kristlike rahvaste hulka.
Piiskop Fulco, kelle Lundi piiskop nimetas 1169 Eestimaa piiskopiks. Esimene Liivimaa piiskop,
töötas Väina jõe suudmes alates 1184. Piiskop Hermann I rajas piiskopilinnuse ja toomkiriku
ning Haapsalu linn sai linnaõigused 1279. Usupuhastus jõuab Eestisse ja evangeelne kuulutustöö
algab 1524 Haapsalus. Üks esimene õpetajaid, Joachim Jacobi puhkab Jaani kiriku altari ees 430
aastat. Vennastekogudusele lähedaste kirikuõpetajate abil ilmub eestikeelne Piibel 1739. 1917
astub kokku Eesti I kirikukongress ja asutatakse Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, meie vaimulik
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ema, kelle 90. sünnipäeva tähistame tuleval aastal. Mul on au olla 25. luterlik õpetaja Haapsalus.
Võiksime veel palju lugeda ajaloolisi hetki, mis jutustavad meile, et Kristuse valgus põleb.
Armas Vancouveri rahvas! Tuletan tänu ja armastusega meelde neid viit kuud, mil võisin
olla teie keskel ja kuulutada Kristuse valgusest ja teenida teid pühade sakramentidega. Soovin
teile kõikidele palju tõelist jõulurõõmu. Süüdake teiegi küünlad Kristuse valguse märgina ja
hoidke evangeeliumi tuli põlevana.
Tahan soovida nende jõulude puhul, et me võiksime olla selle ürgse valguse kandjad.
Tänane päev, nii nagu kõik varasemad vajab valgust, vajab soojust. vajab armastust.
Jõulurahu ja jõuluvalgust soovides
Praost Tiit Salumäe perega

Tänuavaldus
Johann Eilau 5. juuni 1910 - 1. september 2006
Täname südamest kõiki, kes avaldasid kaastunnet suure kaotuse ja leina puhul ja kes võtsid osa
meie isa ja abikaasa, Johanni mälestusteenistusest 1. septembril 2006.
Palju tänu Praost Tiit Salumäele teenistuse eest ja Tarmo Viitrele, kes kaunistas teenistust
orelisaatega. Täname ka Mai-Helena Mägilat ja Silvia Soidet, kes laulsid nii ilusasti.
Täname kõik neid, kes jagasid oma mälestusi Johannist: Raymond Rannala, Edda Davis, Juta
Kitching, Valdeko Weemees, Armas Kivisild, Leo Allas, George Burns, Enda Bardell, Teas Tanner,
Andres Loo ja Aleks Aavik.
Tänu Alar Suurkask’ile, kes nii sujuvalt juhtis mälestus sõnavõttude programmi.
Suur tänu ka neile, kes saatsid meile kaarte, kirju ja lilli, ja ka annetuste eest Vancouveri
Kirikufondile.
Tänutundes ulatame käe ka nendele headele sõpradele, kes olid abiks peiede ja matuse
korraldamisel: Mall Vesik, Agnes Umelas, Laine ja Tarmo Viitre, Anu Rehtlane ja George Burns, David
ja Jeanne Mitchell ja Eesti Köök.
Tänades Heljo, Mare ja Veiko

Jõulu õhtu
Tasa liugleb lume helbeid,
käes on kallis jõuluöö.
Majades on aknad valged,
lõppenud on päeva töö.
Vaikses jõulõhtu süles
inimlaps sa seisata,
tõsta oma silmad üles
jõulutähte imesta.
Täht see imekaunilt särab
üle ilma paistab ta.
Vaikinud on päevakära,
puhkab mets ja puhkab maa.
L.T.
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Jõul nagu see tuli
Mihklikuu suve lõppu kuulutas
siis veel valgust, soojust nautida
- kõikjal rahvas ande salvestas
peale Mihklipäeva võis puhata.
Ega almanakki siis vajatud
oktoobrit tundsid ju selleta
kuigi pime, sadu sai kogetud
oli aeg et talveks korrasta.
Nii lõikuspüha ja Mardipäev
said Loojale tänuks peetud sääl
sest peale algas uus ajajärk
ja pimedusest kerkis rõõmsam hääl.
Spontaanselt tekkis elevust
iga hing hõivas uut vaimustust
lõi lootust, ootust, rõõmu meeltele
kinnituseks sai valge vaibake.
Lumi taas kinkis valgust, härma
seades jõuluks toimingud käima
- Kadripäev kombest valge maaga
lõi siis avati pühade - laada.
Sest päevast ju veel ainult üks kuu
- aga lapsele tundus et aeg venib küll päeviti otsiti kuusepuud
mis kodukambri parimalt ehib.
Ja kui lõpuks ilmus kuusk - jõulupuu,
valmis jõulutoidud, regi seatud,
- saunast kirikusõit, Oi! Mis siis muu
kui valguspühad jõul oli tulnud!
- Rõõm, elevus, lootus kulmineeris
Õnn tänuks härdalt laule serveeris. Al-Ma--le (2006)

Jõulud
Toas kõik on nõnda vaikne,
ema kannab laual toite,
jõulu ajal ikka külm,
vara läheb pimeks ilm.
Ehted kuuse külge pandi,
põhud toa nurka toodi,
jõulud hüüab lapsesuu,
toas särab kuusepuu.
Keegi kopsib ukse taga,
küll see on vist jõuluvana,
kingikott on temal seljas,
habe endal üsna härmas.
Jõuluvana ära käis,
ta nii tuttav meile näis.
Küll ta oli vanaonu,
temal ikka naerul nägu.
L.T.
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Jõulud okupatisiooniaastatel
Enn Tarto mälestusi Memento jõulukonverentsil 2004. aastal 19.detsembril Tartus.
1956. aasta 24. detsembri õhtul tähistas üks grupp koolinoori, kellest enamik oli põrandaaluse
noorteorganisatsiooni ‚Eesti Noorte Malev‘ liikmed, jõulupidu Tartus, Kastani tänavas Voldemar Kohvi
korteris. Juba õhtul märkasime uudishimulikke mehi selle maja ümber.
Järgmisel päeval läksime Tartu III Keskkooli pärastlõunasesse vahetusse. Puiestee tänavas Peetri
kiriku ees peatas mind üks hästi lahke olemisega mees ja küsis: „Noormees, kus siin on Peetri tänav?“
Hakkasin seletama, et Peetri tänav on paralleelne tänav Puiestee tänavaga, kui neli meest täiesti
ootamatult tormasid mulle kallale ja lohistasid Narva (tollase Leningradi) tänaval seisnud auto peale.
Mind sõidutati Tartu KGB peakorterisse Vanemuise (Aia) 19.
Peetri tänava kohta küsinud lahke olemisega onuks osutus KGB ohvitser Randar Hiir, Erni Hiire
poeg ja hilisem tähtis VEKSA tegelane.
See ei olnud mingi juhus, et KGB oli Eesti Noorte Maleva vastase rünnaku kavandanud just
esimeseks jõulupühaks. Tartusse oli KGB koondanud suured jõud, teiste seas oli kohal ka KGB ohvitser
Leonid Barkov, hilisem KGB uurimisosakonna ülem ja KGB kindral.
Kõige jutukam kommunist oli aga tõlk Ortolenko. Tema soovis mulle KGB Tartu osakonna
ülema kabinetis eesti keeles „Heid joule!“ ja lisas kohe sellele terve laviini sõimu vene keeles umbes nii,
et neetud piimahabe, nolk, kutsikas, natsionalist, värdjas, jne. Kogu see seltsimees Ortolenko info oli
vürtsitatud ohtrate mattide, rottide, jt sõimusõnadega.
Juhtusin vaatama seinal rippuvat Feliks Edmundovitš Dzeržinski suurt fotot. Ortolenko märkas
seda ja hakkas veel kõvemini karjuma. Tema kisa mõte oli selles, et kui ma oleks nende kätte sattunud
mõned aastad varem, siis oleksid nemad mind kõigepealt jõulude puhuks vaeseomaks peksnud. Teisel
jõulupühal 1956. aastal algas meie poiste sõit Tallinna Patarei vanglasse vangiautoga ehk rongaga.
Järgmine hästi meeldejäänud jõulupüha on 1958.aastast.
Eesti Noorte Malevasse kuulunud poisid mõisteti süüüdi Vene NFSV kriminaalkoodeksi § § 5810 ja 58-11 järgi. Mind oli viidud Mordva ANSVs, Zubovo-Poljanski rajoonis asuvasse poliitvangide
laagrisse p/k ž-h-385/7.
See oli suur laager, vange oli seal umbes 1 700-2 000 meest, nendest eestlasi 120-150. Kõige
rohkem oli laagris (lääne)ukrainlasi ja leedulasi. 25.detsembri õhtul umbes kell 19.30 organiseerisid
baltlased leedulaste juhtimisel laagri suures sööklas jõuluõhtu. Kokku tuli umbes 600-700 inimest:
leedulasi, lätlasi, eestlasi ja külalisi, eelkõige lääneukrainlasi.
Sööklas oli oma paarkümmend jõulukuuske, küünlad, veidi piparkooke ja küpsiseid. Leedulastest
vaimulikud teenisid, katoliiklastel oli armulaud, lauldi vaimulikke laule.
Paraku ei saanud poliitvangid jõuluõhtut kuigi kaua rahulikult pidada. Algul tuli koonduslaagri
korrapidaja ohvitser koos valvuritega ja nõudis selgitust. Talle selgitati. Ta käskis kõigil vangidel kohe
barakkidesse minna. Vangid keeldusid. Tšekistid läksid ära ja teatasid barakkides olevate „krappide“
kaudu, et sööklas näidatakse filmi. Teised vangid – venelased, valgevenelased, (ida)ukrainlased, vangid
Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast - tormasid „filmi“ vaatama. Selgitasime kaasvangidele, et mingit filmi ei
näidata ja et see on tšekistide provokatsioon. Kaasvangid võtsid meid kuulda ja läksid barakkidesse
tagasi. Siis ilmus laagrit ümbritsevatesse valvetornidesse (võskadesse) lisaks ühele relvastatud valvurile
veel kaks, nurgapealsetesse tornidesse seati üles kuulipildujad.
Siis tuli sööklasse laagriülem umbes 30 mehega ja nõudis kohest laialiminemist. Laagriülem
ähvardas kasutada jõudu ja näitas kuulipildujate poole. Ähvardus oli tõsine, sest veel neli aastat tagasi oli
tuli avatud ja isegi tankid paisatud vastuhakanud laagritesse. Seekord nii ei läinud. Vangid järele ei
andnud, ülemused „konsulteerisid Moskvaga“, st sealsete tippkommunistidega ja lõpuks lepiti kokku, et
lõpetame jõuluõhtu kell 21.30, teeme söökla korda ja kell 22.00 oleme barakkides, sest siis algas nn
öörahu. Kordaläinud jõuluõhtu oli ka poliitilises mõttes lõppenud meie võiduga. Jumal oli meid aidanud.
Muidugi organiseerijaid karistati hiljem mitmel viisil. Kuna mina olin üks eestlastest jõuluõhtu
korraldaja, siis ei antud mulle pärast vabanemisi luba Eestisse elama asuda. Vabastustõendil seisis
lähtekohana Petseri (Petšorö).
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Kolmas ilmekas mälestuskild jõuluõhtust on 26 aastat hilisemast ajast – 1984. aastast.
1984. aasta 19. aprillil oli Eesti NSV Ülemkohus mõistnud mind kolmandat korda poliitvangiks –
karistus 10 aastat vabadusekaotust ja 5 aastat asumist nn nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda
eest. Lisaks sellele, et olin okupantide kohtu poolt kuulutatud „eriti ohtlikuks riiklikuks kurjategijaks,“
tituleeriti mind veel „eriti ohtlikuks retsidivistiks“ ning seetõttu tuli karistust kanda erirežiimiga
parandusliku töö koloonias.
Mind viidi Permi oblastis asuvasse Kutšino surmalaagrisse VS-389/36-1. Kandsime triibulisi
riideid. Elasime kambrites. Tööle viidi samuti töökambrisse. Igal kambril oli oma töökamber.
Minu kambrikaaslasteks olid Ukraina poeet ja rahvuskangelane Vassili Stuss, armeenlane Azat
Aršakjan ning vaimulik Ukrainast Semjon Skalitš (hüüdnimega Ded Pokutnik).
Üldiselt ei takistanud valvurid vahepealsetel aastatel poliitvangidel jõulude tagasihoidlikku
tähistamist. Kuskilt leidsid vangid ikkagi mõned kuuseoksad ja küünlad. Seekord oli kõik korduvate
läbiotsimiste käigus ära võetud. Siiski leidsime jalutusboksist tulles koridorist ühe sõrmepikkuse
kuuseoksa. Panime tinapaberi sisse margariini ja margariini sisse tekilõngadest kokku keeratud tahi.
Tikud olid meid lubatud ning küünal põleski! Palvetasime ja vaimulik Ded Pokutnik laulis vaimulikke
laule.
Äkki prahvatas kambriuks lahti ja korrapidaja ohvitser koos kahe valvuriga tormasid kambrisse.
Nad virutasid meie kuuseoksakese ja küünla põrandale ning trampisid nende peal oma kirsasaabastega,
lisaks veel ähvardused, sõim ja mõõdukas ropendamine.
Semjon Skalitš hakkas valvurite suunas ristimärke tegema, seejuures vaikselt midagi pobisedes.
Valvurid-kommunistid mõnevõrra taltusid, enam ei ropendanud, tõid harja ja kühvli ning viisid meie
oksakese ja küünla riismed minema. Nad läksid kambrist välja ja kui kambriuks oli juba kinni, siis
korrapidaja ohvitser tegi luugi (karmoška) lahti ja teatas, et omavalmistatud küünalde tegemine on rangelt
keelatud, üldse on kõik keelatud, ka laulmine on keelatud, meie istugu vaikselt ja olgu mõttes ja hinges
oma Jumalaga, keda tegelikult ei ole olemas. Nii me siis istusime, rääkisime vaikselt, Ded Pokutnik luges
vaimulikke luuletusi, palvetasime ja pidasime jõuluõhtut.
Tänaseks on kõik minu tolleaegsed kambrikaaslased surnud. Ukraina poeet ja rahvuskangelane
Vassili Stuss (sünd 1938) hukkus samas Kutšino surmalaagris 4. septembril 1985. aastal.
Teine kambrikaaslane vaimulik Semjon Skalitš (sünd u 1925-28) oli pokutnik (Uniaadi kiriku
sekti liige). Läbiotsimisel oli temalt konfiskeeritud üle 700 rahvusliku-religioose sisuga luuletuse.
Vabanes laagrist haiguse tõttu 1987. aastal. Peagi suri.
Azat Aršakjan (sünd 1950) vabanes 1987. aastal. Valiti kaks korda Armeenia Vabariigi
parlamendi liikmeks. Tänaseks surnud.
Aeg läheb, aga mälestus noist jõuluõhtutest ja vapratest kambrikaaslastest jääb.
Enn Tarto, “Oma Maa” jaanuar 2005
Arvutikiri: A. Marits

Täname talgulisi
Talgud 14.10.2006 - Thanks to all for a good job done!
Thomas Pajur, Mae-Helena Magila, Raul Vabasalu, Arvo Marits, Tork family, Brigid Soide,
Isaak Zurock, Ellen Losin.
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KODUKIRIKU TEATED

ESTONIAN
EVANGELICAL
CHURCH
2396 West 8th Ave
Vancouver, B.C.
Canada
V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 4:30 - 5:00 p.l.
KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
EESTI KIRIK

6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai.
Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Pühapäeval 24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus
Pühapäeval 28.jaanuaril 2007 kell 14:00 - Jumalateenistus ja koguduse peakoosolek.
Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.

Mälestades Arvi Sova
Meie unustame argipäeva toimingutes, et meie kõik oleme ainult ajutiselt siin maailmas.
Surma läbi lahkus meie hulgast 25.augustil 2006 Arvi Sova ja meie, tema perekonna liikmed, tunneme
temast puudust ja leiname teda. Ta elab edasi meie mälestustes.
Praost Tiit Salumäe pidas Vancouveri Peetri kirikus 9.septembril väga südamliku ja meeldejääva
matusekõne. Oleme talle selle eest väga tänulikud. Palju tänu kõigile, kes orelimänguga ja lauluga Arvit ära
saatsid, järgnevalt leinakoosviibimisest osa võtsid ja meid abistasid.
Luule Sova
ja tütred Helga ja Ingrid
lapselapsed Megan, Mallory, Britta, Adrian
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„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“
– Jaakobuse 4,15.

õp.mag. W alter Johanson
604-263-1802
walter.johanson@eelk.ee

6520 Oak Street
Vancouver BC V6P 3Z2
http://www.eelk.ee/vancouver

nr. 4, 2006

hr. Armas Kivisild, esimees
604-987-9418
vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!
Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel. Neis
peegeldub koguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama.
Orvude
Toetuslõuna

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

Jumalateenistused
Vancouveris

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

Jõulupühad

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

Victorias

Täiskogu koosolek
Talitused

EV Ökumeeniline

toimub eestikeelne jumalateenistus Lutheran Church of the Cross
kirikus laupäeval 23.dets. kell 2 p.l. Järgneb koosviibimine all
ruumides. Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel. (250)
474-0255, e-mail victoria@eelk.ee.
toimub pühapäeval 28.jaanuaril, kell 1 p.l. kiriku ülevalsaalis.
Koguduse liikmetest on surnud Arvi Sova (85), Johann Eilau (96),
Johanna Marie Perens (98), Eduard Toompuu (88) ja Edgar Douglas
(75). Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunute perekondadele ja
kõigile omakseile.
jumalateenistus toimub neljapäeval 24.veeb. kell 1100 hommikul.

Kolm Suurt Päeva

Suur Neljapäev 13.aprillil kell 7 õhtul armulauaga. Suur Reede
14.aprillil kell 3 p.l. Ülestõusmispüha 15.aprillil kell 1100
armulauaga.

Õpetaja kõnetunnid

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

Kohvilaud

Lillekalendrit
Haiged
Surm
ja
Testament

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!
palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari ruumis on Jumala
austuseks ja kiriku kaunistuseks.
palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu liikmetele haiglas
viibijate koguduse liikmete nimesid, et saaksime neid meeles pidada.
Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida. Ilma
testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde. Varanduse kahe
või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb teid riigi tulumaksu
kahtlustest. Kui soovite kogudusele pärandada osa oma varandusest,
palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks täpselt
nõndaviisi nimetatud:
St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
6520 Oak Street
Vancouver BC V6P 3Z2
Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel. 604263-1802. Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile
õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on omakorda
nendele õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega testamendis ütleme
kirikule tänu, kiitust ja austust Jumalale, mis on samaaegselt
õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi savad.

Jõulutervitused

Soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi!

– õp.Walter Johanson perega.
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In memorium

Johann Eilau
5.VI.1910 - 1.IX.2006
Minu isa Johann Eilau sündis 5.juunil 1910. a Jõgeval, Tartumaal. Tema isa töö tõttu Postiametis tuli tihti
elukohta muuta ja nad elasid Hiiumaal, Haapsalus, Vaivaras, Tartus ja Tallinas. Algkooli lõpetas isa Tartus, kus
ta astus ka keskooli. Enne keskkooli lõpetamist kolis perekond Tallinna, kus isa lõpetas keskooli 1929 aastal. Isal
oli kolm õde. Lydia, kes oli üks aasta vanem kui isa, suri 2002. aastal Jõgeval. Lydia poeg Andres elab oma
perega Jõgeval. Nooremad õed, Salme ja Meta elavad Rootsis.
Isa ei võetud sõjaväkke, kuna ta süda ei olevat olnud küllalt terve. Rasked majanduslikud tingimused ei
võimaldanud tal edasiõppimist. Sel perioodil oli ka suur tööpuudus. Ainuke töö, mis isal õnnestus vahete-vahel
leida oli orkestris trummimängija amet. Ta mängis trummi kooli ja kaitseliidu orkestris ja ühes tansuorkestris.
1930 a. suvel töötas isa mitu aastat maamõõtjana. Kuna selles töös ta tulevikku ei näinud, hakkas ta
raadiotelegrafisti eksamiks ette valmistama. Ta sai kutse sõita Inglismaale, kus eesti laev, “Piret” vajas
temasugust ametimeest. Isa lõpetas kursuse väga edukalt ja oli sel ajal ainuke vabakutseline raadiomees Eestis.
Nii alustas isa uue elukutsega. Inglismaalt siirdus ta Soome, kus polnud ühtegi raadiotelegrafisti. Seal töötas isa
kaugesõidu laeval neli aastat kuni 18.juunini 1940.aastal, mil Saksa allveelaev torpedeeris nende laeva Atlandi
okeaanil. Meeskond sai päästepaatidesse ja hiljem hispaania kalalaevale, mis viis nad mõnepäevase reisi järele
Hispaaniasse. Seal võttis passide saamine kaks kuud aega ja alles siis läks sõit üle Madridi, Barcelona, Rooma,
Berliini ja Stockholmi tagasi Helsingisse.
Olgugi et isal oli nüüd edasiõppimiseks raha kogutud, ei tulnud õppimisest sõja tõttu veel midagi välja.
Ta elas algul Helsingis ja hiljem Tamperes, kus töötas ajutiselt maamõõdu alal, sest elamiseks oli raha vaja. 1941
a. juunis kutsuti ta Soome sõjaväkke, kus töötas raadiojaamas. Hiljem oli ta Soome mootorpaatide rühmas
raadiomeheks, kui tehti maandumisoperatsioone Eesti randades. Tagasi Tallinna jõudis ta alles 1942 aastal ja seal
töötas ta õhtuti raadiojaamas ja päeval õppis Tallinna Tehnika Ülikoolis.
Saatuslikuks sai talle üks külaskäik oma õe Meta kooliõe Heljo Torrimi sünnipäevale. Oma sünnipäeval,
5.juunil 1943.a., abiellus ta emaga Tallinna Raekojas, kuhu ta ruttas koolist peale hommikuse eksami sooritamist.
Kiriklik laulatus leidis aset nädal hiljem Kaarli kirikus.
Kuna 44. aasta Punaste üldisel pealetungil Eestile, ja 9.märtsi Tallinna pommitamisel mõlemate, nii isa
kui ka ema, kodud hävisid, otsustasid nad maalt lahkuda. Isa läks tagasi Soome juulikuul ja ema järgnes talle
septembris. Kuna ka Soomes osutus elu ebakindlaks, sõitsid nad sealt edasi Rootsi.
Esimene kuus kuud pidid nad elama põgenike laagrites ja kuna isa otsustas õpinguid jätkata Stockholmi
Tehnika Ülikoolis, tuli neil üle elada väga suuri majanduslikke raskusi. Ema sai algul tööd lapsehoidjana, siis
vabrikus ja hiljem kindlustusseltsis. Väikese sissetuleku tõttu tuli püksirihma pingutada ja mugavustest ja
seltskonnaelust loobuda. Raske oli ja vahel said nad päevas ainult korra süüa, sest nendel polnud kuskilt abi
saada. Nad sõid vist sel ajal palju kartuleid.
Niisugune raske elu kestis umbes kaks aastat, kuni isa sai koha Rootsi veejõujaamade valitsusse. Kui ta
1947.a.septembris ülikooli lõpetas, muutus elu kergemaks. Nädal pärast kooli lõpetamist sündis tütar, Mare
Ingrid, see olen mina, ja kolm aastat hiljem minu vend Jaak Juhan. Isa astus korporatsiooni Fraternitas Estica
osakonnda 1947. aasta kevadel ja sai oma värvid novembris . See oli talle väga tähtis.
Kuna poliitilised tuuled muutsid elu Rootsis põgenikele ebakindlaks, otsustati Rootsist lahkuda. 1951.a.
aprillis sõitis pere Gripsholmi laevaga Kanadasse. Sealt sõitsime edasi Montreali, kus oli aga raskusi sobivat
töökohta leida. Elasime seal koos Rehtlaste perega. Isa sõitis üksinda rongiga Vancouveri, kus sai tööd Kemano
maa-aluse veejõujaama juurde. Pere sõitis hiljem rongiga järele. Isa töötas kuni pensionile minekuni veejõujaamade alal tsiviilinsenerina küll tunnelite, tammide, betooni, vee-, elektri- ja allmaajõujaamade projekteerijana.
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Ta töötas järgnevate kompaniide juures: Swedish State Power Board; Wright Engineering Ltd.; IPEC; Crippen
and Associates; BC Engineering Company; BC International Engineering Company, ja BC Hydro juures.
Peale pensionile minekut ja Jaagu surma 1975 dal aastal, avas isa oma “Engineering Consulting and
Design” kompanii. Isa oli väga andekas keelte alal, mis oli suureks plussiks tema edukas elukutselises töös. Ta
valdas eesti, inglise, rootsi, soome, saksa ja prantsuse keeli.
Kogu Vancouveris elamise ajal oli isa meie eesti ühiskonnas väga tegev paljudes organisatsioonides. Ta
oli Peetri koguduse nõukogus, Eesti Seltsis, Eesti Kultuuri Ühingus, Mäeotsa maatoimkonnas, Lääneranniku Eesti
Päevade juhatuses, Skoudi ja Gaidide Sõprade Seltsi esimees, Fraternitas Estica osakonnas ja Eesti Kirikufondi
juhatuses, kus isa valiti alles hiljuti auliikmeks. Varsti peale Eesti iseseisvuse taastamist austati Soome Poisse
meie kiriku saalis hõbedase tammelehega. Isa oli üks nendest ja ta kandis seda märki alati uhkusega.
Iga pühapäev käis isa kirikus. See andis talle sügavat rahuldust ja südamerahu. Veel hiljuti istus ta seal
oma tavalises istekohas ja nautis peale teenistust suupisteid ja kaaskirikuliste seltskonda. Minu isa oli suur
looduse armastaja. Mul on armsaid mälestusi meie Mt. Seymour’i ja Garibaldi matkadest. Ta tundis rõõmu meie
maakohast teisel pool piiri Emerald Lake’i ääres, kus talle meeldis olla metsas ja kuulata lindude laulu. Talle
meeldis teha välistöid koos Veikoga – puid maha võtta, oksi rehitseda, kuuri ümber ehitada ja lihtsalt koos metsas
olla. Tal oli hea meel, kui me kolisime Veikoga raviini äärsesse majasse, mis on metsa ligidal.
Nädalalõppudel väljas värskes õhus tsementaia ehitamine ja hiljem rõdul einetamine kuulates linnulaulu
tõid talle alati naeratuse näkku. Olen nii mõndagi oma isa käest pärinud ja õppinud. Näiteks loodusearmastuse,
huvi pildistamise vastu ja oma igapäevase tegevuse organiseerimise täpse päevakava kohaselt. Kahjuks pole ma
ei pärinud ega õppinud isa täpsust, kohusetunnet, järjekindlust ja tugevat enesekontrolli rahaasjades!!
Lõpuks tahan ütelda - puhka rahus armas isa, sul on olnud väga pikk ja rikkalik elu. Oled nüüd lõpuks
Jaaguga koos ja ootad meid.
Mare

Järelhüüd Johann Eilaule
Taas on ajakülg meile jälle tõestanud oma peatumatut rühti viies igavikku ehtsa eestipoja
Johann Eilau.
Johann kajastas ülimat eestimeelsust, vankumatut edasi püüdlikust, eestlase visadust ja
tahtejõudu. Üle lugematute raskuste ja läbi poliitiliste ohtude saavutas ta oma seatud sihi.
Olid rasked aastad ja sõjamöll, nii hariduse taotlemine oli aegavõttev. Lõpuks peale
mitme kutse ja elukoha vahetuse sai ta Stockholmis 1947 sept. dipl. inseneri diplomi (Väg och
Valten fakultet).
Johan oli m.h. raadiote grafist eesti laeval (mis uputati Atlantil) ja hiljem Soome
mereväes. Nii ohud olid talle tuntud merest (s.t. veest), aga õnnestus taas laeval koos paljudega
pääseda Soomest Rootsi 1944. Sept-is; et taltsutada vett saigi Johanni peasihiks insenerina.
Lahkudes oli ta 96 a. vana, sündis 5.juun. 1910.a. Jõgevas. Abiellus sünnipäeval 1943.a.
Heljoga kes tuli sama laevaga Rootsi 1944. Abielust sai neile 1947 tütar Mare ja poeg Jaak 1950-l
aastal. Kanadasse tuli perekond 1951.a. Siin töötas insenerina mitme erialalise suurkompaniile
hinnatuna.
Johann oli häätahtlik, rõõmsameelne sõber, kõikumatu isamaalane ja hää pereisa.
Eestlaste ridadesse jääb suur lünk ta lahkumisest.
Mälestame tublit eestlast Johannit koos leinava abikaasa Heljo, tütre Mare ja ta abikaasa
Veikoga ning sugulastega - avaldades neile sügavat kaastunnet.
Unustamatult!
Puhka teenitud Rahus! Kallis Vend Johann - au Revoir!
Al - Aavik (2006 sept.)
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Arvi Sova
Matusekõne Vancouveri Peetri kirikus 9.IX 2006
Armas leinav abikaasa Luule, tütred Helga ja Ingrid, lastelapsed, sugulased, tuttavad, armas
matuserahvas. Oleme kogunenud täna siia , et jätta jumalaga Arvi Sovaga. Matusel anname lahkunu
Jumala hoolde, palume talle rahulist puhkust ja rõõmust ärkamist ning otsime lohutust oma leinavale
südamele. Jumale sõna ütleb, et inimese elupäevad on 70 aastat, kes tugev on 80 aastat, mis üle selle on
vaevane ja vilets. Jumal kinkis teie abikaasale, isale ja vanaisale 85 aastat, 11 kuud ja 16 päeva. See oli
pikk elutee ja nii nagu vana rahvas ütleb, et surm saadab oma sõnumiviijad ette, nii oli see ka lahkunuga.
Tema viimastes aastates oli risti ja vaeva ja me võime selles mõttes ütelda - nüüd on tulnud rahu. Inimese
päevad on nagu muinasjutt, aastad mööduvad nagu uni. Jutustatakse, et poiss mängis kaunis mererannas
ja leidis sealt ühe roostetanud karbi. Ta avas selle ja leidis sealt seest kummalised väikesed värvilised
kivikesed. Ta viskas ühe lainetesse ja see oli nii imeliselt ilus. Siis viskas ta järgmise ja järgmise…
Korraga seisis tema juures vana mees ja küsis - mis sa teed siin rannas. Poiss näitas roostes karpi ja seal
järel olevat mõnda üksikut kivi. Vana mees kahvatas ja ütles, kas sa ka tead, et need on kalliskivid. Igal
kivikesel on tohutu väärtus. Hoia neid, ütles vana mees. Ka meie oleme kord oma elumere rannalt saanud
eluaastate kalliskivid, hindamatu väärtusega pärlid. Kuidas oleme kastuanud oma aastatid? Teie abikaasa
ja isa elu langes XX sajandisse. Ta nägi noore Eesti riigi ülesehitamist. Ta elas Eesti taluelu suures peres,
oli teine laps kaheksa lapselises peres. Küllap olid kaunid need lapsepõlve aastad Viljandimaal. Aga just
siis, kui noor inimene oleks võinud alustada oma iseseisvat elu, hankida haridust ja kasutada seda oma
kodumaa ülesehitamiseks, kisuti väike Eesti suurde sõtta ja tuhandete temavanuste noorte ja vanemate elu
kisuti tükkideks. Sõda, kodumaalt lahkumine, teadmatus mis ees ootab. Aga inimene on oma olemuselt
alati lootusrikas ja õieti öeldakse, et lootus sureb viimasena. Nii võis puhkeda seal sõjast laastatud
Saksamaal armastus, mis on hoidnud koos abielu 58 aastat, nii nagu laulatusel tõotasite, rõõmus ja ristis.
Jumal kinkis teile Austraalias kaunid aastad, mille kohta Luule ütles - need olid elu kõige kaunimad
aastad, olime noored. Teile kingiti kaks tervet tütart, te võisite anda neile oma armastuse. 1958.a. on teie
koduks olnud Vancouver, kuhu perekondlikud sidemed teid tõid. Siin on möödunud viimased 46 aastat.
Tohutu pikk aeg kui nii lugeda, pool elust. Siin ehitasid nad oma kodu, siin tegid tööd, siin olid ka
katsumused, haigused ja rist. Vahest kui vaatame inimese elu, siis näeme seal küllalt palju risti ja küsime,
kes on see, kes meid kannab kõigest läbi. Jututatakse, et inimene vaatas oma elujälgi, kui tavaliselt on
ikka kõrvuti tema ja ta kaitseingli jäljed, siis kõige raskemates kohtades olid vaid ühed jäljed. Inimene
küsis Jumalat, miks sa jätsid mind üksi rasketel hetkedel. Jumal ütles, vaata kelle jäljed need on, need on
ju sinu kaitseingli jäljed. Siis kandsin ma sind oma süles. Eks me kõik oleme tundnud seda, kuidas
kaitseingel kannab meid oma süles läbi raskematest hetkedest. Täna on üks nendest. Raske hetk nii
abikaasale, tütardele kui kõigile, kes olete tulnud teda jätma jumalaga. Tal olid kuldsed käed, olen
kuulnud et tema puutöid on siin tuntud, et temast jäävad maha majad, mida ta on ehitanud. Tema kätetööd
on ka siin kirikus. Ta oskas tööd teha. Jumal oli talle kinkinud mitte küll väga tugevat tervist, aga tugeva
vaimu. Ega muidu ei oleks ta suutnud oma elu korraldada kolmel kontinendil, näha kõikjal seda, mis on
kaunis ja tunda rõõmu ilusa looduse ja ilusate inimeste üle. Üks millele ta ennast oli valmis unustama oli
kalapüük. Seal tundis ta ennast suure Looja lähedal. Need on üksikud killud ta elust.
Teie, armsad matulised saate kokku panna pildi temast, kellega täna jätame jumalaga. Marie
Under võrdleb inimese elu nagu sõudmist paadis. Sõuame selg ettepoole ja silmad suunatud minevikku.
See on osalt ka täna nõnda, aga me vaatame siiski nii öelda üle õla ka tulevikku. Me ei saada oma
kristlikku venda Arvit mitte tühjusesse ja tundmatusse, me saadame ta igavesse koju. Kui Jumal ta
ristimises võttis oma lapseks, kui ta Fürthis 1946 leeritati ja 1948 Nürnbergis hilisema peapiiskop Konrad
Veemi poolt laulatati, siis need on tõotused, millele saame täna toetuda. Nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka minema,
vaid et temal igavene elu peab olema. See on meie usk ja lohutus ka tänasel kurval tunnil. Soovin Sulle,
armas Luule, samuti teile Helga ja Ingrid Jumala juhtimist ja troosti tänaseks ja kõigiks järgnevateks
päevadeks.
Puhka rahus, Arvi Sova, Jumal hoidku sinu sissetulemist ja sinu väljaminemist nüüd ja igavesti.
Aamen.
Praost Tiit Salumäe
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PEAKOOSOLEK
VES Annual General Meeting
Feb. 4, 2007 at 12:15 pm
toimub pühapäeval, 4. veebruaril 2007.a. kell 12:15 päeval "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.
PÄEVAKORD: Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Koosoleku rakendamine.
Call to order
Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM
Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee
Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups
2007 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2007
V. E. S. 2007 aasta eelarve.
2007 budget
Valimised:
Elections
a. esimees,
President
b. laiendatud juhatus,
Members of the executive
c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor
d. revisjonikomisjon,
Audit committee
Kohal algatatud küsimused.
New business
Läbirääkimised.
Further discussions
Koosoleku lõpetamine.
Closing
Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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EKÜK EKÜK EKÜK
Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
2007. aasta PEAKOOSOLEK
toimub pühapäeval 14. jaanuaril 2007, kell 12:45 “Meie Kodu” saalis,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.
P ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku rakendamine
3. 2006. a. peakoosoleku protokolli esitamine
4. Tegevuse aruanded:
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee
5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded
6. Valimised:
a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee
7. Liikmemaksu määramine
8. Tegevuskava 2007
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee
9. Eelarve 2007. aastaks
10. Kohalalgatatud küsimused
11. Läbirääkimised
12. Lõpetamine
******************************

21

AUGUST PALLAS
100. aastane
sitke Muhu mees
August Pallas, pärit Pallasma Tüilt, sai 17. oktoobril 2006 saja aastaseks.
Kusti lapsepõlv, noorus ja abielu leidsid aset Muhus, aga aastal 1944 sundis poliitiline olukord teda perega
põgenema Rootsi. Seal sündisid Linda ja Virve.
1951 sai ümberasutud Kanadasse, kus on seega elatud suurim osa elust.
Siiski on kodutalu ja kodusaar, millised ta pidi maha jätma, et päästa elu, jäänud kõige kallimaks, unustamata
paigaks ja pidevaks, siiani kestvaks kõneteemaks.
Kusti pühitses oma suurt tähtpäeva armsalt oma pere ja lähedaste keskel Muhu hümni ja Virve lõõtsa saatel.
Meenub pilt kus Kusti seisab piduliste hulgas 30. aastase mehena, ka just 100. aasta sünnipäeva tähistamisel.
See oli 13. mail 1936 Vildiaugu papa Ivan Läksi puhkpillidega pidupäeval. Ei tea kas Kusti aimas siis, et tema
sama kõrgesse ikka jõuab.
Kallis Kusti, jätkugu su päevad armsa abikaasa Liidi kõrval ikka kindlalt, ausalt ja truult, nii kui läbi terve elu.
Teie heldus on andnud jõudu ja näidanud suunda meile kõigile, sugulastele ja sõpradele, kes teie ühendust
tunnevad.
Juta Kõvamees Kitching

AUGUST PALLAS
100. AASTAT
17. oktoober 2006
Mälestused noorusmaalt veel selged nagu luules,
ei ajamerre kadund aastad neid ei kustuta.
Mälestuste mägi kindlalt seisab rannatuules,
kui palju võiks ta meile jutusta!
Su noorusaast, su tööst, su rõõmust, murest,
su väsimata kätest saja aasta sees!
Kas tuln'd see jõud Tüi metsa hiidse tamme juurest
või oled lihtsalt kanget sorti Muhu mees?
Nüüd teadus arenend, aeg mitmet moodi ringi käinud;
nii palju sadu asju kompuutri sees.
Aga seda see aparaat pole ikka selgeks teinud
kuidas saja aastaseks saan' üks lihtne Muhu mees.
Täna kõik, kes me siia kokku tulnud,
Sul tervist, õnne soovides me seisame su ees.
Jää selleks kes sa ikka oled olnud:
Üks tubli, õige Muhus sündind mees.
Esper Kõvamees
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Betti Alveri elulugu ja looming
(Ettekanne EKÜK oktoobrikuu loengul)

Betti Alver (kodanikunimega Elisabet Alver) sündis 23. nov. 1906. aastal Jõgeval Tartumaal teemeistri
perekonnas ja kasvas üles koos vanema vennaga. Nende maja asus Jõgeva jaamahoone kõrval. Alverite kodu oli
helde hoole ja armu poolest. Kodus oli harmoonium, mida Betti väiksena mängima õppis. Isa ja vend olid head
viiuldajad ja isa mängis kaasa kohalikus orkestris. Peale eesti keele osati perekonnas saksa keelt, peeti lugu
raamatutest ja ajalehtedest. Betti oli särtsakas ja terane tüdruk. Laste tavaliseks mänguplatsiks oli jaamatagune
aed, kus asus lehtla, mis oli meeldivalt varjuline. Kuigi seal mängiti ka nukkudega, meeldis tulevasele
luuletajale mängida teatrit, kus ta oli harilikult ise nii näitleja kui ka näitejuht, andes fantaasiale vaba voli
mängukaaslastele osi jagades. Lapseunistuseks oli tal saada näitlejannaks, kuid hiljem see vaimustus lahtus. Üle
tee asuva postimaja juures oleval kiigel õõtsudes laulis Betti enda sõnadel ja viisil tehtud laule. Nii alustas ta
värsside tegemist juba lapsena.
Koolis hakkas Betti käima Tartus, sest
vend õppis samuti seal. Vanemad panid tütre
algkoolist alates Tartu Puškini-nimelisse
gümnaasiumi. Vene keel Bettile raskusi ei
valmistanud, sest ta oli sellega tutvunud
Jõgeval vene raudtee-ametnike laste kaudu.
Humanitaarse profiiliga kool ergutas Betti
kiindumust kirjandusse ja äratas huvi
klassikute vastu. Kooliaeg jäi tal Esimese
Maailmasõja aastatesse. Sõda tõi paratamatult
õpilaste ellu segadust ja raskusi. Kodus andis
end tunda puudus, oli raskusi toiduga. Aga
väljaspool kodu vapustasid noort Bettit
sõjasüngused ja ta elas kaasa kõigile hädadele
ja viletsustele ning sõjainvaliidide traagilisele
saatusele, mis nähtub ka tema hilisematest
teostest.
Pärast sõda jätkas Betti Alver
õppimist Tartus Eesti Noorsoo Kasvatuse
Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumis (praegune
Miina Härma nim. Gümnaasium).
Peale
koolitöö huvitasid teda muusika, ballett ja
kirjandus. Aga ega koerustükidki tegemata
jäänud, vembutamised käisid käsikäes
õppimisega.
Betti Alver oli lõpmatult tänulik oma vanematele korraliku hariduse võimaldamise eest. Ta ei suutnud
täiskasvanuna ära imestada, kuidas nad suutsid väga väikeste võimaluste juures talle sellist haridust võimaldada.
Emaga oli Bettil eriline suhe. Ema mõistis teda kõiges, nii sügav oli nende ühtekuuluvustunne. Kooliskäik
kujunes esimestel aastatel talle suureks piinaks, sest ta pidi nädalaks Tartu minema. Vestlustes Aili Pajuga
meenutas Betti Alver , et esmaspäeviti oli tal alati hapu nägu peas ja ta igatses tagasi koju ema juurde.
Kolmapäeval hakkas aga mõtlema, et varsti tuleb laupäev ja ta saab siis tagasi koju ning ta tuju läks paremaks.
1924. a. lõpetas B.Alver Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi. Aastatel 1924-1927.
õppis ta Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust, kuid katkestas oma stuudiumi kirjandusliku tegevuse kasuks ja
hakkas tegutsema vabakutselise kirjanikuna.
Enamasti alustavad kirjanikud oma loomingutööd luuletajana, et hiljem pühenduda pikematele ja
komplitseeritumatele žanritele. B.Alveri looming on näide vastupidisest arenguteest. Juba gümnaasiumi
viienda klassi õpilasena kirjutas ta romaani "Tuulearmuke", mis kujutab konservatooriumi üliõpilase
kujunemislugu. Friedebert Tuglase soovitusel saatis ta romaani "Looduse" romaanivõistlusele. Teos sai teise
auhinna ja ilmus 1927. a. See raamat sai tol ajal oma uudse värskusega väga populaarseks eriti noorte hulgas.
Noore kirjaniku teine proosateos "Invaliidid", mis on pühendatud randlaste karmile elule, selle sotsiaalsetele ja
sisemistele probleemidele, ilmus 1930. aastal. Romantilise kallakuga noor Alver pöördus selle teosega sammu
realismi poole. 1935.a. ilmus romaan “Viletsuse komöödia”. See on sarkastiline maaling ummikusse jooksnud,
tahtejõuetutest inimestest, tragikoomilistest tüüpidest.

23
Hiljem tõusis B.Alveri loomingus esile luule. Luulet viljelema õhutas Alverit kontakt noorte poeetidega,
kelle hulka kuulus ka Heiti Talvik, kellega ta abiellus 1937.a.. Teiselt poolt vormis tema talenti eruditsioon.
Eesti luulest on B. Alveri meelisautoriteks olnud kõigepealt Marie Under ja Gustav Suits. 1931.a.avaldas
B.Alver poeemi “Lugu valgest varesest”, mis on pisut puškinliku maneeriga värssides kirjutatud väikekodanlikus keskkonnas närbuva eluvõõra unistaja portree. Selles kritiseerib ta ühiskonna koorekihi elulaadi ja
ülistab looduselähedust. Suuremaks saavutuseks on 1935.a. ilmunud "Vahanukk" oma romantiliselt tingliku
süžeega nagu enamik B.Alveri poeeme. Konkreetsemalt jätkub väikekodanliku mentaliteedi, veel enam aga
ametliku ideoloogia pilamine poeemis "Pirnipuu". Legendilaadiline romantiline poeem "Pähklikoor" väljendab
luuletaja elu- ja kunstitõdemusi, igatsust kõrgema, vaimsema, vaba ja täiusliku elu järele. B. Alveri esikkogu
"Tolm ja tuli" ilmus 1936.a. ja üllatas esikkogudes harva saavutatud kunstilise küpsusega. See on hümn inimese
vaimsusele ja vaimu-vabadusele. Alveri poeemid ja ballaadid nagu “Must täht”, “Kaks saarlast”, “Kantsler”
kuuluvad kolmekümnendate aastate väärtuslikumate eesti luulete hulka ja on mõjutanud viljakalt eesti lüürika
arengut. 1939.a. alustatud poeem “Mõrane peegel” on realistlik, rahvapärane ja vaimukas jutustus suurepäraste
situatsioonikirjelduste ja musta huumoriga.
Betti Alver ja abikaasa Heiti Talvik kuulusid luuleühingusse Arbujate. Ants Oras kirjutas “Arbujate”
antoloogia saatesõnas 1938.a. järgmist: “...nüüd hakkab kujunema juba kodumaise vaimsusega intelligentide
kiht, kes on kasvatuselt eestiline, kuid euroopalikul taustal”. Oluline oli see, et arbujad kasvasid üles vabas ja
iseseisvas Eestis, kus nad said tunda intensiivset huvi Euroopa vaimse traditsiooni vastu. Orasele meeldis nende
noorte, eriti Alveri ja Talviku, vaimne distsipliin, andumus kunstile ja suur nõudlikkus enese vastu.
Alates 1934.aastast oli Betti Alver Eesti Kirjanikkude Liidu liige.
Luuletaja teise kogu "Elupuu" käsikiri valmis 1943.a., aga väljaandmine takerdus sõjaoludes. Käsikiri
seisis avaldamata juba saksa okupatsioonipäevist, kuna maad valitsev võõras võim ei andnud trükivõimalusi.
“Elupuu” käsikirjalist kogu, mis koosneb viiekümne kuuest luuletusest, luulekillust ja poeemist, pärit
ajavahemikust 1937-1943, säilitatakse Kirjandusmuuseumis. “Elupuu” avaldamisvõimalusi ei pakkunud ka uus
võõrvõim ja paljud läänes arvasid, et Alveri teekond luuletajana on jäädavalt katkenud. Seda näis kinnitavat ka
tema edaspidine vaikimine sõjajärgsetel aastatel.
Saksa okupatsiooni aastail elas B.Alver Pühaste külas maantee-äärses väikeses puumajas, kus ta
põllutöö vahel lõi oma 1942.a. värsitsükli (“Vabadik”, “Karjane”, “Mina ise” jt.)
Sõjajärgsed aastad ei olnud Betti Alverile loominguliselt viljakad, neid varjutasid Heiti Talviku 1945.a.
seadusetu arreteerimine ja küüditamine ning seejärel poetessile osaks saanud umbusaldus. 1947. a. suri Talvik
väljasaadetuna Siberis Tjumeni oblastis. Oleks Betti aimanud, et Heiti areteeritakse, oleks võib-olla nemadgi
sõitnud võõrale maale nagu Maria Under. Aga kuna ta leidis, et neil ei olnud mingit süüd ega polnud kunagi
poliitikat teinud, ei uskunud ta, et nendega võib midagi sellist juhtuda. Ta süüdistas iseennast Heiti saatuses,
sest Heiti oli valmis kodumaa maha jätma.
Kindlusetunde kaotanud, tasakaalust väljaviiduna valis ta erakliku tee – otsustas olla tema ise ja elas
oma sisemiste seaduste järgi. Alver tunnistas ise, et mida rohkem aeg edasi läks, seda sõnakehvemaks ta
muutus. Elu nõudis temalt otsustamist igal sammul. Ränk ülekohus, mis nii eesti rahvale kui ka isiklikult temal
osaks sai, ei lasknud teda kirjutada. Sel ajal luges ta palju ja valimatult. Neil aastail kontrollis ta end ka siis, kui
põlved võbisesid hirmust. Ta loobus iga-sugustest kompromissidest isegi siis, kui tuba oli külm ja rahakott tühi.
Ta seisis vastu võimude ettepanekutele teda päevakajaliselt kirjutama panna. Talle pakuti tööd ja käisid
läbirääkimised, et ta kirjutaks ja ülistaks Stalinit. Tema – ja Stalinit!!! Ta ei suutnud uskuda, et nad seda temalt
nõudsid. Ikka ja jälle tulid nad tagasi ja nähes, kuidas poetess Pargi tänava keldrikorteris elas lootsid, et ta
hakkab kirjutama. Õige varsti sai neile aga selgeks, et Alverit nad kirjutama sundida ei saa. Selle võimu juures
häiris Alverit kõige rohkem seaduseta julmus ja rumalus, selles võimus polnud vaimu-raasugi, küll aga
salakavalust. Alveri elukreedo kujunes välja just seal Pargi tänava keldrikorteris. Talle sai selgeks, et ta ei tohi
murda truudust, et peab oma mõtteid suutma hoida puhtana. Üksnes vaim suudab sellest kõigest üle olla. Pärast
Heitiga juhtunut oli teda raske rööpast välja viia.
Kahel sõjajärgsel aastakümnel tegutses Betti Alver peamiselt tõlkijana. Temalt ilmusid Puškini
poeemide tõlked. Talle pakuti ka “Jevgeni Oneginit” tõlkida, aga ta ei võtnud seda vastu. Peale Jaan Kärner
haigestumist, kes oli jõudnud 3 pea-tükki tõlkida ja olevat soovitanud kirjastusele Alverit, hakkas ta siiski
“Jevgeni Oneginit” tõlkima. 1964.a. ilmus “Jevgeni Onegini”eestindust, mida peetakse eesti tõlkekultuuri
tippsaavutuseks.
Rängaks üleelamiseks oli Bettile Kirjanike Liidust väljaheitmine, mida ta ise “väljaviskamiseks”
nimetas. Ta mõtles ööde kaupa, mille eest teda siis õigupoolest välja visati. Mis Alverit aga aastaid hiljem kõige
enam vapustas oli see, et peaaegu samade meestega eesotsas palusid nad teda kirjutada avalduse Kirjanike Liitu
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astumiseks järgmiselt: “Palun mind vastu võtta ...” Ta keeldus ja pidas seda nende poolt häbematuseks. Ta
ütles neile, et ta pole sealt välja astunud ega pole välja-astumiseks kunagi avaldust kirjutanud, miks peaks ta
nüüd hakkama paluma, et teda vastu võetakse. Kuna talle käidi intensiivselt peale, kirjutas ta lõpuks nii: Kuna
seltsimehed soovivad, et ma astuksin Kirjanike Liitu, siis teatan, et mul ei ole midagi selle vastu.
1956.a. abiellus Betti Alver Mart Lepikuga (1900-1971). Betti oli sel ajal väga tõre ja piprane, väga
halb suhtleja. Mart Lepik andis talle aga tagasi kindlustunde. 1957.a. sai Betti lõpuks välja oma Pargi tänava
keldrikorterist, kui nad kolisid Lepikuga Anna Haava endisess korterisse Koidula tävaval. Vabanemine elamise
hirmust andis suurpäraseid tulemusi. Alveri anne vallandus taas kuuekümnendatel aastatel, mil ta hakkas uuesti
kirjutama. Valmistades trükiks ette oma valik-kogu "Tähetund", kirjutas ta selle tarbeks uusi luuletusi.
“Tähetund” ilmus Tallinnas 1966.a. sügisel 12,000 eksemplaris ja müüdi läbi ühe tunniga. Selles kogus olid nii
uued luuletused kui ka ulatuslik valik varasemast loomingust sealhulgas varem avaldamata jäänud käsikirjalisest
kogust “Elupuu”. Poeemi “Pärast pikka põuda” sünniaastateks on Alver märkinud 1945. ja 1965, sest katke
sellest ilmus juba ajalehes “Sirp ja Vasar” 24. märtsil 1945.a. pealkirja all “Janu”. 1962.a. ilmus Tallinnas
“Mõrane peegel, 1971.a. luulekogu “Eluhelbed” ja 1979. a. luulekogu “Lendav linn”, kus peale 70-ndatel
aastatel kirjutatud luuletusi on luuletusi ka varasematest perioodidest (alates 30-ndatest aastatest.). Luulekogu
"Korallid Emajões" ilmus 1986.a. ja 1989. a. ilmus Tallinnas B. Alveri “Teosed 1. köide: Üle aegade Assamalla,
Luuletusi ja poeeme 1931-1988”. Alver oli osaline ka ühes Lepiku sensatsioonilisemas avastuses. Nimelt leidis
Mart Lepik 1961. a üles Kristjan Jaak Petersoni seni tundmata luuletused saksa keeles, mis olid avaldatud 1823.
a. ühes Leipzigi kirjanduslikus ajakirjas. Alveri tõlgituna ilmusid need Eestis esmakordselt 1961. a. Loomingus.
Sel perioodil taastus ka Alveri sõbrannade ring ja tema loomingusse suhtuti tunnustavalt. Teda
külastasid loomeinimesed, mitmed kirjanikud ja näitlejad. Teda peeti meeles ta sünnipäevadel. Ta hakkas
lubama tuttavatel end pühade ajal külastada. Ain Kaalepile, kes külastas esmakordselt Betti Alverit 1954.a., kui
Alver elas Pargi tänavas, jäi temast väga sõbraliku ja tagasihoidliku inimese mulje, kes tundis rõõmu naljakast
loost, vaimukast ütlusest, heast mõttest ja kõlavast riimist. Kaalepi sõnul ei ole küll kõik Alveri luuletuse
tähtsad luuletused, kuid täiuslikud on nad igal juhul.
Betti Alver suri 1989. aastal olles siis 83-aastane.
Helle Sepp

Korallid Emajões
Ikka meenuvad minutid
millal
viras vikerkaar
üle vee.
Me seisime raudsel sillal.
Sinu ees oli
raudne tee.
Aeg raputas aardeid mu ette.
sinu ees oli
raudne tee.
Raudsillal
viskasin vette
ma punakorallidest
kee.
Kõik mu aegade aarded on hallid.
Jumet
pole ka jumalatõel.
Veepõhjast
vaid punakorallid
vahel vilavad
Emajõel.
B. Alver
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Põnevaid kilde Viljandi ja Eesti ajaloost
Jutuajamine Ants Kõverjalaga, mälestustekogumiku «Valikud elus» autor
Ants Kõverjalg, kas te olete Viljandimaaga väga tugevasti seotud?
Minu esivanemad on pärit Paistust. Mu isa oli kohe pärast Vabadussõda Viljandis sõjaväelane ning töötas
hiljem raudteel kaubavedude korraldajana. Mina olen lõpetanud Viljandi 1. Keskkooli. Sõja ajal olin
muidugi sõjaväes. Hakkasin üsna noorelt sporti tegema ning tulin 1942. aastal Viljandimaa esinduses
Eesti murdmaajooksu meistriks.
1943. aastal astusite koos paljude teiste Viljandi poistega Eesti Leegioni.
Nii see oli. 1941. aastal kohe sõja esimesel päeval arreteeriti isa. Olin selle juures. Arreteerimine oli väga
jõhker ja ma räägin sellest pikalt oma raamatus. Ta võeti kinni koos teiste endiste ohvitseridega. Osa viidi
Siberisse, osa aga lasti kohapeal maha. Mul endal vedas hiljem tohutult, et ei olnud pealekaebajaid. Meie
klassis oli 1945. aastal suurem osa poisse niinimetatud mustad mehed. Õpetajad ja direktor Anton Härma
muidugi teadsid, et me olime sõjaväes olnud.
Teil on seljataga aukartustäratav teaduslik karjäär. Millega täpsemalt tegelesite?
Ma lõpetasin kaks ülikooli, algul polütehnilise instituudi ja pärast pedagoogikaülikoolis füüsikamatemaatika. Siis hakkasin tegelema teaduslike valdkondadega, peamiselt inseneri- ja tööpsühholoogiaga.
Uurisin inimeste töö ja tehniliste seadmete vahekorda. Töötasin välja üsna põhjaliku täppisteaduste
metoodika rakendamise sotsiaal- ja pedagoogikateadustes. Kutsepedagoogika ja psühholoogia alal
kaitsesin 1964. aastal kandidaadi- ja 1974. aastal doktorikraadi.
Akadeemia korrespondentliikmeks sain 1985 ja tegevliikmeks 1989. Vahepeal astusin parteisse. Mulle
tehti selgeks, et kui ma tahan teadusdirektorina edasi töötada, siis ilma ei saa. Mu raamatu teine osa
käsitlebki seda laveerimise aega nõukogude perioodil. Seal ma kirjutan ka sellest, milliseid sigadusi tegi
julgeolekumees ja kirjanik Uno Laht. Ta oli pärast sõda Viljandis uurija.
Milline oli peapõhjus, mis tõukas teid seda raamatusarja «Valikud elus» kirjutama?
Peamise tõuke andis mulle vana sõber ja tuntud akadeemik Uno Mereste. Ta ütles, et ma lihtsalt pean
seda kirjutama. Mulle käisid kõvasti peale ka väliseestlased. Nemad suures osas spondeerivadki raamatu
väljaandmist. Nad tahtsid teada, mis siin Eestis siis tegelikult juhtus, kuidas me selle raske aja üle elasime
ning kuidas suurem osa inimesi püüdis seejuures jääda inimesteks.
Meie peres oli kolm poega ja meie tänaval elas Piliste pere, kus oli samuti kolm poega. Vanim poeg
Johannes oli Saksa sõjaväes lendur-ohvitser. Ta töötas ennast hiljem Kanadas üles. Teine vend Jaan,
keskkooliaegne priimus ja klassivanem, mobiliseeriti punaarmeesse ja ta sai hiljem Velikije Lukis
haavata. Tuli tagasi, ei läinud parteisse ega midagi. Kolmas vend Heino, minu klassivend, päästis mind
mu 16. sünnipäeval novembris 1942 Viljandi järve uppumisest, tema pilt on ka raamatus.
Ei saa malakaga lüüa selle järgi, kes kusagil oli. Kas mulle on vähe ette heidetud, et olin parteis? Olen
väga palju välismaal käinud ja ma pole seda kusagil varjanud, et parteis olin.
Aga on mõned lollid, kes pole ise mitte midagi saavutanud ja kes on lihtsalt kadedad. Mõni nendest
nimetab ennast vabadusvõitlejaks, kuid pole rinnet silmagagi näinud...
Meie ühiskonnas ei saa inimesed olukordadest aru. Kirjutan oma raamatus ka õigusest ja õiglusest. Me
oleme õigluse ära kaotanud. Pole oluline, kus keegi oli ja miks ta pidi olema, tähtis on see, mida ta seal
tegi. Me ei saa ju mõista hukka neid mehi, kes tulid Eestisse tagasi punaarmeest.
Osalesin Avinurme lahingus. Sain kunagi hiljem kokku koolivennaga, kes oli meie pihta avanud
miinipildujatule. Ta ütles: «Tead, Ants, mina olingi see mees, kes tulistas!» Olime väga head sõbrad.
Tema oli mobiliseeritud punaarmeesse.

26
Sõjast on möödas 50 aastat, võtame ükskord ometi aru pähe! Need aga, kes on oma käed verega määrinud
ja sigatsenud nii ühel kui teisel pool, on tarvis halastamatult paljastada.
Sellele on keeruline vastu vaielda.
Mind vihastabki kõige rohkem, et meie ühiskond on lõhestunud. Ma tahan, et ka noored inimesed saaksid
aru sellest, mis meie maal on sündinud.
Te ise olite ainult 16, kui leegioni läksite.
16 aastat ja neli kuud olin vana. Praegu ma loen, et iga kuues ei lähe sõjaväkke — meie sõjaväkke! Minul
oli koolis riigikaitse õpetus, õpetajad läksid sõtta ja said seal surma.
Kellele see raamat on kirjutatud?
Mu esimene raamat hõlmab perioodi enne ja pärast sõda, teine punast aega, kui ma lõpetasin Viljandis
kooli ning läksin Tallinna, ning kolmas võtab käsile tänapäeva, mil ma olen kohtunud paljude eestlastega
üle maailma.
Kõigest sellest on ajaloolises mõttes huvitatud vanem põlvkond. Ma tahan mingil määral rääkida
mentaliteetidest, mis meie hulgas valitsesid. Tervel hulgal inimestel on eetilised kriteeriumid, distsipliin
ja kohusetunne täiesti kadunud. Sõidan ikka veel autoga ja mind häirib, kuidas kogu aeg rikutakse
liikluseeskirja. Südamehääl on kadunud, kui ei peeta kinni ühiskonnas kehtestatud reeglitest.
Margus Haav 11.07.2006
Praegu on Ants Kõverjalg Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor ja Venemaa Haridusakadeemia
välisliige. Ta on olnud mitme teadusasutuse juhtivteadur, professor ja lektor. Oma erialal ja sõjaajaloost
on ta pidanud loenguid Venemaal, Hollandis, Saksamaal, Ungaris, Soomes, Rootsis, Kanadas ja
Ameerika Ühendriikides.

West Coast Estonian Days 9-12 August 2007 in Los Angeles
www.lep2007.com. Local representative: Vello 604 542-0223

M

y sincere thanks for the flowers, cards and words of sympathy I

received in relation to my brother, Hannes Veintrop, born June 8, 1950 in Toronto and
who died November 10, 2006 in Victoria.
Eva Vabasalu
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 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
Labida ja relvaga
Koostaja: Lembit Kosenkranius, 2005
Raamatus on jäädvustatud peaaegu sajakonna noore eesti mehe ja naise saatus
Riigitööteenistuses (Reishsarbeitdienst) Teise maailmasõja aastatel ja pa;jude puhul edaspidigi.
Esto RADi Ajaloo toimkond, OÜ Greif
Surmaväljad - valikud elus I
Ants Kõverjalg - Tartu, 2006
Akadeemik Ants Kõverjala kolmeköitelise mälestuste kogumiku „Valikud elus” esimene osa.
Raamat hõlmab autori lapsepõlve- ning kooliaastaid Viljandis ja 16-aastase koolipoisina
vabatahtlikku astumist sakslaste formeeritud Eesti Leegioni. Raamatus kirjeldatakse värvikalt
noorsõdurite verist lahinguteed Narva all, Sinimägedes, Avinurmes ja Krivasoos, nende hirme,
lootusi, kaotusi ja võite.
Hotpress kirjastus
Mälestusi
Hugo Lepnurm - Tallinn, 2004
Mälestuskogu. Eesti oreli- ja kirikumuusika suurkuju kirjutab oma elust, orelist ja
muusikast. Raamatust võib leida üksikasjalisi kirjeldusi kodukandi maastikust, talu- ja linnaelust,
kaitseväeteenistusest, konservatooriumi õppekavadest ja pedagoogidest, ülevaateid Pariisi
muusikaelust ja -õpetusest, haruldasi tähelepanekuid välisreisidelt, kontserditurneedelt jne.
Eesti Muusika Infokeskuse väljaanne
Vana arm ei roosteta
Ilmar Külvet - Tallinn, 2005
Vaike Külveti koostatud mälestusteos Ilmar Külveti 85.sünniaastapäevaks. Kogumik
annab ülevaate autori ajakirjanduslikust loomingust, mis ilmus väliseesti ajalehtedes aastate
jooksul. Peatükid: Enesest ja teistest, Reisikirjad, Vox populii, Ilmar Külveti veerud, Elav sõna,
Teatriarvustused, Juhtkirjad jm. Paljude fotodega.
Eesti Kirjandusmuuseum
Simon ja tammed
Marianne Fredriksson, Tallinn 2001
Varraku ajaviiteromaan. Müstiliste sugemetega perekonnaloole on taustaks elu Teise
maailmasõja eelses ja järgses Rootsis. Tõlkingud eesti keelde Elina Tuulik.
Kirjastus Varrak
The White Book
toimetaja Vello Salo jt. - Tallinn, 2005
Results of the work of the Estonian State Commission of Examination of the Policies of
Repression. Sums up the present state of knowledge of the losses inflicted on the Estonian nation
by occupation regimes (1940-1991).
Estonian Encyclopaedia Publishers

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei
A. Weizenbergi 39
15050 Tallinn
Vancouveris, 1. oktoobril 2006.
Austatud Härra President Toomas Hendrik Ilves
Vancouveri eestlaskond tervitab Teid ja õnnitleb Teid Eesti Vabariigi Presidendi
auväärsesse ametisse valimise puhul. Te alustate oma teenimist kaunil sügisesel ajal.
Rahva ootused Teie suhtes on väga kõrged. Oma valimisplatvormis kirjutate: “Eesti
rahvas soovib, et Eesti oleks euroopalik, kõigist oma kaaskodanikest hooliv, seadusi ja
isikuvabadusi austav põhjamaine riik.” Olgu Teil jõudu viia ellu kõiki häid kavatsusi, et
ehitada üles Eesti riiki ja tuua edu tema rahvale.
Me soovime, et ka maailma paljudes maades erinevatel põhjustel ja erineva taustaga
elavad eestlased võiksid järjest enam ennast tunda meie Maarjamaa lastena ja ehitada üles
ühist isamaad, Eestit, mille nimel on valatud verd, voolanud pisarad ja higi. Soovime, et
te oleksite presidendina läände ja idasse paisatud kaasmaalaste ühendaja ja tasakaalustaja.
Vancouveri eestlaskond tuletab meelde Teie akadeemilist karjääri eesti keele, kultuuri ja
meele õpetamisel siinses ülikoolis. Te olite üks nendest kaasmaalastest, kes pöördus
tagasi ikkest vabanenud Eestisse ja asus tööle Eesti heaks. Viimastel aastatel esindasite
Eestit Euroopa Parlamendis. Eesti rahvas loodab Teie peale ja vaadab tulevikku.
Soovime Teile, härra President, ja Teie abikaasale Jumala õnnistust, head tervist ja tarku
nõuandjaid Teie vastutusrikkas ametis vana palve sõnadega:
Tõusku tee kohtama sind
olgu tuul alati puhumas su taga
paistku päike soojalt su näole
langegu vihm pehmelt põldudele.
Ja kuni me kohtume taas,
hoidku Sind Jumal
oma peopesa kumeruses.
E.E.L.K. Vancouveri Peetri kogudus
Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu kogudus
Eesti Ühendatud Baptisti kogudus Vancouveris
Vancouveri Eesti Selts
Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
Eesti Kiriku Fond
Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing
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One-time Vancouverite elected President of Estonia
With the election of Toomas Hendrik Ilves, the
nation of Estonia breathed a collective sigh of relief. “No
longer,” said one young Estonian quite bluntly, “are we to
be embarrassed by our president.”
But it wasn’t only the young who were celebrating.
Many pensioners felt Mr. Rüütel, soon to be 80, was simply
too old and senile to do the job.
Of course not all were happy with the results. Villu
Reiljan, Minister of the Environment, when asked in a
radio interview if he was disappointed with Ilves’ victory,
answered, “Of course. I am an Estonian.” Reiljan, among
others, had attempted to paint Ilves as a foreigner (Ilves
was born in Sweden, raised and educated in the USA).
Most Estonians, however, saw Reiljan and his camp as sore
losers.
CP

Christmas Memories during the Soviet Occupation Years
Enn Tarto’s memories during the Soviet occupation years, as recanted during the Memento
Christmas conference of December19, 2004 in Tartu, Estonia.
Christmas Eve, 1956
On the evening of 24 December 1956 a group of school students, the majority of who were members of
the “Eesti Noorte Malev” (underground Estonian Youth Groups, collectively called Maleva) celebrated
Christmas Eve in Tartu at an apartment in the Voldemar Café located on Kastani Street. I was 18 years
old at the time. During the night we noticed that several suspicious men were hanging around the
building.
The next day we were off to Tartu’s Third High School for the afternoon session. On Puiestee Street in
front of St. Peter’s Church a personable man stopped me and asked me a question: “Young man, can you
tell me where I can find Peetri Street?” I began to explain that Peetri Street ran parallel to Puiestee Street,
when four men unexpectedly assaulted me and pushed me into a car waiting on Narva Street (formerly
Leningradi Street). From there I was driven to Tartu’s KGB headquarters located on Vanemuise Street.
That seemingly friendly man asking about Peetri Street turned out to be KGB officer Randar Hiir, Erni
Hiir’s son and later an important figure in VEKSA (an organ of the Estonian KGB meant to develop
‘cultural ties’ with Estonians living abroad for the purpose of disrupting their organizations’ opposition to
the Soviet Union’s occupation of Estonia).
That the KGB had planned to attack the Eesti Noorte Malev on Christmas Eve was no coincidence. The
KGB had brought a large force of agents to Tartu, amongst them KGB officer Leonid Barkov, who later
became the head of their interrogation section and a KGB general.
The most talkative communist was a translator named Ortolenko. He wished me a “Merry Christmas!” in
Estonian while I sat in the office of Tartu’s KGB chief. In addition to this he added a veritable avalanche
of Russian swear words with the following approximate meanings: Damned milksop, greenhorn, puppy,
nationalist, bastard, etc. Comrade Ortolenko’s diatribe was spiced with foul profanities.
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I happened to look at a large photo of Feliks Dzerzinski (head of the CHEKA, the USSR’s first secret
police force) hanging on the wall. Ortolenko noticed this and began to shout more violently at me. The
idea behind his yelling was to remind me that if I had fallen into the KGB’s hands a few years earlier I
would have received a thorough beating specifically because it was Christmas. On Christmas Day I and
the other arrested schoolboys were sent to Tallinn’s Battery Prison.
Christmas 1958 – My next powerful memory.
The boys of the Eesti Noorte Malev were found guilty according to Soviet Russia’s NFSV Criminal
Codex § §58-10 and 58-11. I was sent to camp p/k z-h-385/7 for political prisoners located in the ZubovoPoljanksi region of the Autonomous Socialist Soviet Republic of Mordovia.
It was a large camp with about 1,700 – 2,000 men, of which 120 – 150 were Estonians. Lithuanians and
(western) Ukrainians were the largest ethnic groups in the camp. On the evening of 25 December, at
around 7:30 pm, the Baltic prisoners, under the leadership of the Lithuanians, organized a Christmas
celebration in the large canteen. Approximately 600-700 men attended: Lithuanians, Latvians, Estonians
and other guests, above all the western Ukrainians.
There were some 20 Christmas trees in the canteen, candles, some ginger cookies and cakes. Lithuanian
priests offered a service, the Catholics held Communion, and spiritual songs were sung.
Of course, the prisoners did not celebrate Christmas in peace for very long. Early on the concentration
camp’s duty officer arrived with some guards and demanded an explanation of the proceedings. He was
given an explanation. He ordered all prisoners back to the barracks. The prisoners resisted. The guards
went away and told all the remaining prisoners in the barracks that a film was being shown in the canteen.
The other prisoners – Russians, Byelorussians, (eastern) Ukrainians, Caucasians and Central Asians –
stormed into the canteen to watch the ‘film.’ We explained to our fellow prisoners that there was no film
and that it was a provocation by the guards. Our co-prisoners listened to our explanation and returned to
their barracks. The guard towers around the camp were reinforced with two extra guards to the usual one,
and each corner tower was issued a machine gun.
Then the camp commander came into the canteen with 30 men and demanded that we clear out
immediately. The commander threatened to use force and gestured towards the machine guns. The threat
was serious, as four years earlier gunfire and even tanks had been used to suppress and kill prisoners in
rebelling camps. This time this did not happen. The prisoners did not give in, and the bosses ‘consulted
with Moscow,’ which meant they spoke with the local communist leaders. Finally, it was agreed that we
would finish our Christmas celebration at 9:30 pm, clean up the canteen, and that we would be in the
barracks by 10:00 pm which was the start of the so-called all quiet period. This successful Christmas Eve
celebration was also a victory for us in political terms. God had helped us.
Of course, the organizers were later punished in various ways. Because I was one of the Estonian
organizers of the Christmas celebration, I was denied permission to return and live in Estonia after my
release. My release papers showed that Petseri was to be my initial residence.
1984 - a third significant memory of Christmas Eve twenty-six years later.
On 19 April 1984 the Supreme Court of the Estonian SSR declared me a political prisoner for the third
time for so-called activities of anti-Soviet agitation and propaganda, whereby I was given a ten-year
prison sentence together with a five-year sentence of exile. In addition to this, this court of occupiers
proclaimed me ‘an extremely dangerous state criminal,’ and they called me ‘a particularly dangerous
recidivist (habitual criminal).’ Because of this, my punishment was carried out under special conditions in
a hard labour corrective work camp.
I was taken to Kutsino death camp VS-389/36-1 located in the Perm Oblast. Here we wore striped
clothes. We lived in cells and were taken to similar work cells. Each cell had its own work cell. My
cellmates included the Ukrainian poet and national hero Vassili Stuss, Azat Arsakian (Armenian), and a
clergyman from Ukraine, Semjon Skalits (nicknamed Ded Pokutnik).
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In general, during the intervening years the guards did not interfere with the political prisoners’ modest
Christmas celebrations. The prisoners always managed to scrounge up some fir tree branches and candles.
This year, however, everything was confiscated during repeated searches. But when we came in from the
exercise yard we found a finger length fragment of fir tree branch in the corridor. We put some margarine
onto foil paper and into the margarine we put a wick made from twisted blanket threads. We were
permitted to have matches, and thus were able to light the candle. We prayed as holy man Ded Pokutnik
sang spiritual hymns.
Suddenly the door to our chamber banged open, and the duty officer with two guards barged into the
room. They hurled our little fir branch and candle to the floor and stomped on them with their boots while
they threatened us and swore at us with obscenities.
Semjon Skalits started to make the sign of the cross at the guards while at the same time murmuring
something quietly. The guards calmed down a bit and ceased their swearing, and then they brought a
broom and pan and took the remains of our fir branch and candle away. They then left the cell, and when
the door was locked the duty officer opened the port and told us that making our own candles was
expressly forbidden, and that generally everything was forbidden, including singing. He told us to sit
quietly in thought and in spirit with our God who did not exist. Thus we sat, talking quietly. Ded Pokutnik
read religious poems, and we prayed and celebrated Christmas Eve.
Today all my cellmates are dead. The Ukrainian poet and national hero Vassili Stuss (born 1938) died in
that same Kutsino death camp on 4 September 1985.
My other cellmate, clergyman Semjon Skalits (born sometime around 1925-28) was a pokutnik (a
member of the Uniate Church). During one search over 700 national-religious poems were confiscated
from him. He was freed from the camp because of illness in 1987. He died shortly thereafter.
Azat Arsakian (born 1950) was freed in 1987. He was twice elected as a member of the Armenian
parliament. He is now dead.
Time passes, but memories of those Christmases and of my brave cellmates remain.

Note:
Enn Tarto, born in 1938, is a former Estonian political prisoner during the Soviet Union’s occupation
years. He has received many honours and has held many important and influential positions in Estonia,
including:
Member of Estonian Parliament from 1992 – 2003;
Chairman of the Council of Elders of the Estonian Defence League 1993 – 2003, and;
Member of Tartu City Council since 1999.
He was included in the list of 100 Outstanding Estonian Figures of the 20th century by Eesti Paevaleht,
Radio Kuku, National Library of Estonia and TV3.
He currently lives in Tartu with his wife Piret and 3 children.
(Arvo Marits)

Suurim Eesti käsitöö kaubamaja internetis www.MadeInEstonia.ee
pakub teile head võimalust jõulukinkide tegemiseks.
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ICY CONDITIONS
“Malev” which loosely translates to “Men At Arms” was this year’s winter excitement for me.
With the coldness settled and short supply of sunlight, most days are spent inside with family where I can stay
warm and cozy. But if there was one thing to get me back outside braving the cold it was “Malev”.
After a dreadful and tiring day at work I was ecstatic when my sister reminded me that Estonia’s film entry was
showing that night in Vancouver. The annual European Film Festival has always kept me looking forward to
watching Estonia’s newest film and this year was no exception.
While still at the mall I looked at my phone to see the time and instant panic struck me. 18:00, the movie began
at 19:30. I had only a short allowance of time to take the bus home and pick up the car to get on my way.
Frantically I began contacting other friends and family to see whether they were going, but no such luck. With
the sudden snowstorm the roads had been classified as slippery and risky (which I came to terms with later) and
therefore many people had decided to stay inside. So I took matters into my own hands and decided to venture
off on my own. I hopped onto the bus and began my adventure.
When I finally got home it was 19:00 and I had just enough time to change my clothes, brush the snow off the
car and start driving. I called my sister to ask for directions to the theatre but my phone battery failed in the
middle of conversation, which meant I would have to rely on my own sense of direction. It was then that I
started to doubt going.
It took me ten minutes alone just to get out of our street parking spot. Ten minutes of driving forwards and
backwards, forwards and backwards until finally the tires could grip the road. The drive to downtown was slow
but smooth and thankfully no car accidents occurred. So I was downtown and still in safe condition…. but
where was the theatre? Or better yet, where was I? I have never been good with directions and somehow I
manage to get lost everywhere, even in my own neighborhood. It is a big day for me when I can drive from
point A to point B without stopping at points F, S, and Y along the way.
Finally I gave up on trying to find the theatre and took the first parking spot that I could see, assuming that I was
close enough to run the rest of the way. The parking spot was icy and slippery (like the rest) as well as the sign
above read, "Permit parking only" but I decided to test my luck and take the risk. Once I realized that I had no
idea where I was or where I was supposed to go panic began to sink in.
I ran to find a phone because my cell was of no use and inside a corner drycleaner’s I quickly called my friend
who helped me figure out where I was standing. After a bit of confusion we found that I was 10 or so blocks
away from the theatre…so I started to run.
The snow outside was blowing hard and it hit my face like little wet kisses of ice and my throat froze and burned
at the same time because the air was so cold. My feet pushed me forward so quickly that after a while I had
forgotten I was even running. Just when I thought that I had had enough and couldn't run any longer I noticed a
taxicab on the side of the road. "Surely I am still at least ten minutes away,” I thought to myself as I jumped
inside the car. The cab driver laughed when I told him my destination because I could barely utter a word
without gasping for air first but he assured me that I was close by and the drive would be quick.
One minute later (literally) I finally arrived at my destination. After paying the driver $3.25 and thanking him
for the ride I burst through the theatre doors and instantaneously felt at home once I heard the familiar sounds of
the Estonian language. I took my seat beside my friends and for the first time within those two hectic hours I
was able to sit back and relax.
Looking back on the past events that had unfolded that evening I began to laugh at my somewhat foolish
determination but as I watched the movie I knew that it was worth the trouble.
“Malev” is a movie that has been tickling the Baltic funny bones since it’s release. Set in 1208 the people of
Estonia enjoy singing, dancing, and tending to their farms but little do they know that the way of war is on it’s
way and the people are not prepared. In the middle of everything is Uru (Ott Sepp) who recently returned from
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Western Europe with a Catholic education. He warns the elders and tries to persuade them to build an army but
his attempts are of no use…the elders are slow and do not take ear to what young Uru has to say. Sounds a bit
familiar. Uru and his friends continue their quest to unite the Estonian people together to fight for their lives
and to win the one thing they have dreamt about. Freedom.
Combine this gripping story with the beautiful Estonian landscape and witty humor and you get “Malev”.
So even though my journey to the movie was rocky and it might have been smarter for me to stay home, I knew
that I could not give up because of how important the movie was to me. Not because it was entertaining or
because it was an excuse to get out of the house, but purely because it was Estonian. Because it was spoken in
the language of our ancestors and because it was filmed on the stunning land of the country.
Although I was not born in Estonia and I do not speak the language, in my heart I will always consider Estonia
to be my home. A home that one-day I would like to return to. And with that thought in my heart I continued to
push forward on my journey just like Uru did in his. It is funny how powerful you can feel when you are
prideful…. or maybe it was just stubbornness. Whatever it was, I still made it to the theatre in one piece. Now
it was just a matter of making it home.
Silvia Soide.

Betti Alver
On 23 November 2006, it was one hundred years since the birth of Betti Alver, one of the most
remarkable of all Estonian poets. Women have always played a significant, occasionally crucial, role in Estonian
poetry. This goes back to pre-literature times, i.e. folk poetry. It was mostly women who created lyrical folk
songs, a highly original and most valuable part of our folklore. Women were the mothers-of-song, as they were
deferentially called. At nearly all stages of 19th and 20th century poetry, women lyrical poets have clearly stood
out: Lydia Koidula (1843-1886) during the national awakening period, Anna Haava (1864-1956) at the turn of
the century, Marie Under (1883-1980), in the innovation period of the early 20th century, and finally Betti
Alver, Debora Vaarandi (1916), Viivi Luik (1946) and others.

A shimmering rainbow’s high ridge
arched over the river that day.
We stood on the cast-iron bridge;
ahead lay your iron-paved way.
Time’s treasures have all lost their lustre,
God’s truth has a dull, lifeless glimmer;
but the river flows stronger and faster
where the beads of coral still shimmer.

Betti Alver 1906-1989

Corals in an Ancient River

Andres Kuss has a business in Otepaa, Estonia (www.oteks.ee) and would like to start selling his
product in Canada. The problem is he has no business connections in Canada. That is why I am
contacting the Vancouver Estonian Society to inquire if anyone can help him in selling his product
here.
When I was in Estonia two years ago he gave me one of his carpets as a gift and it is wonderful. It
would make a beautiful addition to any cottage or house with wooden floors. He also makes smaller
mats for doorways and bathrooms. If you can help him he can be reached at andres.kuus@oteks.ee
Katrin MacLean
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New Europe’s Boomtown
Tallinn, Estonia
Philippe Benoit du Rey is not one of those gloomy Frenchmen who frets about the threat to Gallic
civilization from McDonald’s and Microsoft. He thinks international competition is good for his
countrymen. He’s confident France will flourish in a global economy — eventually.
But for now, he has left the Loire Valley for Tallinn, the capital of Estonia and the economic
model for New Europe. It’s a boomtown with a beautifully preserved medieval quarter along with new
skyscrapers, gleaming malls and sprawling housing developments: Prague meets Houston, except that
Houston’s economy is cool by comparison.
Economists call Estonia the Baltic Tiger, the sequel to the Celtic Tiger as Europe’s success story,
and its policies are more radical than Ireland’s. On this year’s State of World Liberty Index, a ranking of
countries by their economic and political freedom, Estonia is in first place, just ahead of Ireland and seven
places ahead of the U.S. (North Korea comes in last at 159th.)
It transformed itself from an isolated, impoverished part of the Soviet Union thanks to a former
prime minister, Mart Laar, a history teacher who took office not long after Estonia was liberated. He was
32 years old and had read just one book on economics: “Free to Choose,” by Milton Friedman, which he
liked especially because he knew Friedman was despised by the Soviets.
Laar was politically naïve enough to put the theories into practice. Instead of worrying about
winning trade wars, he unilaterally disarmed by abolishing almost all tariffs. He welcomed foreign
investors and privatized most government functions (with the help of a privatization czar who had
formerly been the manager of the Swedish pop group Abba). He drastically cut taxes on businesses and
individuals, instituting a simple flat income tax of 26 percent.
These reforms were barely approved by the legislature amid warnings of disaster: huge budget
deficits, legions of factory workers and farmers who would lose out to foreign competition. But today the
chief concerns are what to do with the budget surplus and how to deal with a labor shortage.
Wages have soared thanks to jobs created by foreign companies like Elcoteq of Finland, which
bought a failing electronics factory and now employs more than 3,000 people making phones for Nokia
and Ericsson. Foreign investors worked with local software engineers to create Skype, the Internet
telephone service, and the country has become so Web-savvy that it’s known as E-stonia.
“The spirit is so different here,” Benoit du Rey says. “If you come to the government here and
want to start a company, they’ll tell you, ‘Good, do it right now.’ Then you can work free without being
bothered by stupid things. Here I talk to my accountant once a month. In France, for every seven or eight
workers, you need one full-time worker just to fill out the forms for taxes and other rules.”
It took him less than two weeks last year to start his company, Aruzza. Now he has employees
from five countries working on deals like importing Spanish ham, exporting Estonian sofas to France and
finding programmers in Tallinn to write software for a California company.
He is not a free-market purist — he likes the health care and social services provided by countries
like France. But to pay for their safety nets, he figures they need to cut regulations and taxes so they can
have robust economies like Estonia’s, which grew about 10 percent last year.
The growth over the past decade has produced so much unanticipated revenue that the tax rate is
being gradually reduced to 20 percent. Laar’s political rivals still complain that his flat tax unfairly helps
the rich, but as he notes, the level of income inequality in Estonia actually declined during the past
decade.
“People think a progressive tax system is fairer,” Laar says. “But in the real world rich people
find a way to avoid high taxes. With a flat tax, they stop worrying about sheltering their income or
working in the gray economy. There is less corruption because it’s easier to pay the tax.”
Since Laar started the revolution, the flat tax has been adopted by its Baltic neighbors and a halfdozen other countries, including Russia, Ukraine and Romania. Such radical reform is still taboo in
Western European countries like France, but they can’t seal their borders against this threat. If they don’t
go to Estonia for a lesson in economics, their enterprising citizens will make the trip on their own.
John Tierny, New York Times, September 5, 2006
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EKÜK EKÜK EKÜK
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

Loengud kevadel 2007:
jaanuar 14, 2007

PEAKOOSOLEK
Kava

märts 4, 2007

KAVA teatatakse hiljem

aprill 15, 2007

KAVA teatatakse hiljem

juuni 10, 2007

KÜÜDITAMISE MÄLESTAMINE

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

ERII in Estonia

Tegevuskava - Calendar of Coming Events
Kuupäev
Date

Aeg Üritus / Event
Time

10.12.2006

Koht / Location

28.02.2007

VES Jõulupuu ja Peetri koguduse orbude kohvi Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver
- peale kirikut (umbes 12:15) Christmas
Gathering
Pensionäride jõulupuu - Senior's Club Christmas Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver
Meie Kodu - 6520 Oak Str
EKÜK peakoosolek
Vancouver
Eri Klas - Vancouver Symphony Orchestra w.
Orpheum Theatre - 601 Smythe
Neilson, Sibelius, Shostakovitch
St Vancouver
VES Peakoosolek Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver Estonian Society AGM
Vancouver
Kirikufondi peakoosolek Meie Kodu - 6520 Oak Str
Estonian Church Foundation AGM
Vancouver
Leelo Küünlapäeva Kontsert koos Segakooriga Meie Kodu - 6520 Oak Str
Leelo's Candlemas Concert with Mixed Choir
Vancouver
Vabariigi Aastapäeva aktus Meie Kodu - 6520 Oak Str
Estonian Independence Day Ceremony
Vancouver
Deadline
for submission of material
Postipoisi kevadnumbri kaastöö tähtpäev

4.03.2007

EKÜK loeng

15.04.2007

EKÜK loeng

13.12.2006

12:00

14.01.2007

12:45

27.01.2007
29.01.2007
4.02.2007

20:00

11.02.2007

12:15

18.02.2007

13.00

25.02.2007

13:00

12:15

for the next "Postipoiss"

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver
Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

