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Saarlane lõhepüügil Vaikse ookeani vetes
1951.a. heinakuu esimesel reedel kõndisin Briti Kolumbia Fraseri jõe kallastel, imetledes

parajasti püügilolevate lõhevõrgu kalurite püügiviisi ja lõhede rohkust jões.
Gotlandilt olid meid puhunud minema hirmutavad tuuled. Siin lootsime õppida juurde

mõnda tarkust kalapüügist ja uusi püügiviise. Eriti huvitas siine efektiivne seinnoot, samuti ka
muudki erinevad püügiviisid.

Fraseri jõgi on pikkuselt kolmas Kanada
jõgedest ja on üks maailma parematest lõhesid
produtseerivatest jõgedest oma vesikondadega.

Jõudnud läbi Kaljumägede Fraseri orgu
muutub jõgi laisaks, lookleb kiirustamata läbi maalilise
maastiku. Viimaks suubudes Vaikse ookeaniga
ühenduses olevasse Gulf of Georgiasse. Aasta-
tuhandete jooksul on vesi kandnud mägedest alla
tohutul hulgal setteid, moodustades jõesuudmes saari ja
arvukaid saarekesi.

Jõesuudmel, jõe lõunaharu põhjakaldal, delta
suuremal saarel asub Kanada „lõhepealinn" Steveston.
Siin 2 km pikkuse loomuliku sadama kaldal asetsevad
osariigi viie suurema kalastuskompanii
konserveerimise, kalajahu- ja nooda ning
võrguvalmistamise tööstused.

Teatud kurvastusega leidsime, et uustulnukal
polnud mingit võimalust saada kalastusluba. Selle
saamiseks olid vajalikud kodanikupaberid. Neid aga oli
võimalik saada pärast vähemalt viieaastast maal
viibimist.

Juhuslikult vajati sel päeval ühe
kalastuskompanii noodavalmistamise osakonnas
noodarakendajat. Ja nii tuligi seinnootadega tegeleda
järgmised kümme aastat, ning „lõhepealinn" Steveston sai koduks.

Lõhepüüki Briti Kolumbia vetes teostati kolmel erineval püügiviisil: võrgupüük,
seinnoodapüük ja „trollimine" (landipüük). 1951.aastal olid siinsed jõed veel roiskvetest
võrdlemisi puhtad ja lõhede kudema tõttamise ajal oli kala jõgedes massiliselt. Esines kordi, kus
leiduvad viis võrdlemisi moodsat kalakonservimise tõõstust ei jõudnud kõike saaki ümber
töödelda ja kalapüük tuli mitmeks päevaks katkestada. Paar väiksemat paati isegi vajusid kalalasti
all.

Kuna erinevad lõhesordid on eri suurused, siis võrgukalur vajab vähemalt kolme eri
silmasuurusega võrku. Jõukamatel kaluritel on võrke viis-kuus või rohkemgi. Lõhevõrgu
pikkuseks on valitsuse regulatsioonidega määratud 200 sülda, sügavus viis-kuus sülda (olenedes
silmasuurusest). Üks mees ja ainult üks võrk võib korraga olla paadis.

1951.aastal oli Briti Kolumbia vetes püüdvate seinnooda paatide arv 250. Nendest umbes
80 suuremat paati 80 jalga pikad läbisegi. Need suuremad seinpaadid olid rakendatud
heeringapüügile talvel, suvekuudel lõhepüügile ja merilesta (halibut) püügile varakevadel Alaska
vetes põhjaõngedega. Nende paatide kipperid olid enamasti norra rahvusest, samuti nende
meeskonnad. Pikad sõbralikud mehed - pidasid Gotlandilt tulnud Saaremaa poissi omakandi
meheks.

Püügil oli igal seinpaadil kaasas tugeva mootoriga väike mootorpaat. Leidnud kalaparved
"sonari" või kajaloodi abil, lastakse noot vette sirgjooneliselt parvest allapoole hoovust. Siis paat

3



ja mootorpaat (skiff) hakkavad vedama noota poolringiks, siis täisringiks ümber kalaparve.
Alumise selise külge kinnitatud rõngastest läbi jooksva terasvaieri abil tõmmatakse alumine selis
kokku ja tõstetakse pardale. Samal ajal hakatakse noota haalima pardale, seega aetakse kalad
kokku nooda viimasesse osasse, mis on väiksemsilmalisem ja tugevamast lõngast. Sealt
tõstetakse kalad „breilleriga" (põhjast lahtikäiv võrkkott) lastiruumi. Viimasel ajal tõmmati ka
heeringad noodast paati vaakumpumba abil.

Viiekümnendate aastate keskpaiku keegi kaval mees arvas välja meetodi kuidas
väiksemad heeringaparved kokku meelitada üheks suureks parveks ja juhtida need
karidevahelisest veest lagedapõhjalisse vette, kus neile võis ilma riskita kähku nooda ümber
tõmmata. Selleks seati masti külge pooltosinat suurejõulist prožektorit. Sõideti õige tasase
käiguga suures poolkaares hädaohtliku põhjaga veest läbi sobivasse loomusekohta, kus teine
samuti tugevasti valgustatud paat kohal seistes ootas.

Rumalakesed kalad lasid sellest tugevast valgusest end ajada niivõrd segadusse, et
järgisid seda mõtlematult. Esimene paat, möödudes paigalseisvast paadist, kustustas järsku oma
tuled ja tõmbas kähku kalaparvele nooda ümber. Võidi olla peaaegu kindlad, et ümbruskonna
kaladest olid 90% noodaga ümber piiratud.

Selle püügiviisi tarvitusele võtmisega mitmekordistusid saagid ja Stevestoni
kalajahuvabrikud töötasid 24 tundi päevas. Rong rongi järele läks turule üle terve mandri ilusast
rasvasest heeringast valmistatud kalajahu ja -õliga. Kalajahu tarvitati loomade jõutoidu lisandina
ja segati väetisainesse. Kalaõli läks margariini ja ka muudele tööstustele. Räägiti, et sellest isegi
valmistati jäätist.

Paariaastase sellise püügiviisi kasutamise järele märgati heeringasaakide järsku
vähenemist. Ei aidanud prožektorite arvu suurendamine ega suuremate muretsemine. Oli jõutu
olukorda, millega kalurid ega ka valitsuse esindajad ei olnud arvestanud. Mainitud püügiviis oli
olnud nii efektiivne, et paari aastaga olid heeringad Briti Kolumbia vetest peaaegu välja püütud!

Nüüd valitsus kuulutas küll prožektoritega kalade meelitamise röövpüügiks ja igast
püügipiirkonnast lubati välja püüda vaid väike osa. Võttis aastaid, enne kui heeringate arv meres
hakkas uuesti suurenema. Nüüd läheb väga väike osa heeingaist kalajahu valmistamiseks,
peamiselt järeljäänud kalad, milledest marjad välja võetud. Heeringamari on nimelt Jaapanis suur
delikatess, mille eest makstakse siinsetele kaluritele suurt hinda.

Kolmas lõhepüügiviis, „trollimine", toimub enamasti ookeani madalike ümbruses. Selle
püügiviisi juures on kalade meelitamiseks landid ning muud meelitusvahendid õngedega.
Tähtsamaid püügikohti on suured La Perousi ja Goos Islandi madalikud rannikult 20-40 miili
väljas.

Tarvitades Skandinaavia keeletarkust jääb arvamine, et trollimisel on midagi tegemist
nõidumisega. Mõtled, noh küll olekski mõnus, teed mõned nõiavigurid ja kalad muudkui
kogunevad sinu paadi ümber. Või veel parem - hüppavad ise paati.

Pettudes peab aga tunnistama, et siinse „trollimise" kalastusviisil ei ole midagi tegemist
nõidumisega ega ka mingi kerge, mugava püügimoodusega. On vaid landivedamine arendatud
niikaugele, et on võimalik vedada paadi järele sada või rohkemgi lanti.

Umbes sada aastat või nii tagasi olnud Briti Kolumbia rikkalikud looduslikud kalavarud
peaaegu puutumatud. Kusagil lahesopis sõudnud vaid indiaanipoiss oma seedripuutüvest
väljaõõnestatud lootsikuga, vedades järele nöörijupi otsas tuhaga hästi läikima hõõrutud
vaskplekitükki, millele kuidagimoodi õng külge kinnitatud. Et oma produktsiooni suurendada,
seadnud ühel päeval kummagist pardast välja nööri plekitükiga. Et aga mõlemaid käsi olnud
sõudmise juures vaja, siis sidunud landinööride otsad ümber kummagi jalasääre. Nüüd oli kohe
teada, kumma landi otsa oli hakanud kala! Seega oli tehtud esimene arengusamm tänapäeva
efektiivse „trollimise" püügiviisi suunas.

La Perousi madalikud. Ei ole olnud võimalust välja leida, kust on saadud see uhkustavalt
kõlav nimi nendele madalikudele. Kui vast mõni lugeja tunneb end vähe mahajäänuna ajast, et ta
kunagi ei ole kuulnud seda nime, siis olgu talle trööstiks, et tal on palju kaaslasi. See nimi
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uhkeldab vaid merekaartidel. Vanad kalurid, kes kalastanud aastakümneid nendel madalikkudel,
jäävad sulle imestenult otsa vaatama kuuldes, et tuled La Perousilt.

Lõunapoolsel osa, umbes 8 korda 10 meremiili, kruusa ja saviliiva põhjaga platoo, 30-40
sülda vett, ümbritsetud sügavast veest, kannab Suure Madaliku (Big Bank) nime. Suundudes
loode poole kutsutakse osad sellest nimega, millise suuna all nad asuvad Amphitrite tuletornist.
Nii: SSW, SW, WSW madalikud.

Nende madalikkude aheliku välisserv jookseb ligistikku Continental Selfi välisäärega.
Seetõttu madalikkudel ja nende ümbruses on alati tugevad merehoovused. Kuidagimoodi
mõjutavad need hoovused, et seal pea alati esineb väga suurel hulgal palnktoni, seega ka
rikkalikult söödakala, muutes seega need madalikud lõhede eelistatumaks jahimaaks. Eriti
hinnalisemad lõhesordid „chinook" ja „coho" armastavad seal peatuda lühemat või pikemat aega
ja end hästi priskeks süüa oma teekondadel paljudesse Briti Kolumbia, Washingtoni ja Oregani
jõgedesse.

Suve lõpupoolel võib Suurel Madalikul öösiti näha sadasid trollerite ankrutulesid. Kuna
kasutakse valgeid, siniseid ja rohelisi välkuvaid lennukitulesid, on see üks öö läbi kestev,
meeldejääv vaatepilt. Ühel õhtul kuulsime juhuslikult raadiotelefonis pealt kahe mööduva
kaubalaeva vahiohvitseri omavahelist kõnet. Üks neist ütles: „Arvan, et oleme siit leidnud
Atlandise".

Järsud tormid esinevad eriti kevadel ja sügisel. Veerand tunni jooksul võib tuule
pöördudes läände tõusta maru ja poole tunni jooksul võib see paisuda täistormiks kuni 5 m.
kõrguse lainetusega.

Jõudnud kuni kuuetunnise võitlemise järele tormiga varjusadamasse, vajud surmväsinuna
tänulikult sügavasse unne. Järgmisel hommikul kuuled, et mõni paat on jälle kaotanud mastid
kõige taglasega ja mõni ei jõua kunagi enam varjusadamasse… Samuti ka sügisesed kauakestvad
udud on raskenduseks püügile.

Aastakümnete jooksul välistel madalikkudel kalastades tunned end muutuvat nagu osaks
ookeanist ja tormist. Seega mõistame Kuressaarest pärineva kaastrolleri A. Leemeti viimset soovi
surivoodil: tuhk puistata ta eelistatud kalastusvette kariderohke, hädaohtliku Cape Beale vettes.
Mööda sõites vähese tuulegagi märatsevast Cape Beale'st, jääme mõneks hetkeks vaikseks
mälestades kaasmaalast, kes oli täismees elus ja surmas.

Aleksander Rei †
Aleksander Rei püüdis lõhe Vancouveri saare läanekaldal 28 aastat.
Artikkel ilmus Eesti Päevalehes 24.juulil 1982

Lugemiseaasta 2010

VES Raamatukogu
korraldab väljapaneku

Vancouveri Eesti autorite töödest
Meie Kodu allkorrusel

Kolmapäeval, 20.oktoobril 2010
Kella 12 kuni 15

Lugemiseaasta 2010
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Kustumatu mälestus

Üks õudsuse aeg hüübund mälusse
mida ikka jälle meenutame,
-see sügis 66 aastat tagasi
kui meeleheites Elu eest võideldi.

Siis miljoneid kabuhirmus põgenemas
keda jahtis halastamatu barbar
inimesed sääl koduta, armuta
vaid Elu, vabadus-ihe tal varana.

Selles pildis väga selgelt me kodu
- Eesti hinge ja pinda ihkas vaenlane
kuigi kangelastena kaitsti me kodu
rullus sisse oht tuntud meile kõigile.

Selle laviini valgumine oli märk
et me kodu, armasad ja elutöö ohus
kõik siis sai kaotatud - ootas orjasärk
Riski põgene! Hing, Elu säälgi ohus.

Katastroofi päevad murdsid meil hinge
ei keegi küll kujuta seda dilemma,
- jätta oma armsad, kodu, noorusrajad
- ei ju keegi ootand sind, eu katnud laua!

Maine päästetee oli riivistatud
nii ainus ava läände oli üle vee
sealgi ei olnud ohud ka välistatud
risk oli et voogudes loppes elutee.

Jah! Kõik see nagu hirmus unenägu
on endalegi nüüd kui utoopia
mis taas ikka okupeerib me mälu
kas ikka tõesti kõik sai nii juhtuma?

Uskumatu et võis küll pääseda
Sest mõllust, Jumal aitas elama
- Tõendina - elus keha ja hing siin
kuid meeli painab elamuste viirg!

Al-Ma-le
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Küüditatu mälestamine Vancouveris

13. juunil kogunesid Vancouveri eestlased Meie Koju et mäestada neid isikuid ja
peresid keda küüditati 1941 aastal.  Aktus algas ühislauluga ’Hoia Jumal Eestit’ Tarmo
Viitre klaveri saatel.  Järgnes palve ja leinaseisak õpetaja Walter Johansoni poolt.
Vancouveri segakoor esitas ’Mu süda ärka üles’ Terri Johansoni juhatusel.  Vello Püss
luges ette katkendi Maria Koppermani raamatust ’Minu 12 aastat Siberis’.  Teas Tanner
kirjeldas oma mälusi sellest mida juhtus Pärnus 14. juuni a.1941.  Erli Lepik esitas Ants
Kandi luule’Kodukambri lävel’ ja Helle Sepp esitas Saima Koppeli luule ’Kojuigatsus’.
Vancouveri Segakoor siis esitas kaks laulu, ’Sind Surmani’ ja ’Ta lendab mesipuu poole’.
Aktus lõpes ühiselt lauldes Eesti riigi hümni.

Aktus algas mälestusküünla süütamisega ja lõpes selle kustutamisega.

Alar Suurkask

Fotos on: Teas Tanner, Erli Lepik, Helle Sepp, Juta Kõvamees Kitching, Vello Püss.
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Vabariigi President leinapäeval

14.06.2010

Head kaasmaalased!

Täna öösel, 69 aastat tagasi, taoti tuhandetele koduustele üle Eesti. Anti veidi aega asjade
pakkimiseks, lahutati pered ning seejärel algas pikk teekond tundmatusse. Paljudele küüditatuist
ei saanud osaks õnne kodumaale naasta.

Nõukogude Liidu okupatsioonirežiim viis Eestist, Lätist ja Leedust ühe ööga tundmatusse 45 000
inimest. 45 000 erinevat elu ja saatust. Tuhandete emade ja isade, laste ja koolikaaslaste, sõprade
ning naabrite saatust.

Paljudele neist jäi see öö viimaseks hetkeks koos oma armastatutega. Paljudele neist jäi pilk
loomavaguni trellitatud aknast viimaseks pilguks oma kodumaale.

Ühe suveööga püüdis okupatsioonivõim paisata kolm rahvast igavesse hirmuöhe. Ta püüdis
hävitada meie lootuse ning meie kodanikujulguse, kiskuda välja meie iseolemise tahte.

Aga okupatsioonivõim osutus nõrgemaks meie mälust ja lootusest. Sest meie mälu hoidis alal
iseseisvuse ideed, andis lootust ega lasknud meil kaduda.

Me ei tohi ka praegu unustada kõike seda, mis siin okupatsioonide ajal tehti. Me ei või sulgeda
silmi massimõrvade, küüditamiste, looduse hävitamise ning ka meie vaimu moonutamise ees.

Kes seda eitavad ja ei taha mäletada, need kardavad tõtt. Nad sõimlevad ja ähvardavad, aga
tegelikult nad kardavad.

Mäletamine on meie kõige suurem austusavaldus kõigile 14. juuni öö ohvritele, purustatud
saatustele, elamata jäänud eludele, sündimata lastele.

Eesti kaotas okupatsioonide ja sõja tõttu palju inimesi. Aga Eesti jäi alles. Meie vaenlased, kes
püüdsid maailma jagada, on maailmakaardilt pühitud.

Neid režiime enam ei ole. Meie oleme alles. Me läheme edasi andeks andes, aga mitte kunagi
unustades.

Leinapäeval peame ennekõike mõtlema sellele, kuidas vältida niisuguste kuritegude kordumist
Eestis, Euroopas ja kogu maailmas. Me peame mõistma, et see ohvriterohke aeg sai võimalikuks
ainult selletõttu, et maailm talus ja leppis totalitaarsete võimudega. Sest tol ajal valisid
demokraatlikud riigid nn pragmaatilisuse, ega seisnud totalitarismi vastu, kuni oli liiga hilja.

Kallid sõbrad,
täna mälestame kõiki meie kaasmaalasi, kes kannatasid võõrvõimude omavoli ja totalitaarsete
režiimide kuritegude käes. Mälestame neid, kes puhkavad võõras mullas, kodumaalt kaugel. Ning
avaldame sügavat austust kõigile, kes sellest ränkraskest töölaagrite põrgust on läbi tulnud,
kandes südames Eestit.
Tänan.
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PETRONE PRINT

Ma olin mõtet luua väike kirjastus kandnud endas mitu aastat ja 2007. aasta kevadel USA-st tagasi
Eestisse kolides tundus aeg olevat küps. Kaks aastat hiljem, aasta 2009. kevadel toimus kirjastuse
laienemine, nüüd on Petrone Printil ka osanikud.
Meil on plaanis avaldada siin kirjastuses enda ja oma sõprade originaalteoseid ja tõlkeid — nii saab
seda ilmselt kõige lihtsamalt kokku võtta. Aga me loodame, et meie sõprade ring on kogu aeg
laienemas. Kui Sul on olemas originaalkäsikiri, originaalne idee või kui Sulle on hoopis silma jäänud
mõni võõrkeelne raamat, mida tahaksid soovitada eesti keelde tõlkimiseks, võta meiega ühendust.
Eesti ühe kõige noorema, pisema ja paindlikuma kirjastuse nimel kõike head soovides,

Kirjastuse juht,
Epp Petrone



KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 3:30 - 4:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
   EESTI KIRIK      6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

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

Pühapäeval, 10.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Reedel, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
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1.sept.2010

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

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

– Jaakobuse 4,15.
nr. 3, 2010

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

Piiskopliku visitatsioon tegi Piiskop Mohr Peetri
kirikus 29.aug.  Tema visitatsioon on üks esimestest
tema ametisse pühitsemisest.  Koguduse naised
pakkusid rikkaliku kohvilaua, kus Piiskop Mohr
rääkis koguduse liikmete lootuste võimalustest.

Kalender
19.sept. Kodumaalt Lahkumine
26.sept. Koguduse 60.aastapäev BarBQ’ga
10.okt. Lõikustänupuha
31.okt. Usupuhastuspüha
13.nov. Kiriku ühinemise kokkuleppe allakirjutamine
Tallinnas.  Järgneb allakirjutamise tseremoonia
Torontos 28.nov.
21.nov. Surnutepüha
28.nov. I Advent
24.dets. Jõuluõhtu kell 4 p.l.
30.jaan. Koguduse täiskogu koosolek

Mustalindipäeva mälestati Peetri kirikus 23.aug. 
Kiriku uksed avati kell 1600-1900 vaikse
palvetamiseks ja palve küünlate süütmiseks
mälestades hukkunuid.  Ortodoksi kogudus hoolitses
suurte küünalte eest.  Osavõtjaid oli kolme tuuni
jooksul 7.
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Hea- ja kurjatundmise puu

Lagendik, välgud,
kesk leeke sähvavaid
ja kärgatusi kähvavaid
kõuepilvi kokku valgub
ja puu seisab üksikult -
hea- ja kurjatundmise puu.

Maasse imbub juurte suu
oksad taevasse tükivad,
pilved nende küljes ripuvad
ja sõbraks on kuu.

Rebi oksalt õuna kuldse
magusa kui päikse müüdist.
Tunne, kuis on olla süüdi
sõtkudes kamarat muldset.

Kui sa ei saa end päästa ise,
sulle antakse  vahel nägemusi.
Vastu kõiki kurbi kogemusi -
lood sa usundi imelise.
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Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum sai alguse eesti helilooja ja organisti Peeter Süda

pärandi kogumisega seotud liikumisest, mis registreeriti ametlikult 22. märtsil 1924.a.
Teatrikogude aluseks on näitleja Heino Vaksi pärand. 1937.a. loodud Teatrimuuseumi Ühing
liitus Muusikamuuseumiga 1941.a.

Esimeseks muuseumi asukohaks P.Süda koguga oli Kadrioru loss, tolleaegse Tallinna
Eesti Muuseumi (tänase Eesti Kunstimuuseumi) ruumid. 1. märtsil 1934 avati muuseum
praeguses Müürivahe 12 hoones (ehk algselt Tallinna Konservatooriumi ruumides, Assauwe
tornis). Muuseum asub Tallinna vanalinnas ja paikneb ajaloolise linnamüüri ja Assauwe
kaitsetorniga seotud hoones. Assauwe torn rajati aastail 1370-80. Lisaks on muuseumil sisehoov-
Karjase hoov.

Muuseumil on muusika- ja teatriosakond, muusika- ja teatrialane raamatukogu,
noodikogu, kunstikogu ja fototeek ning filiaal- eesti lavastaja ja näitleja Andres Särevi (1902-
1970) nimeline Särevi Teatrituba. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi visiitkaardiks on ajalooliste
muusikainstrumentide püsiekspositsioon. Muuseum korraldab näitusi, loenguid, konverentse,
kontserte, temaatilisi õhtuid jms.

Muuseum on helilooja Heino Elleri autoriõiguse kandja ja annab välja helilooja nimelist
preemiat. Rahvamuusika koguja, populariseerija ja organisaator August Pulst (1889 – 1977) on
kirjutanud: ”Kui üteldakse, et eesti rahvas on ennast vabaks laulnud, siis on õige ka ütelda-
Muusikamuuseumi uksed on lahti laulnud ja mänginud meie rahvalaulikud ja pillimehed. See au
neile ka jääb tõeliselt.”

Museaalide poolest suurim on muusikaosakond, kus arvel on üle 500 isikufondi
väljapaistvate eesti interpreetide, dirigentide, koorijuhtide, muusikateadlaste, muusikaõpetajate jt.
muusikaga tegelnud ja tegelevate isikute kohta. Siin on enam kui 300 fondi eesti laulukooride,
orkestrite, ühingute ja seltside tegevusest, üld- ja piirkondlikest laulupidudest ning festivalidest.
Eesti muusikaelu tutvustavad fotod, ajaleheartiklid, dokumendid, seltside, laulu- ning
pillikooride, Lauljate ja Heliloojate Liidu protokolliraamatud.

Fondides on materjale J.Kappelist, A.Tomsonist, K.A.Hermannist, R.Tobiasest, A.Kapist,
A.Vedrost, M.Härmast, J.Simmist, C.Kreegist, M.Saarest ja teistest muusikutest kuni tänapäeva
väljapaistvate helimeistriteni. Eesti muusika arengulugu aitavad valgustada helilooja Mihkel
Lüdigu (1880-1958) ning organisti, koorijuhi ja väsimatu muusikategelase August Topmani
(1882-1968) käsikirjalised mälestused muusikaelust möödunud sajandivahetusel ja
üliõpilaspäevil Peterburis. Ajastu hõngu kannavad Konstantin Türnpu (1863-1927) ja Artur
Lemba (1885-1963) Peterburi konservatooriumi lõputunnistused ja isiklikud dokumendid,
lauljatar Aino Tamme (1864-1945) suur kirjavahetus, kontrabassivirtuoosi Ludvig Juhti (1894-
1957) scrapbook'id, Juhan Aaviku (1884-1982) kõigist ohtudest hoolimata Eestis alal hoitud ja
Rootsist täienduseks saabunud väärtuslik käsikirjade kogu. Hinnaline ja mahukas on ka
muusikateadlase ning –kriitiku, eesti ja lääne-euroopa muusika uurija Karl Leichteri (1902- 1987)
isikufond, mis sisaldab materjale muusikateadlase sisukast ja pikast loometööst. Rikkaliku ja
rohket uurimismaterjali leidub eesti esitenori ja laulupedagoogi Naan Põllu (1921-1998)
Saksamaalt saabunud arhiivis. Ka üks osa helilooja Arvo Pärdi (1935) suurest Saksamaal asuvast
arhiivist on juba leidnud tee muuseumisse.

Käsikirjade hoidlas on üle 12000 eesti heliloojate helitöö originaali, sealhulgas suur osa
algupärasest ooperi- ja sümfoonilisest loomingust. Väärtuslikud on helilooja C. Kreegi (1889-
1962) enda poolt üleskirjutatud rahvaviisid ja nende töötlused, R. Tobiase (1873-1918) helitööd,
M.Härma ja M.Saare koorilaulud, E.Kapi ja G.Ernesaksa ooperid, A.Pärdi, J.Räätsa, B.Kõrveri,
V.Ojakääru, A.Garšneki, H.Otsa, A.Põldmäe, L.Sumera, E.-S.Tüüri, M.Siimeri ja palude teiste
helitööd.

Olulise osa muusikaosakonna varadest moodustavad ajaloolised muusikainstrumendid ja
väljapaistvatele muusikutele kuulunud esemed. Veel väärib nimetamist helilintide ja heliplaatide
kogu eesti interpreetidega.
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Sümfoonilise muusika suurkuju ja teeneka pedagoogi Heino Elleri (1887-1970)
testamendi järgi on muuseum helilooja autoriõiguse kandja ja ühtlasi annab ta välja iga-aastast
Elleri muusikapreemiat.

Dokumenteerivalt algas teatrimäng Eestis 1529. aastal, mil Tallinna linnakooli õpilased ja
õpetajad etendasid vastlapäeval Raekoja saalis Terentiuse komöödiat "Androslanna". Järgnev
sajand tõi Eestimaale aga juba üleeuroopalikke rändtruppe ja näitlejaid.

Teatrialase materjali süstemaatilisema kogumisega alustati Eestimaal 1937. aastal. Samal
aastal loodi Teatrimuuseumi Ühing. Muuseumi enda loomiseni jõuti aga 1941. aastal, mil ühingu
kogutud varad liideti Muusikamuuseumi omadega. Teatrikogude aluseks sai näitleja Heino Vaksi
kollektsioon. Tema kogu mappides leidub hulgaliselt materjale eesti teatri varasemast perioodist,
sealhulgas esimese palgalise teatridirektori, Vanemuise teatri laulu-, orkestri- ja näitejuhi August
Wiera (1853-1919) ja tema asjaarmastajatest koosneva trupi tegevusest.

Tänaseks on teatriosakonna hoidlatesse jõudnud üle pooletuhande teatri- ja isikufondi.
Kogutud kavalehtede, fotode, arvustuste, režiiraamatute, kostüümi- ja dekoratsioonikavandite
kaudu võib saada hea ülevaate eesti teatrite arengust ja hetkeseisust. Suuremad ja rohket
andmematerjali sisaldavad on Estonia Seltsi, Estonia teatri, Eesti Draamateatri, Saksa Linnateatri,
Vanemuise, Ugala ja Endla teatri ning Eesti Näitlejate Liidu fondid. Head täiendust
teatriuurimisele ja eesti kultuuriloole pakuvad Leopold Hanseni, Amalie Konsa, Erna Villmeri,
Paul Pinna, Karl Jungholzi, Liina Reimanni, Raimund Kulli, Hugo Lauri, Georg Otsa, Ants
Lauteri, meie ooperiteatri esimese silmapaistva soprani Olga Mikk-Krulli, rahvusvaheliselt tuntud
teadlase ja näitleja Albert Üksipi ning sadade teiste näitlejate ja lavastajate elu ja tööd käsitlevad
materjalid.

Muuseumi raamatukogu on täienduseks teatri- ja muusikaosakonna arhiivimaterjalidele,
moodustades nendega ühtse süsteemi. Raamatukogus olevate materjalide hulk läheneb 43 000-le.
Siin asuvad trükised, biograafilised ja muusikateoreetilised teatmeteosed, bibliograafilised
kartoteegid, teatri- ja muusikaalased ajakirjad, ajalehtede väljalõiked. Raamatukogus on hoiul 12
000 nooditrükist eesti heliloojate teostest. Siin võib tutvuda väljapaistvate kunsti- ja
kultuuritegelaste- P.Süda, A.Kasemetsa, H.Saha, K.Leinuse, E.Aava, K.Jungholzi, O.Aloe,
A.Trilljärve, A.Üksipi, K.Leichteri, H.Elleri jt. mahukate personaalkogudega. Tihti alustavad
uurijad materjalidega tutvumist just raamatukogust. Fotokogu sisaldab 130 700 fotonegatiivi
lavastustest, näitlejatest, muusikutest, juubelitest, kontsertidest, tähtpäevadest, muusikaüritustest,
festivalidest, laulupidudest. Hulk sündmusi on jäädvustatud ka filmilindile. Viimase aastakümne
jooksul on eelmainituile lisandunud olulisemate teatrietenduste videosalvestusi.

Muuseumil on mahukas kunstikogu, mis hõlmab maalis, graafikas ja skulptuuris
jäädvustatult eesti silmapaistvaid näitlejaid, heliloojaid, dirigente, interpreete.

Taieste hulgas on maalikunstnik A.Laikmaa õlimaalid näitlejatest Hilda Gleserist (1893-
1932) ja Eduard Kurnimist (1883-1932), kunstnik O.Jungbergi maal ühest kutselise Estonia teatri
asutajast, lavastajast ja populaarsest näitlejast Theodor Altermannist (1885-1925), maalikunstnik
Paul Raua portreed lauljatar Paula Brehmist (1877-1941) ja näitejuht Karl Jungholzist (1878-
1925). Mitmeid muusika-, teatri- ja kultuuritegelasi on kujutatud F.Sannamehe, H.Halliste,
A.Kaasiku, A.Vommi, J.Raudsepa ja teiste skulptorite töödes.

Meeleolukaid portreesid teatrikunstnikest ja muusikutest on loonud A.Bach, R.Raamat,
S.Škop, P.Ulas, Ü.Teder, E.Hallop jt. Siin on V.Väli õlimaal laulja Tiit Kuusikust (1911-1990),
Enn Põldroosi värvikas „Jaan Rääts“ (1932), Oskar Raunami koloriitne „Urve Tauts“ (1935),
Lilian Sinki portree oma abikaasast Kuldar Sinkist (1942-1995)

Mitmeid muusika-, teatri- ja kultuuritegelasi on kujutatud F.Sannamehe, H.Halliste,
A.Kaasiku, A.Vommi, J.Raudsepa ja teiste skulptorite töödes.

Unikaalseid pisiplastikas loodud personaaže eesti algupärastest lavateostest on
kollektsioonis kunstnikelt A.Alamaaalt, E.Luppelt.

Siin säilivad ka meie silmapaistvate teatrikunstnike lavakujunduste maketid, kavandid,
näitlejate kostüümid, nukuteatri nukud, vaimukad šarzid.

ETM
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Vancouver Cantata Singers esitleb: “Baltic Shores”
1. mail ma käisin Ryerson United kirikus kuulamas Vancouver Cantata Singersi hooaja

lõpukontserti, mis oli pühendatud 20. sajandi Balti koorimuusikale. Esitati kolme Balti riigi ja Poola
koorimuusika valitud teoseid sealhulgas Pärdi, Górecki ja Tormise laule.

Konsert alustati Arvo Pärdi lauluga “Nunc dimmitis” Erik Hannani dirigeerimisel. Seejärel esitati
rahvalaule ja psalme, esile tõsteti Läti heliloojate Janis Kalninsi ja Imant Ramishi loomingut. Ma ei oleks
osanud arvata, et mõlemad on kirjutanud nii ilusat muusikat. Nad on elanud kaua Kanadas, kuid siin pole
nende muusika nõnda levinud. Seevastu Lätis on nende looming tänapäeval väga hinnatud ja populaarne.

Kontserdi teises pooles sai kuulda Eesti heliloojate loomingut. Hakatuseks kõlas Cyrillius Kreegi
neli psalmi. Ootamatult oli publik lummatud, kui laulus “Õnnis on inimene” kõlasid halleluujad nagu
lutsuviskamised vaiksel merel, ja “Taaveti laulu nr 104” kui “aamen” oli lauldud nii õrnalt.

Tormise lugu "Lauliku lapsepõli" laulsid naised tundlikult, aga kõige meeldejäävam oli, kui
mehed laulsid Tormise “Varjele, Jumala, soasta“ (God Protect us from War). Alguses kuulsin mõnda
väikest eesti keele häälduse viga, aga peagi ei pannud ma seda enam tähelegi, olin selle unustanud ja
andestanud, sest mehed laulsid jõuliselt ja täie veendumusega kogu hingest. See kindel veendumus sai
meeste häältes üha enam määravaks, et kiskuda mind kiriku puupingilt ja viia endaga kaasa, siinsest
reaalsusest aerutõmmete helide saatel kummitavatasse tumedatesse merelainetesse.

Kontsert lõppes Imant Ramishi lauluga “Put vejini”. Sellest on saanud lätlastele püha laul, mida
lauldakse igal Läti laulupeol. Kui keegi ei saanudki võõrkeelsetest laulusõnadest aru, oli emotsionaalne
mõju kõigile mõistetav: armastus kodumaa vastu helises sügavalt nii südameis kui ka mõtetes.

Vancouver Cantata Singers on asutatud viiekümnendate aastate lõpus. Aastate jooksul on sellest
saanud kõrgelt hinnatud koor Kanadas. Silmapaistvaks ja väga edukaks kooriks on kujunetud dirigent
Erik Hannani taktikepi all, kes on juhatanud koori alates 2002. aastast. Käesoleva aasta maikuus võitsid
nad National Competition for Canadian Amateur Choirs 2010 nüüdismuusika kategoorias esikoha. Nende
teadmised Balti koorimuusika traditsioonist olid suurepärased. Kontserdi “Baltic Shores” CD on peagi
kättesaadav, täiendavat informatsiooni on võimalik leida www.vancouvercantatasingers.com.

Ingrid Soide

Eesti kõrgkoolide esindajad Briti Kolumbia Ülikooli külastamas. Foto: Juta Kitching
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Saar
Saar (Fraxinus) (inglise keeles „ash”) on iminõgeselaadsete seltsi

õlipuuliste  sugukonda kuuluv heitlehiste (üks liik on igihaljas) lehtpuude
ja -põõsaste  perekond.

Perekonda kuulub 45–65 liiki, millest Eestis kasvab harilik saar
(Fraxinus excelsior) peamiselt salu- ja lodumetsades ning (eriti
Saaremaal) puisniitudel. Eestisse on toodud 10 võõrliiki, neist kõige
rohkem leidub pensilvaania saart (Fraxinus pennsylvanica).

Saare lehed kasvavad paariti, vahel kolmekaupa männases, ja
need on sulgjad liitlehed.

Saare seemnetega kroonlehtedeta õied asetsevad pööristes või kobarates. Saarel on tiibvili nagu
vahtral. Erinevalt vahtrast paiknevad saarel viljad ühekaupa. Vahtra seemned varisevad juba sügisel,
enamik saare omadest alles kevadel. Tegelikult on neil kahel puul vähe ühist. Näiteks on saarel liitlehed,
mille tõttu võib teda pihlakaga sassi ajada. Kuid saare lehed on läikivamad, karvutud ja jämedalt saagja
servaga. Tema lehed on suuremad ja terava tipuga. Rohkem ühist on saarel sireli ja kaugete maade
õlipuuga. Kõik nad kuuluvad õlipuuliste hulka.

Saarepuit on kõva, tihe (alates 670 kg/m³ – Fraxinus americana – kuni 710 kg/m³ – harilik saar),
sitke, väga tugev ja elastne, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt suurt tugevust ja vetruvust nõudvate
esemete, näiteks ambude ja vibude, kurikate ja nuiade ning tööriistakäepidemete valmistamiseks. Saart
kasutatakse tisleritööstuses ja saarevineerist tehakse mööblit.

Saart on kerge töödelda naelade, kruvide ja liimiga, seda on hea masinaga töödelda ja võimalik
on saavutada kõrge viimistlusaste. Seevastu välistingimustes saart laialdaselt ei kasutata, sest kokkupuutel
maapinnaga kaotab ta kulumiskindluse ja võib arvestada, et viie aastaga mädaneb ta täielikult.

Saarepuud kasutatakse elektrikitarride ja vahel ka akustiliste kitarride kõlakastide, samuti
trummikerede valmistamiseks. See on tuntud oma ereda, terava värvuse ja püsiva kvaliteedi poolest.

Saar on suurepärane küttepuu.

Sinise saare sisekoorest toodeti vanasti sinist värvi.

Suured saare- ja jalakaoksad murduvad sageli igasuguse hoiatuseta, mistõttu Inglismaal Sussexis
kutsuti neid puid lesestajateks.

Tohutu hulga, vähemalt 243 liblikaliigi röövikud toituvad saarel.

Vanakreeka mütoloogias elasid saartes meliaadid, nii nagu tammedes elasid drüaadid. Paljudes
vanakreeka müütides ja kommetes on saart mainitud.

Skandinaavia mütoloogias peetakse maailmapuud Yggdrasili tavaliselt saareks. Esimene inimene
Ask tehti saarest ja tema nimi tähendabki vanapõhja keeles saart.

Saar eritab suhkurjat ainet. Skandinaavia mütoloogias mainitud "inspiratsiooni mõdu" oli
arvatavasti kääritatud saareeritis.

Saar on tänavu Eestis „aasta puu”.
Toomas Topi
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Sangastes tähistatakse rukkipäeva
Sangaste lossis austatakse suure pidulikkusega nii rukkikrahv Friedrich von Bergi kui

tema aretatud Sangaste rukkisorti. Eesti rukki suvepäeval saab muu hulgas ka näha, kuidas rott
rukkisse lastakse.

Suvepäeval toimuvast annab ülevaate Sangaste vallavalitsuse kultuurijuht Merle Tombak.

Millal sai alguse Sangaste rukki päeva tähistamine?
«Rukki juubelit on tähistatud ka varem, kuid regulaarselt toimuvad need alates 2000.
aastast. Rukkipäeva idee algataja ja eestvedaja on Eesti Rukki Seltsi juhatuse esimees
Leonhard Puksa.»

Teadupärast täitub seoses Sangaste rukkiga tänavu mitu juubelit.
«Selle aasta veebruaris täitus rukkikrahv von Bergi sünnist
165 aastat. Sangaste rukkisort andis esimese saagi 135 aasta eest. Eesti Rukki Selts
tähistab aga kümne aasta juubelit. Kõigi nende tähtpäevade auks korraldabki Eesti Rukki
Selts laupäeval, 10. juulil Sangaste lossis Eesti rukki suvepäeva, mille avab rukki seltsi
patroon president Arnold Rüütel.»

Kas rukkipäevale on Sangastesse oodata ka teisi huvitavaid ja tuntud persoone?
«Sangastesse on lubanud tulla tuntud kirjanik Mats Traat, tekstiilikunstnik Anu Raud,
ajakirjanik ja dokumentaalfilmide
autor Mati Narusk. Samuti laulab Voldemar Kuslap. Kõik need tuntud eestlased on
Rukkiräägu kultuuriauhinna laureaadid.»

Mida kujutab endast Rukkiräägu auhind?
«Kultuuriauhind on omistatud inimestele, kes oma tegevusega väärtustavad maaelu ja -
kultuuri erinevates kunstivormides. Rukkiräägu kultuuriauhinda annab välja Eesti Rukki
Selts alates 2000. aastast, kui esimesena pälvis selle aunimetuse Mats Traat.
Kultuuriauhinna omistamise idee algataja on tänaseks meie hulgast lahkunud ajakirjanik
Vello Pilt.»

Kas rukkipäeval ka head ja ehtsat kodus küpsetatud leiba maitsta saab?
«Iga külaline saab viilu Sangaste rukkist Lea Korbuni küpsetatud koduleiba. Samuti on
esindatud Eesti Leivaliidu ettevõtete poolt valmistatu.»

Kas rukkipäevalt ka rukkijahu koju kaasa osta saab?
«Laupäeval avame ka rukkijahu ja -leiva laada, kus osalevad nii koduse kui tööstusliku
rukkileiva valmistajad.»

Kes kohalikest taidlejatest pidustuste ajal meelelahutuse eest hoolitsevad?
«Kultuurilise poole eest vastutavad Sangaste taidlejad: esineb naisrühm Tanuke,
segarühm Kõvvera Kõdara, regilauluansambel Koidutähed ja pillimees Ilmar
Tiideberg.»

Kas tõesti lastakse laupäeval rott rukkisse?
«See kuuldus vastab tõesti tõele. Sangaste lossis esietendub Otepää Rahvateatri lavastus
«Rott rukkis». Etenduse autor ja lavastaja on Margus Möll ning kaasa lööb ka nii mõnigi
Sangaste inimene.»

Ülle Kübarsepp, reporter 10.07.2010
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Reisijuttude kirjutamise konkurss lastele ja noortele
"Minu reisuelamused"

Maailmakuulus filosoof Hermann von Keyserling on öelnud, et lühim tee iseendani viib
ringi ümber maailma. Tänavu tähistab Eduard Vilde muuseum kirjaniku 145. sünniaastapäeva. Et
klassikust värske ja uudse nurga alt rääkida, oleme juubeliaasta märksõnadeks valinud Vilde
reisid ja reisikirjad. Vilde on 20. sajandi alguse enim-rännanud kirjanik, tema sulest on ilmunud
palju reisikirju.

Reis on midagi väga isiklikku. Igaüks kogeb teekonda erinevalt, lähtuvalt enese
maailmavaatest ja silmaringist. Reisikiri räägib seega väga palju ka kirjutaja enese kohta. Saja
aasta taguseid reisikirju lugedes tõdeme, kui palju on maailm muutunud, ent samuti ka, kui palju
sarnast on reisimises tänini. Vilde reisikirjad on alati vürtsitatud huumori ja teatava annuse
eneseirooniaga. Vilde reisis pigem linnades, soovides olla lähedal kihavale elule. Võimalusel
vältis ta klantsitud turistirohkeid peatänavaid ja kolas ringi nendes linnaosades, kus tavaline
inimene elas.

145-aastase rännumehe auks korraldab muuseum reisijutu konkursi lastele ja noortele.
Sel viisil soovime ergutada tänapäeval palju reisivaid lapsi ja noori märkama kultuuride,
linnaruumide ja rahvuste erinevusi või koguni oma kodukandi omapära. Sama oluline on oma
tähelepanekute kirjapanemise oskus. Reisijutus võib kirjeldada praktilist teekonda, mõnda
huvitavat kultuurinähtust, seiklust jne. Võib-olla sirgub just konkursist osavõtjast mõni tulevane
eesti reisikirjanik?

Osavõtutingimused:
x Reisikirjade võistluse eesmärk on suunata lapsi, noori huvitavaid seiku märkama ja

oskuslikult kirja panema ning arendada humoorikat eneseväljendust.
x Reisijuttude konkursi korraldab  E. Vilde muuseum koostöös Tallinna keskraamatukogu ja

Tallinna Noorsootöö keskusega
x Reisijuttude konkurss algab 1. juunil ja lõpeb 31. oktoobril 2010
x Arvesse lähevad reisijutud, mille pikkus on vähemalt A4 lehekülg.
x Reisijutu saab saata elektroonselt vilde@linnamuuseum.ee või postiga E. Vilde Muuseum,

Roheline aas 3, Tallinn 10150
x Arvesse lähevad võistlustööd, mis kannavad hiljemalt 31. oktoobri kuupäeva või postitemplit.
x Konkursi tööle peab olema lisatud autori nimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber.
x Reisijuttude konkursil osalejate vanus on 7-19 aastat.
x Konkursi tulemuste hindamine toimub kahes vanuserühmas 7-12 aastat ja 13-19 aastat.

Zürii: lastekirjanik Jaanus Vaiksoo, luuletaja Doris Kareva, Tallinna keskraamatukogu avalike
suhete juht Anneli Kengsepp, lastekirjanduse spetsialist Mare Müürsepp, Tallinna Noorsootöö
Keskuse töötaja Liisa Pett ja E. Vilde Muuseumi esindaja

Võitjad kuulutatakse välja detsembris 2010
Reisijuttude konkursil on 6 peaauhinda, 3 kummaski vanusegrupis
Esimese koha auhinnad on välja pannud Meriton Hotels Group OÜ ja Viimsi Tervis/Grand Rose
SPA, teise ja kolmanda koha auhinnad MATKaSPORT OÜ ja Regio AS.

 Kontaktisik Piret Meos, kuraator
E. Vilde Muuseum/Kastellaanimaja Galerii
Tel. 6013181
Roheline aas 3, Tallinn 10150
                                                                                   piret.meos@linnamuuseum.ee
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on suvel suletud. Septembrist alates raamatukogu on jälle avatud
pühapäeviti 12.00 - 13.00, esmaspäeviti 20.00 - 21.00 ja Pensionäride Ühingu koosviibimistel
igal teisel kolmapäeval 12.00 - 13.00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Eesti ajalugu Seppo Zetterberg - Tallinn, 2009
Eestil on palju ajalugusid. Peale poliitilise ajaloo tuleb kindlasti rääkida ka kultuurilisest,

majanduslikust ja sotsiaalsest ajaloost. Seppo Zetterbergi „Eesti ajalugu“ on üldkäsitlus, mis
hõlmab neid kõiki. See mahukas ühtede kaante vahele surutud raamat on kõige kaasaegsem
raamat Eesti ja eestlaste ajaloost alates kõige vanemast ajast kuni tänapäevani.

Tänapäev

Puhastus Sofi Oksanen - Tallinn, 2009
“Puhastus” on Eesti juurtega Soome kirjaniku Sofi Oksaneni kolmas romaan. Maineka

Finlandia kirjanduspreemia pälvinud raamat kinnitab pilgu Eesti lähiajaloole, ühe rahvakillu ja
üksikisikute valikutele või valikute puudumisele repressiivses ühiskonnas.

Kirjastus Varrak

Dzass Eestis 1918-1945 Tiit Lauk - Tallinn, 2010
Raamatus keskendutakse afroameerikaliku päritoluga džässmuusika jõudmisele Eestisse,

selle kodunemisele siin ning tähendusele ja mõjule meie 20. sajandi I poole kultuurimaastikul.
Raamatu juurde kuulub CD tollest perioodist pärit helisalvestistega.

Ajakirjade Argo

Tädi Maali jutud Aino Praakli - Tartu, 2010
Tädi Maali jutud on lood matsi ja inteligentsi kokkupõrkest. Lausa sõjaks nendes lugudes

ei lähe, aga väljakutse on esitatud: kus varjatult, kus lausa väljaöelduna. Ja kui ei olegi vastasseisu
tunda, siis kirjutades olen ikkagi midagi sellist mõtetes kandnud, läbi elanud. Autori kirjastus.

Ita Ever. Elu suuruses Margit Kilumets- Tallinn 2006
Autor pole võtnud teatriloolase kohustust üksipulgi lahata armastatud näitlejanna teatri-,

filmi- ja telerolle. Pigem on see raamat Ita Everist kui kolleegist, naisest, emast, vanaemast koos
rohke pildimaterjaliga.. AS Ajakirjade Kirjastus

Kihnu Virve - Nagu linnukene oksal Tiina Laanem - Tallinn 2010
Raamat jutustab loo rahvalaulik Virve Kösterist, kes avalikkusele tuntud eelkõige Kihnu

Virvena. Biograafia käsitleb nii Virve noorusaastaid Manijal kui ka hilisemat elu Kihnus, samuti
tema kujunemist armastatud rahvalaulikuks ja koostööd teiste eesti muusikutega. Raamatust leiab
suure hulga fotomaterjali, mis on läbilõikeks Virve eluteest, lisaks ka palju värskeid pilte, mis
tehtud raamatu valmimise ajal.

Valik väliseesti kirjasõna Koostaja: Anne Valmas - Tallinn 2010
Annoteeritud nimestik väljaspool Eestit ilmuvast kirjavarast.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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Südamlikud tänusõnad EELK Vancouveri peetri kogudusele.
Olen Rakverest Karl Mäesepp ja tahan kõiki Teid tänada taas selle abi eest, mis Te jõulukuul

korjanduse abil koguduseliikmete abiga mulle saadate, usaldamas juba palju aastaid mind nii vaeslaste,
puudustkannatavate laste ja perekondade ning pensionäride aitamisel. Juba on pea kaks aastat möödas, mil
saatsin Teile ostukviitungid oma rahakulutustest. Nüüd on nende seas  mitmele suurperele toiduainete
ostmine, samuti lasteriided; on ka nüüdseks juba uuele( endise Inju lastekodu laste) Pajusti külas Päikese
tänava lastekodu igale rühmale uus seinakell, maiustused, kingitused(ka jõuluajal) ja  mõlemal kevadel
olen kasutanud kokkuhoitud raha ka puudustkannatavatele perede laste tarvis, kus on koolilõpetajaid, et
neile tasuta muretseda koolilõpuriided. Olen aastaid jõuluajal leidnud Virumaal ühe küla, kus külavanema
abiga selgitanud välja kümme perekonda, kes saavad Jõuluvana(minu) käest korraliku toidukoti ja
maiustused.See on ilus ja südamlik tegu, kui jõulumees uksetaga taolise kingikotiga. Kingisaajaiks on
olnud kas suurpere( siis ka vastava suurusega kingid); pensionärist taadike, kel aastaid üle 90 ne või
lihtsalt „eluhammasratta vahele“ jäänud inimene, kes pidevalt tühja kõhtu kannatamas.

Olen oma heategevusmotoks nimetanud väljendit „AIDATA ON LIHTNE“ ja  „Märkan ka
inimest meie seas.....“ Nüüd lisan ma ka Teile kirjas selle, kuidas korraldan oma abilise Angela Oldiga
igakevadist (juba 8 kevadet)  tasuta koolilõpuriiete muretsemise. Nimelt kõigepealt saadan kirjad
kõikidesse maakonna koolidesse siis paljudesse kauplustesse, ärimeestele ja firmadesse. Nüüd on seda
aina raskem korraldada, nimelt kõikjal maailmas on raskemad ajad ja nii ka vaid vähesed saavad seda
heategevusprojekti toetada. Aga jönni me ei jäta ning aidates just koolilõpetajatest noori inimesi on selles
kindel usk, et just nemad seda teguviisi väga hindavad ja ise püüavad teha oma elus kõik, et nende lapsed
saaksid oma vanemate abiga kõik koolilõpuks vajamineva. Niisiis kiri koolmeistritele:

Peatselt on lõppemas jälle üks kooliaasta ja helisemas koolilõpukellad nii üheksandate klasside
lõpetajatele, kui ka abiturjentidele. Samuti, kui eelnevatel aastatel, oleme vabatahtlikena valmis jällegi
aitama koolilõpetajaid, neile tasuta koolilõpuriiete muretsemisel.

Meie vahendusel on eelneva viie aasta jooksul saanud pea viissada koolilõpe-tajat tasuta abi
koolilõpuriiete saamisel. Aidata soovime ainult koolilõpetajaid, kes vajavad seda eelkõige pere kasina
sissetuleku tõttu. Seega juba varakult palun(me) Teie abi, et saaksime selgitada tõelised abivajajad.

Meie omakorda pöördume Lääne-Virumaa firmade, kohalike omavalitsuste ja teiste heade
abipakkujate poole, kes meid aitavad koolilõputarvete tasuta muretsemisel. Meie head tegemist on
maakonnas usaldatud ja toetus ka püsiv.

Palved Teile.

Klassijuhataja selgitab välja oma klassis õpilased, kes vajaksid meie poolt pakutud abi ja
vahendavad info koos koduse aadressi ja telefoninumbriga(võimalusel ka lapse tel.nr); samuti õpetaja
nime, telefoninumbrite ja meiliaadrassiga otse mulle.

Mitte sellest rääkida õpilasele, tema vanemale ega ka tervele klassile. Kui meil napib vahendeid ja
nimesi on rohkem siis võib mõni abita jääda ja varem teadaolev info võib pärast ebameeldivusi tekitada.
(Eelmistel kevadetel on esinenud juhtumeid mõnes koolis, kus õpetaja on otsustanud teisiti ja hiljem
tekivad lastevanematega mõned probleemid).

Valik lastest teha vaid äärmisel vajadusel, sest pole tähtis laste arv, vaid tõelised abivajajad!
Tahame aidata kõiki, kuid teeme seda vastavalt meile pakutud võimalustele.  Kui selgub, et saame teatud
õpilast aidata, helistame Teie poolt saadetud andmete abil õpilase koju või otse õpilasele ja selgitame talle
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tasuta pakutavat abi. Seejärel lepime kokku, millal saame Rakveres teatud kaupluses kokku ja aitame
vastavalt meile pakutud võimalusele talle kas osalt või kõik vajamineva koolilõpuaktuseks. Kaupluses
teeme oste korraga ainult ühe õpilasega. Meie soov on, et ükski õpilane ei peaks tundma häbitunnet oma
pere vaesuses ja seda teemat ei võta ka meie üles. Soovime jätkuvalt aidata tõelisi abivajajaid ja teeme
seda kõike ainult vabatahtlikus korras.Õpilasel pole keelatud koos oma vanemaga tulla oste sooritama.
Samas lisan(me), et saame vaid pakkuda lastele mõistlikus hinnaklassis lõpuriideid, sest eesmärk on
võimalikult rohkem lapsi aidata. Seega puudub näiteks võimalus, kus lapsevanem soovib oma lapse seljas
abi korras saada kauplusest kõige kallimat ülikonda. Seni pole keegi meie poolt pakutava abi üle
nurisenud ja me teeme kõik, et koolilõpetaja oleks koolilõpupeol rõõmus, särav ja õnnelik.

Tuletame meelde, et meie poolt pakutav tasuta koolilõpuriiete abi on võimalik peale meie endi
heategevuse veel paljude firmade, kaupluste ja heade inimeste mõistvast suhtumisest ja toetamisest.

Karl Mäesepp Rakvere Jaama pst. 9 mob:5513771 kodus: 3240101

Südamlik tänu. See kiri on aga mõeldud neile, kellelt abi palume:

Rakveres 21.aprill 2010    Taotlus.

         Austatud KOV, firmajuht – lihtsalt hea inimene.

Juba kaheksandat kevadet oleme koos Teist paljudega toetanud nüüd juba legendaarseks kujunenud
heategevusprojekti „Soe Süda“. See seisneb selles, et meie – Angela Olt ja Karl Mäesepp (lihtsalt
tavalised virulased vabatahtlikena), pöördume kevadeti Teie poole, et toetada Lääne-Virumaa
koolilõpetajaid tasuta lõpuriiete muretsemisel.

Meie panus on selles see, et kõikidest maakonna üldhariduslikest koolidest saada nimed, kes vajavad tõesti
tasuta lõpuriideid ja just Teie kaasabiga saame neid tublisi koolilõpetajaid aidata. Lisame taotlusele ka
sellekohase pöördumise koolmeistritele.

Seitsme kevadega oleme suutnud teie kaasabiga toetada pea seitsetsada last, mille eest Teile Suurim tänu.

Vaesest perrest laps oskab hinnata Teie poolt talle osutatud abi ja neiod noori aidates annate Te võimaluse
tunda tal ennast ühiskonna täieõigusliku liikmena.

 Võtke meiega ühendust ja me viime vajadusel Teid kokku lapsega, kellega siis on võimalus käia poes ja
osta talle vajalikud lõpuriided. Tahaksime aidata kõiki koolilõpetajaid, kelle on väljavalinud maakonna
koolide õpetajad. Kas suudame kõigile väljavalitud noortele kindlustada kõik vajamineva või saame
riietada osaliselt, sõltub just Teist. Oleme igasugusest abist, mis Te pakute väga tänulikud, eriti praegusel
raskel aastal.

Endiselt on võimalus kanda Teile sobiv summa spetsiaalselt „Soe Süda“ projekti tarbeks avatud arvele:
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda a/a 10220030714013 . Kuna oleme vabatahtlikud ja viime kokku
abivajajad reaalsete abistajatega, ning projekt vajab hoolikat ettevalmistust, siis ootame Teie poolt vastust
25. maini k.a.

 Karl Mäesepp Rakverest.
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Kumu suurnäitus
Kumu selle sügise suurnäitus tutvustab paguluses loodud eesti kunsti.

Neljapäeval, 2. septembril kell 18.00 avatakse Kumu suures saalis näitus „Eesti kunst paguluses”,
mis toob publikuni ligi 250 kaasmaalaste poolt võõrsil loodud kunstiteost. Suurt osa näitusele
koondatud töödest saab Eestis näha esmakordselt, sest enamik neist kuulub erakogudesse Rootsis,
Kanadas ja USA-s ning satub publiku ette haruharva. Näituse avab Eesti Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves.

Teise maailmasõja lõpuks oli kodumaalt põgenikena lahkunud üle 70 000 inimese ning Eesti
kultuurikoldeid tekkis üle maailma. 1950. aastate alguseks kujunes välja kolm põhilist pagulaskultuuri
keskust: Stockholm, Toronto ja New York. Kumu väljapanek toob vaatajani ulatusliku ülevaate
viiekümne aasta jooksul, aastail 1944–1991, võõrsil loodud eesti kunsti.
Näituse pressipildid leiate kunstimuuseumi digitaalarhiivist.

Esindatud üle 70 autori jagunevad nelja põlvkonda: Eestis enne sõda tegutsenud ja väljakujunenud
kunstnikud (Karin Luts, Eerik Haamer, Ernst Jõesaar, Jaan Grünberg, Endel Kõks, Juhan Nõmmik,
Herman Talvik, Eduard Rüga, Erich Pehap jt), Eestis kunstiõpinguid alustanud, ent võõrsil oma
kunstnikukäekirja leidnud kunstnikud (Juhan Hennoste, Lembit Ränd, Silvia Leitu, Osvald Timmas, Abel
Lee, Eugen Kask, Arno Vihalemm, Raoul Lind, Maire Männik, Olev Mikiver, Helmi Herman jt),
kunstnikud, kes lahkusid Eestist lapse- või noorukieas ja said hariduse juba uuel asukohamaal (Enno
Hallek, Andres Kingissepp, Epp Ojamaa, Merike Patrason Martin, Hardu Keck, Enn Erisalu, Ruth
Tulving, Tiit Raid, Mart Org, Kristiina Kauri, Ville Tops, Enda Bardell, Helga Roht Poznanski, Merike
Lugus jt) ning paguluses sündinud kunstnikud (Jaan Aare Põldaas, Mark Kalev Kostabi, Elva Palo,
Naima Rauam, Uno Hoffmann jt).

Pagulus esitas meie kaasmaalastele omajagu väljakutseid nii inimlikul kui loomingulisel tasandil.
Kohanemine uue keskkonnaga, sõjajärgne kiiresti muutuv kunstimaailm, rahvusvaheline modernism,
mälestus või ettekujutus kodumaast. Missuguse jälje on need saatuse poolt esitatud väljakutsed jätnud
kunstnike loomingusse, saab Kumu suures saalis näha kuni 2.jaanuarini 2011.

Näitus on valminud koostöös Tartu Kunstimuuseumiga ning 2007. aastal Kumu algatatud eesti
pagulaskunsti uurimisprojekti raames. Ilmub ka rikkalikult illustreeritud 544 leheküljeline eesti- ja
ingliskeelne kataloog.

Näituse kuraatorid ja kataloogi koostajad on Kersti Koll (Eesti Kunstimuuseum) ning Tiiu Talvistu ja
Reet Mark (Tartu Kunstimuuseum). Näituse ja kataloogi kujundaja on Tiit Jürna.

Näituse ja projekti „Eesti kunst paguluses” suurtoetaja on Erika ja Osvald Timmase Mälestusfond ning
toetajad on Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Saku Õlletehas AS ja EMT.

Lisainfo:
Kersti Koll
kersti.koll@ekm.ee
Tel 6445 838; 5813 6012
31. august 2010
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Kanadalased Arhiivide suvekursustel Viljandis (27.06. - 02.07.2010)

Torontost: Rutt Veskimets, Jaan Meri, Piret Noorhani, Kaia Telmet, Roland Weiler.
Vancouverist: Teas Tanner ja Vello Püss.

Kuidas aru saada sellest, kui külm parasjagu väljas on= :)

+20 kreeklased panevad kampsunid selga
+15 havailased lülitavad kütte sisse (kellel on)
+10 ameeriklased värisevad. Venelased istutavad kurke
0 Ameerikas külmub vesi. Venemaal vesi pakseneb
-5 prantsuse autod ei käivitu
-10 planeerite puhkust Sharm el Sheikis
-15 kass ronib voodisse. Norralased panevad kampsunid selga
-17 New Yorki majaomanikud lülitavad kütte sisse. Venelastel viimane piknik
-20 Ameerika autod ei käivitu. Alaskal pannakse T- särgid selga
-25 Saksa autod ei käivitu. Havailased on välja surnud
-30 poliitikud hakkavad rääkima kodututest. Kass poeb teie pidžaamasse
-35 Liiga külm, et mõelda. Jaapani autod ei käivitu
-40 planeerite kahenädalast vanniskäiku. Rootsi autod ei käivitu
-42 Euroopas jääb liiklus seisma. Venelased söövad pargis jäätist
-45 Kreeklased on välja surnud. Poliitikud teevad midagi kodutute heaks
-50 ripsmed jäätuvad, kui silmi pilgutate. Alaskal pannakse vannitoa aknad kinni
-60 jääkarud migreeruvad lõunasse
-70 põrgu külmus lõhki
-73 Soome scoutspataljon evakueerib Jõuluvana
-80 juristid panevad käed oma taskusse
-114 piiritus jäätub. Venelased on mornid
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You Can't Flush Tallinn
To commemorate the Smithsonian Presents Travels with Rick Steves magazine -- now on sale online, and
at newsstands nationwide -- Rick is blogging about the 20 top destinations featured in that issue. One of
those destinations is Tallinn, the capital of Estonia.

Visiting a tiny land like Estonia, I'm impressed by the resilience of a small nation. How can just over a
million Estonians survive the centuries wedged between Russia and Germany? With the agenda of tyrants
to the East and West, I'd think Estonia would fare like a sheet of Kleenex in a flushing toilet.

And not every tiny land survives. There are countless sister cultures that are simply gone or nearly gone
today. (For example, Livonia, in this same Baltic region, or the Sorbs of Germany.) But the pride and
strength itself of nationalities like Bulgarians, Montenegrins, Kosovars, Icelanders, Estonians, and
Basques as they maintain their traditions and language in the brutal (if not flushing) demographic currents
of the 21st century is an inspiration.

With our new TV series, I find myself highlighting the Basques, Montenegrins, and Estonians. Come to
think of it, even Norway (with about the population of Alabama) is a mighty mite, and we're doing two
shows on that country. Maybe, subconsciously, these days -- when the media work to homogenize us all,
globalization tries to convince us that selling our souls is the only option, and material values have
become "too big to fail" -- I'm in the mood to celebrate the cultural underdogs.

So here's to the 1.25 million people who speak Estonian, the 700,000 people who speak Basque, the
150,000 people who speak Montenegrin, and the 5 million people who speak Norwegian. And here's to
traveling to a place where you can hear Estonians, Basques, Montenegrins, and Norwegians -- in their
own language -- drink to your travels.
Posted by Rick Steves at July 4, 2010 1:00 a.m.

http://www.smithsonianmag.com/specialsections/ricksteves/Rick-Steves-Europe-Tallinn-Estonia.html

What Crisis? The Euro Zone Adds Estonia

BRUSSELS — Guess what? The funniest thing happened in Europe on Thursday. A new country joined
(yes, joined the euro zone. And the mood here was upbeat.

With a debt crisis that appears to be spreading from Greece to Spain, membership for the country,
Estonia, might seem more curse than blessing. There had been speculation that countries might abandon
the single currency. And some doubt Estonia is even ready for the move. “Maintaining low inflation rates
in Estonia will be very challenging,” the European Central Bank warned last month.

Still, the euro remains among the strongest currencies in the world, and membership opens the
door to a club with global influence. For small and unsure countries on the fringes of the European Union,
it doesn’t get much better — no matter the mounting downsides for countries already on the inside.
“Joining the euro is a status issue for countries seeking to cement their position at Europe’s top table,”
said Simon Tilford, the chief economist for the Center for European Reform, a research organization
based in London. “But you also could call it sheer bloody-mindedness of Estonia to join now with the
outlook for the currency so uncertain.”

Meeting in Brussels, Europe’s 27 governments hailed the “sound economic and financial
policies” that had been achieved by Estonia in recent years. They said Estonia would shift from the kroon
to the euro on Jan. 1, 2011.
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For the leaders of the bloc, expanding the euro zone to 17 nations is tantamount to a show of
confidence at an inauspicious time for the battered euro, which has lost about 13 percent of its value
against the dollar since the beginning of the year.

“The door to euro membership is not closed because we are going through a sovereign debt
crisis,” said Amadeu Altafaj, a spokesman for Olli Rehn, Europe’s commissioner for economic and
monetary affairs. “Estonia’s admission is a sign to other countries that our aim is to continue enlarging
economic and monetary union through the euro.”

With economic output of about $17 billion, the Estonian economy is tiny. Yet the country’s
central bank governor, Andres Lipstok, will now be able to take a seat on the European Central Bank’s
powerful council that sets interest rates.

Membership is also an important signpost that a country is on the way to achieving Western
European standards of living, an important goal for a former Soviet republic like Estonia that has long
been among the Baltic states eager to develop.

Perhaps most important, membership is recognition of the hard work and sacrifice it took to keep
Estonia’s bid on track. Estonia, along with Sweden, were the two countries with the smallest shortfalls
between revenue and spending among all members of the 27-member European Union. Moreover, public
debt in Estonia at 7.2 percent of gross domestic product is tiny compared with that of most other countries
in the bloc.

“It’s a great day for Estonia,” Andrus Ansip, the Estonian prime minister, told Latvian state radio
in an interview here. “We prefer to be inside, to join the club, to be among decision makers.”
Estonia becomes the third ex-Communist state to make the switch to the euro, after Slovenia and
Slovakia, but it is the first former Soviet republic to do so, sending a signal to other countries in Central
and Eastern Europe that they, too, can aspire to membership.

That said, the euro zone is not expected to expand further for some time to come as other
candidates like the Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania and Poland still fall
short of the entry criteria partly because of their large budget deficits.

And the accession of Estonia will do little to erase the chief criticism of the euro project: that
Europe’s nations are too economically disparate to maintain supranational institutions like a single
currency in the long term.

Price stability is one of the main criteria for admission to the euro club. But in the past, political
leaders have brushed off concerns from the European Central Bank about candidate nations in their
eagerness to expand the euro zone.

Greece won admission even after the central bank reported in 2000 that the country’s debt
equaled 104 percent of gross domestic product, far above the limit of 60 percent set out in the Maastricht
Treaty. The bank said that Greek inflation met targets only because of declines in oil prices and other
exceptional factors.

According to economists, the preparation to join the euro zone created some disadvantages for
Estonia compared with neighboring countries, which have enjoyed a relative degree of flexibility by
hanging on longer to their legacy currencies for now.

Now that Estonia is joining the euro zone, the most immediate advantages are likely to include
greater interest from foreign investors and lower borrowing costs for both the public and private sectors.
But those could be short-term advantages. Estonia and its export-driven economy could be quickly
overshadowed by financial difficulties, particularly if the euro zone remains unstable and if neighboring
countries like Poland and its Baltic neighbors insist on hanging on to their currencies.

“Investors will only be willing to lend to Estonia on favorable terms if Estonia can continue to
compete,” said Mr. Tilford, the London economist. “That is where the biggest risks for Estonia now lie.”
And there is another downside, Mr. Ansip, the Estonian prime minister, said in the radio interview.
“Our banknotes are more beautiful than euro banknotes,” he said.

By James Kanter, NYTimes  June 17, 2010
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Abruka - Invasions, Deportations, Tragedy
I was born here on the Island of Abruka in the cold winter of 1940 although my family

comes from Muhu Island. Long ago, in the 16th century, when Estonia was enslaved under
German rule, my ancestor Hansken, which was his first name because we did not get his
surname, rescued Walter von Plattenberg, the Master of the Livonian Order, from falling through
thin ice. For this, in 1532, he was rewarded land and freedom. With this gift came a trustworthy
and honorable duty – to handle postal delivery between the islands and the mainland of Estonia.
My ancestors delivered the mail for 362 successive years, a task that deserves to be in Guinness
Book of World Records. The members of our family are laid to rest in the graveyards of Muhu
Island.

My father, mother and little brother Vaino, however, are buried here in Abruka.
My favorite writer Albert Camus wrote: “Man is linked to the land where rest those who have
departed from him.” This sentence contains my personal connection to Abruka.

In 1935, my father came to this island to be a schoolteacher. He spoke Finnish, Russian
and German but also taught the local young people how to play bridge and chess. In May 1936,
(my brother) little Vaino fell ill. Father and a local fisherman took a very small boat through a
heavy storm to Kuressaare in order to fetch the doctor. The doctor came to the harbour but said
that he dared not get into so small of a boat in such stormy weather. Father and the fisherman
returned without the doctor. Little Vaino died that night.

On the 23rd of August 1939, the Molotov-Ribbentrop Pact was signed in Moscow. The
secret protocol of this pact decided the fate of Estonian people for half a century. We were
victims of geopolitics. In the autumn of the same year, the first Soviet Russian soldiers came to
Estonia. A garrison of 150 men was set up in Abruka. Four officers lived in the village while the
soldiers were in the barracks on the other side of the island. In July 1941, German planes first
appeared in the sky above Abruka. A young Russian boy did not run straight back to the
barracks, as he should have, but instead waited in the forest for the planes to leave. The
Commissar (military official) saw this as an act of cowardice and lack of discipline. An old
fisherman of Abruka saw with his own eyes the boy getting shot in front of a line-up. He was
buried so quickly and carelessly that his toes stuck out of the ground. Before the Germans
reached Abruka, all the Soviet officers fled. The Russian soldiers were taken to concentration
camps from where most did not make it back. As we know, a human life is sacred. So the people
of Abruka buried the young Russian soldier, shot by the Commissar, in their village graveyard.
He was buried along with his spoon and aluminum mug. Twenty years later, we erected a
memorial stone to the unknown soldier. All over the world there are burial places for unknown
soldiers. During the long years of Soviet reign I spoke to known communist officials and
politicians and told them that here lies an unknown soldier who fell in the battle against the
Germans. He is no longer unknown, however, because we found his name in the archives,
Aleksander Haritolov. And if for the sake of truth and history you would also like to know the
name of the man who shot him -- it is Pjotr Lukonin.

During World War II, the school in Abruka was closed and father went to teach for two
years on Sõrve Peninsular in Saaremaa. In the autumn of 1944, some of the toughest battles of
World War II that took place on Estonian soil were fought there.

I spent a poor and unpretentious and yet wonderful childhood on this island. The war
was over, my family was alive, the sky was blue, the sea was filled with fish and we were
surrounded by friendly neighbors. The island did not have electricity, a telephone, nor even a
single radio, a general store or a doctor, but we did not starve. And, in the spring of 1945, when
20,000 Estonians were deported into Siberia, many neighboring families were saved by the
break-up of sea ice – the Soviet Russian deporters did not dare to cross the thin ice.

In the summer of 1994, four young married couples, including both my daughters and
their husbands, reserved tickets to go to Stockholm on the ship Estonia on 26th of September
1994. For different reasons, my daughters and one son-in-law could not go through with the trip.
Five young people, our neighbors and friends from many summers, young beautiful people in
their prime went and never returned. The three who survived erected this cross and made sure
that the memory of what happened is never forgotten.

Ülo Tuulik
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 24. septembril 2010.a.
kella 19.00 kuni 21.00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute traditsiooni,

mida M alle aastaid
tagasi alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

8.09.2010 12.00 Kuldse klubi sügisene tegevus algab - Senior's
Club fall activity begins

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

12.09.2010 12.45 EKÜK - Kodust lahkumine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.09.2010 19.00 -
21.00

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

20.10.2010 12.00 Vancouveri autorite raamatud - Display of
books by Vancouver Estonians

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

25.11.2010 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

12.12.2010 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

15.12.2010 12.00 Kuldse klubi jõulud - Senior's Club Christmas Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

www.estonianevents.com


