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JUUNI – VÕIDU JA KAOTUSTE KUU
Võidukast Võnnu lahingust möödub tänavu 92
aastat. Võidupüha kaudu meenutame tollaseid sündmusi, mis andsid Eesti iseolemisele reaalset alust.
19.-23.juunini Põhja-Lätis toimunud Võnnu lahingus
purustati baltisaksa Landeswehr, otsustati Vabadussõja saatus ja määrati seeläbi kogu Eesti rahva ja
riigi tulevik.
Samaaegselt on möödunud 70 aastat eelmise
sajandi esimesest suuremast küüditamisest, mil viidi
ära meie rahva helgemad pead. Need kes olid silma
paistnud rahva eluolu korraldamises oluliste inimestena ning sellega äratanud tähelepanu vaenlastena
anastajate silmis.
Kui 23. juunil pühitseme peotujus suurt võitu,
siis 14. juunil tähistame ahastuses rahva kaotust.
Vabadussõja lahinguväljadel langes 2121 võitlejat,
haavadesse ja haigustesse suri 2058 meest. Ühtekokku kaotas Eesti Vabadussõjas üle 6000 inimese,
haavata sai enam kui 12 000.
N. Liidu poolt toime pandud 1941. a. juuniküüditamisel oli operatsioon pisidetailideni ette valmistatud. Otseselt Eestist läks Narva ja Irboska kaudu
teele loomavagunitesse surutuna 10 016 küüditatut.
Nende hulgas oli 36-38% alaealisi ja alla aastaseid
lapsi üle 100. Küüditamise tagajärjel hukkus umbes
6000 inimest.
Kuigi inimkaotuste loetelu nii Vabadussõjas
kui küüditamistel on masendav, ammutame siiski mõlemast kogemusest tarkust tänaseks. Eesti idanaaber
on, tagasihoidlikult hinnates, suurem riik – sõjaliselt,
poliitiliselt, rahvaarvult, pindalalt, majanduselt. Venemaa on oma osa täitnud Eesti arengul aegadest peale ja valusaid läbielamusi on olnud pea alati.

Üldiselt aktsepteeritud on seisukoht, et võitlust tulirelvadega pole imperiaalsete kalduvustega
naabriga lähitulevikus vaja pidada. Samas pole märgata ägeda võitluse vaibumist ajaloo üle. Ajaloosündmustest välja kasvanud rahvuslikud tõekspidamised
on jäänud takistuseks ladusale läbikäimisele Tallinna
ja Moskva vahel. Venemaa, kes on end tituleerinud
N.Liidu ametlikuks järeltulijaks, keeldub kategooriliselt tunnustamast Eesti okuptsiooniu ja Nõukogude
poolt sooritatud kuritegusid. Vabadussõda on Venemaa silmis ajalooliselt üks ebakorrapärasus ning küüditamine triviaalne. Meenutagem, et 170 mälestusmärgist, mis püstitati Vabadussõjale järgnenud aastatel, hävitati 162 kohe N.Liidu okupatsiooni alguses.
Võib-olla tõsisem on asjaolu, et vene koolides
Narvas pole peaaegu ühtegi ega Tallinnas piisavalt
ajalooõpetajaid, kes oleks hariduse saanud Eesti territooriumil. Pealegi on vene keelt rääkiv kogukond
Eestis üle uputatud Venemaa meedia poolt, kelle ajalookäsitlus ei erine Kremli dogmaatilisest hoiakust.
Nendest asjaoludest võrsuvadki erinevad väärtused
ja ettekujutused ajaloo käigust, mis takistavad ühise
keele leidmist ja probleemide lahendamist rahvusvaheliselt ja ka siseriiklikult.
Moskva on pidanud pettuma ajaloos 20 a.
taguse löögi tõttu. Neile näib ebaõiglane, et üks rahvas soovib vabana elada omal maal ilma endise okupandi eestkosteta. Aga Eesti on veendunud ja juunis
ongi sobiv aeg seda meenutada, et väikerahvaste
kogemus ja isemoodi olemine maksab maailmas
midagi ning väikerahvaste rahvuslus algabki sellest
eluõiguse nõudmisest, mida suurrahvad omamoodi
tõlgendama kipuvad. Aga ükskord me võidame ajaloo
võitluse niikuinii.
LAAS LEIVAT / EE

2

EELSEISVAID
30. Lääneranniku Eesti Päevad

toimuvad Portlandis 3.- 7. augustil 2011. Pidupäevade keskseks asukohaks on Portlandi südalinnas asuv DoubleTree Hotel. LEP-de avatseremoonia ja koorikontsert toimub St. Mary’s Academy’s
(1615 SW 5th Ave.) Vabaõhu jumalateenistus toimub Grottos piiskop Andres Taul’i ja abipraost
Hendrik Laur’i teenimisel. Teenistust kaunistab
150 liikmeline LEP-de ühendkoor viie lauluga.
Kavarikas rahvapidu toimub Alderbrook pargis
Brush Prairies, Washingtonis, kus esinevad
Kihnu poisid, rahvatantsurühm “Kajakas” Pärnust, Trillium Voices, Virve Lääne, Ahto Nurk, jt.
Pidustuse kavas on tähtis osa külaliskontsertidel, laulu- ja tantsupeol “Hõissa Tuljak” ja “Kuld
Lõvi” koduses õhkkonnas toimuvail esinemistel
DoubleTree Hotelli ruumides.
Soovime kõikidele osavõtjaile ja kaastöölistele
head indu ja meeleolukat kaasaelamist lääneranniku eestlaspere rahvuslikule kokkutulekule.
Eesti Organisatsioonide Liit
Läänerannikul juhatus.

LEP-de külaliste lahkumise pidu
on kavandatud kolmapäeval, 17. augustil 2011,
kell 9:00 õhtul Läti Maja suures saalis. Potluck.
Kõik on kutsutud ja oodatud osa võtma Portlandi rahvuspere tänu avaldamise kokkutulekust,
et öelda südamlik aitäh Kodu-Eesti agaratele
kaasabilistele, kes alustavad kojusõitu Seattle’i
kaudu hilisööl.
Kodu-Eesti abijõud haarasid Pärnu rahvatantsurühma “Kajakas”, “Kihnu poisid” kui ka ühislaulmise propageerijad Ahto Nurk ja Virve Lääne.

Rahvatantsu harjutused
Äsja Eestist koju jõudnud Liina Teose teatab,
et rahvatantsu harjutused toimuvad 2011 aasta
juuli kuus Läti Majas järgmise ajalise kavaga:
• Pühap. 10. juulil
• Pühap. 17. juulil
• Pühap. 24. juulil

kell 6:00 p.l. ( Adults only )
kell 6:00 p.l. ( Adults only )
kell 4:30 p.l. (Children, adults,
kannel, regilaul)

ÜRITUSI
Pühap. 31. juulil (ajad & koosseis teatatakse hiljem).
Sellest viimasest harjutusest võtab osa ka Pärnu
rahvatantsurühm “Kajakas”. 30. Lääneranniku Eesti
Päevade avaaktusel 3. augustil kannavad rahvatantsijad sisse ka 30 LEP-de embleemid ja esinevad
sümboolse rahvatantsuga “Põhjamaa” ühendkooride
laulu saatel.

Laulukoori harjutused
toimuvad koorijuhi Kati Tamm’e teatel 2011 aasta
juuli / augusti kuus Clackamas Community
College’is järgmise ajalise jaotusega:
•
•
•
•

Esmasp.
Esmasp.
Esmasp.
Esmasp.

11. juulil 2011,
18. juulil 2011,
25. juulil 2011,
1. aug. 2011,

kell 19:00
kell 19:00
kell 19:00
kell 19:00

CCC
CCC
CCC
CCC

Portlandi Eesti Seltsi peakoosolek
toimub pühapäeval, 25. septembril 2011, kell 2:00
p.l. Portlandi Läti Maja suures saalis, 5500 S.W.
Dosch Rd., millest palutakse kõikide PES liikmete
osavõttu.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koosoleku rakendamine.
Päevakorra kinnitamine.
2010/2011 tegevusaasta tegevuse aruanne.
20109/2011 teg.aasta kassa & rev.kom.
2011/2012 tegevusaasta kava.
2011/2012 tegevusaasta majanduse eelarve.
Liikmemaksu määramine.
Valimised;(esim,juhatus,rev.kom.& naist.)
Kohalalgatatud küsimused.
Meelelahutuslik tegevus ja mängud.
Kalev Sepp – PES esimees

Suvepäeva korraldamine
jääb sel aastal ära
Ühenduses Lääneranniku Eesti Päevade eeltööde
soovikohase läbiviimisega, milline tegevus hõlmab
suure osa Portlandi rahvusperest, otsustasid Portlandi Eesti Seltsi ja Koguduse juhtkond jätta tavakohase
suvepäeva korraldamise sel aastal ära.
Otsustavaks teguriks sealjuures oli Jenkins Estate
Pargi reservatsiooni tühistamine septembri esimesel
pühapäeval.
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30. Lääneranniku Eesti Päevade
RAAMKAVA
Kolmapäev, 3. august 2011
12:00 p.m.
9:00 p.l.
7:30 p.l.

ERKÜ Kongress
“Kuld Lõvi” avatud
Avaaktus & Koorikontsert
Academy

Reede,
8:00 e.l.
9:00 e.l.
1:00 p.l
2:00 p.l.
3:00 p.l.
7:00 p.l.

30. West Coast Estonian Days
PROGRAM
Wednesday, August 3, 2011

DT Hotel
DT Hotel
St. Mary’s

Neljapäev, 4. august 2011
8:00 e.l.
9:00 e.l.
9:00 e.l.
12:00 p.l.

“Kuld Lõvi” avatud
DT Hotel
Seminarid
DT Hotel
Tantsuproov
DT Hotel
Rahvapidu
Alderbrook Resort,
Brush Prairie, WA
5. august 2011

12:00 p.m.
9:00 p.m.
7:30 p.m.

Thursday, August 4, 2011
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
12:00 p.m.
Friday,

“Kuld Lõvi” avatud
DT Hotel
Kooriharjutus
DT Hotel
Külaliskontsert
DT Hotel
(“Kajakas” Pärnust & “Kungla” Torontost)
EOLL Koosolek
DT Hotel
Peaproov
DT Hotel
Laulu- ja tantsupidu
DT Hotel
(“Hõissa Tuljak”)

Congress of Estonian Org. DT Hotel
“Kuld Lõvi” is open
DT Hotel
Opening Ceremony & Concert
St. Mary’s Academy

“Kuld Lõvi” is open
DT Hotel
Seminars
DT Hotel
Dance Practice
DT Hotel
Family Picnic
Aldebrook Resort,
Brush Prairie, WA

August 5, 2011

8:00 a.m.
9:00 a.m.
1:00 p.m.

“Kuld Lõvi” is open
Choir Practice
Guest performance
(“Kajakas” & “Kungla”)
EOLL Meeting
Main Rehearsal
Song and Dance Concert
(“Hõissa Tuljak”)

2:00 p.m.
3:00 p.m.
7:00 p.m.

.
Laupäev, 6. august 2011
8:00 e.l.
8:00 e.l.
9:00 e.l.
9:00 e.l.
11:00 e.l.
1:00 p.l.
1:00 p.l.
3:00 p.l.
7:00 p.l.

“Kuld Lõvi” avatud
DT Hotel
Golfi Turniir
Heron Lakes Golf
Vabaõhu jumalateenistus The Grotto
Portlandiga tutvumine
Downtown
Film: “Laulev revolutsioon” DTHotel
Akadeemiline lõuna
DTHotel
Noorte Rock & Roll basseini pidu
Külaliskontsert
DTHotel
(Portlandia pühitseb Eesti muusikat)
Ball – Tantsuõhtu
DTHotel

“Kuld Lõvi” avatud
Lõputseremoonia.

DT Hotel
DT Hotel
DT Hotel
DT Hotel
DT Hotel
DT Hotel

Saturday, August 6, 2011

Pühapäev, 7. august 2011
8:00 e.l.
10:00 e.l.
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8:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
1:00 p.m.
1:00 p.m.
3:00 p.m.

“Kuld Lõvi” is open
DT Hotel
Golf Tournament
Heron Lakes Golf
Outdoor Worship Service The Grotto
City Walk
Portland Downtown
Movie: Singing Revolution
DT Hotel
Academic Lunch
DT Hotel
Youth Rock & Roll Pool Party DT Hotel
Guest performance
DT Hotel
(Portlandia Celebrates Esto Music)
Ball – Dance
DT Hotel

7:00 p.m.

Sunday, August 7, 2011
DTHotel
DTHotel

8:00 a.m.
10:00 a.m.

“Kuld Lõvi” is open
Closing Ceremony

DT Hotel
DT Hotel

Ürituste asupaigad:

Golf Tournament Planned

DoubleTree Hotel: 1000 NE Multnomah St. Portland
St. Mary’s Academy: 1615 SW 5th Avenue, Portland
The Grotto:
N.E. 85th & Sandy Blvd. Portland.

The LEP golf outing will be at the Heron Lakes
Golf Course (Greenback Course) www.heronlakesgolf.com which is 10 minutes from the Doubletree
Hotel on Saturday, August 6 with the tee-off 8:00 am.
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KIRIKLIKKE
EELK PORTLANDI KOGUDUSE

JUMALATEENISTUSED
Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland
Abipraost Hendrik Laur • Diakon Kalle Merilo
Laupäeval, 6. augustil 2011, kell 9:00 e.l.
EESTI TAASSÜNNI AASTAPÄEVA
JUMALATEENISTUS GROTTOS
Laululehed. LEP 2011. Grottos.
Pühapäeval, 4. septembril 2011, kell 11:00 e.l.
KODUMAALT LAHKUMISE
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Laululehed. Kohvilaud.
Pühapäeval, 2. oktoobril 2011, kell 11:00 e.l.
LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSE 60.
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Laululehed. Kohvilaud.
Pühapäeval, 6. novembril 2011, kell 11:00 e.l.
ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUS
ARMULAUAGA
Laululehed. Armulaud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 4. detsembril 2011, kell 11:00 e.l.
2. KRISTUSE TULEMISE PÜHA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Järgneb jõululaat suures saalis.

TEATEID
Kolmainupüha – varjatud Jumal
Lääne kristlikus traditsioonis määrati 1334. aastal
et nelipühale järgnevat pühapäeva tuleb tähistada püha kolmainsuse päevana (trinitatis). Pühapäeva sõnumis võeti kokku õpetus Jumala kolmainsusest. Kolmainupüha on usutunnistuse päev.
Piiblilugemised kõnelevad Jumala varjatud olemusest, mis ületab kogu inimese mõistmise. Alati
tuleb mõelda sellele, et Jumal on Looja ja inimene on
loodu ning me ei suuda kunagi Jumalat piisavalt
mõista ega analüüsida. Jumalat ei saa asetada inimliku mõtlemise raamidesse, sest tema on palju vägevam, kui me suudame aru saada. Inimene ei saa esitada Jumalale nõudmisi ega teda mõjutada, sest meil
puudub täiuslik perspektiiv.
Vaid Jumal teab, mida inimene tegelikult vajab,
ning just seetõttu on kõige õigem paluda meie isa
palve sõnadega <Sinu tahtmine sündigu>. Inimene
võib usaldada Jumala kõikesuutelikkust ja samas loota tema armastusele. Meie Jumal on kõikvõimas
armastav taevane Isa. Usklik inimene võib usaldada
oma elu Issanda kätesse.
Jumal on üks, aga ta ilmutab end meile Isana ja
Pojana ja Püha Vaimuna. Ta tegutseb Loojana,
Lunastajana ja Pühitsejana. Usk ei käsitle Jumala
olemust teaduslikult ära seletades, vaid imetledes,
ülistades ja tema armutegusid kuulutades.
Kaido Soom / EESTI KIRIK

Laupäeval, 24. detsembril, kell 2:30 p.l.
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Laululehed. Ettekanded.
Koguduse õpetaja:

Koguduse esimees:

Abipraost Hendrik Laur
4111 Gull Harbor Rd.
Olympia, WA 98506

Helmuth Kalmann
th
8159 S.W. 85 Ave.
Portland, OR 97223

Tel.: 360-352-2371

Tel.: 503-244-9083

Koguduse abiõpetaja:

Koguduse laekur:

Diakon Kalle Merilo
Anne Eby
Rd.
2611 Glenhaven Rd.
5775 SW Homesteader
Lake Oswego, OR 97034 Wilsonville, OR 97070
Tel.: 503-260-4739

Tel.: 503-638-0233

Naistoimk. Esinaine
Meralda Talviste

Kirikuvanem
Helve Kalmann

Tel.: 503-246-7286

Tel.: 503-522-7775

Pühapäevaks
Mikk Leedjärv

Jumala Vaim, kes valitsed maailma
ja elad meie sees,
Armastuse Vaim, kes julgustad meie
südameid ja meeli,
Elu Vaim, kes oled eluallikaks meile.
Pühitse meie radu ja päevi,
Pühitse meie mõtteid, sõnasid ja tegusid,
Pühitse meid, et Sinu Vägi
juhiks meid õigel teel.
Pühitse meid, et oma eludega kuulutame
Sind, Sa Püha Kõigeväeline.

Üleskutse!
Pöördume siinjuures abipalvega Oregoni eestlaspere
poole paludes teid toetada Portlandi Koguduse kesksuvist korjandust. Vastav korjandusleht ümbrikus on
lisatud käesolevale teatelehele.
Südamliku tänuga,
Helmuth Kalmann – Kog. esim.

TEGEVUSKROONIKAT
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Tänuavaldus

“Colors and Sounds of Estonia”

Laupäeval, 7. mail 2011 toimusid Läti Maja
ümbruse puhastamise talgud, millest võttis osa
ka 18 eestlasist noort ja veidi vanemat tööhuvilist.
Lätlased olid esindatud koos perenaistega paarikümne liikmelises koosseisus. Nende perenaised
olid valmistanud maitsva lõunaeine.

Friday Night Lecture Series sponsored by the
Scandinavian Heritage Foundation and PSU.
Friday, May 6, 2011, 7:30 p.m. PSU, Cramer Hall.
Sellel üritusel eesti rahvatantsurühm “Tulehoidjad”
demonstreerisid publikule Eesti rahvarõivaid erimaakondadest ja esinesid ka mitmesuguste regilauludega
Nad tutvustasid pealtvaatajaile ka eesti rahvusinstrumente nagu kannel, torupill, sarvepill, jauram ja pingipill. Eriti tujuküllaseks kujunes “Tulehoidjad” rahvatantsijate ettekanded Liina ja Erik Teose muusika
saatel, saades tänuks tugeva aplausi osaliseks.
See ettevõte oli koordineeritud Portlandi Eesti
Seltsi poolt.

Talgutel lõigati maha mõned puud, palju puuoksi,
mitmesuguseid kasvusi, umbrohtu ja täideti sellega
suur kontainer. Samuti kärutati autokoorem saepuru
ja aeti laiali maapinna katteks mäekülgedel.
Läti Maja juhtkond, eesotsas Biruta Zommers’iga,
palub edasi anda oma tänu kaasabi eest kõikidele
eestlasist osavõtjaile. Eestlasist oli talgul toimetajale
teadaolevalt kaastegevad: Anna-Liuisa Sepp, Janne
Sepp, Kalev Sepp, Asta Kalmann, Helve Kalmann,
Kalle Merilo, Liina Teose, Erik Teose, Arne Kesküla,
Ingmar Saul, Krista Saul, Mati Vaga, Mati Sööt, Ilmar
Sööt, Siim Sööt, Elo Saar-Petersen, Mark Petersen ja
Elo Saare ema Eestist.
Helmuth Kalmann.

Võrkpalli huvilised
lõpetasid oma sisemängud Metzgeri kooli avaras
võimlas kolmapäeval, 15. juunil k.a. koos kooliaasta lõppemisega. Vääriks mainimist, et Portlandi eestlasist võrkpallurid alustasid Metzgeri kooli
võimla kasutamist 1974 a. sügisel. Seega seisab
neil sel aastal seljataga 37 aastat pallimängu SW
Portlandis, Washington Squari lähedal asuvas
kooli võimlas. Võrkpalli koordinaatoriks on John
Maurer.
Ühenduses kooli sulgemisega suviseks perioodiks,
alustasid võrkpallurid välismängudega teisipäeval,
21. juunil, kell 7:00 Jackson School spordiväljakul,
milline asub S.W. 40th Ave. ääres. Mati Sööt koos
mõne abilisega korraldas mänguväljaku piiride märkimise kui ka võrgu ülesseadmise möödunud aastate
eeskujul.
Koos mõnede pealtvaatajatega nautisid välismängu üle tosina võrkpalli huvilise. Nad jagasid oma ülevat meeleolu ka hilisemal koosviibimisel lähedal asuvas tuttavas õllebaaris.
Välismängud toimuvad edaspidi teisipäeval, kell
7:00 – 8:30 p.l. Jacksoni kooli spordiväljakul. Sellest
on kutsutud kõiki osa võtma. Järelpärimiseks pööduda Mati Söödi poole, tel. 503-699-9816.

30. Lääneranniku Eesti Päevade
korraldustoimkonna koosolek
toimus pühapäeval, 5. juunil 2011, kell 2:30 p.l.
Läti Maja suures saalis. Sellest oli kutsutud osa
võtma kõik 2011. aasta augustis Portlandis
toimuvate 30. LEP-de eritoimkondade esindajad
kui ka teisi asjast huvitatud isikuid. Koosolekust
võttis osa umbes 45 isikut.
Pidupäevade üldjuht, Kalle Merilo avas koosoleku
selgitava tervitusega millele järgnesid eritoimkondade
juhtide sõnavõtud, ülevaated kui ka nende poolt mainitud vajadusi lisaabi saamiseks. Nagu koosoleku
käigus selgus, olid üsna mitmed nõus oma kaasabi
pakkuma eritegevuste korraldamisel. LEP-de juhatus
jäi ülimalt rahule koosoleku tulemustega.

Clackamas Community College
Kammerkoori ja “Unistus”
kontsert
toimus pühapäeval, 5. juunil 2011, kell 7:00 p.l.
Milwaukie Lutheran Church; 3810 S.E. Lake Road
Milwaukie, Oregon. Sissepääs oli $ 5.00.
Nagu allpool loetletud, haaras see kontsert hea
annuse eesti koorimuusikat. Kontserdi kava sisaldas:
• Tee Silmapiirile • Introitus from Requiem • Taaveti
laul • Lõikuse laul • Ta lendab mesipuu poole • Mu
isamaa on minu arm • Tuljak • Ain’t Got Time to Die
• Kanarbik • Laulu algus • Ilus maa • Dies irae from
Requuiem • Sleep • Irish Blessing – C.Alwes.
CCC Kammerkoori ja vilistlaskoori “Unistus” koorijuhiks on aueestlane Lonnie Cline. Teda abistab abikoorijuhina Jolanta Szopa-Tabisz. Koori koosseisus
laulsid kaasa 53 lauljat ja 3 solisti.
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Õnnitleme!

SÕNUMID

Õnnitleme!
Laupäeval, 2. juulil k.a. kogunes Läti Majja
arvukas hulk meie siinse kogukonna liikmeid, et
üheskoos tähistada ühe oma sõbra ja hinnatud
saatuskaaslase vananemist.
Irja Orav-Mirka koos oma perega leidis nimelt
vajaliku oma isa, FROM ORAVA 85-ndat sünnipäeva tähistada suurema piduliku kokkutulekuga.
Nii ka toimus. Küllakutsed suunati From’i sõpradele ja tuttavatele. Sellest kujunes igati tore
koosviibimine ja sünnipäeva pidu umbes poolesaja peolise osavõtul. Osavõtjaid oli isegi kaugematest keskustest. Tunti heameelt jutlemisest ja
söögilauas leiduvate maiustuste ja jookide maitsmisest.

Laupäeval, 7. mail 2011 tähistati Läti Maja suures
saalis meie kogukonna liikme dr. Ilmar Söödi 70ndat sünnipäeva. See sündmus meelitas kokku
rahkearvulise sõprade ja sugulaste pere. Nende
hulgas olid esindatud ka Ilmari vennad Hennok,
Siim ja Peet-Mati koos oma peredega ja rõõmustav arv nooremaid sugukonna liikmeid.
Lõbusal koosviibimisel nauditi ka perenaiste
poolt valmistatud söögilaua hõrgutusi ja tunti
mõnu ringtantsudest osavõtus.

Pidustuse käigus austati sünnipäevalast ka
auaadressi üleandmisega PES esimehe Kalev
Sepa poolt tunnustuseks From Orav’a teenete
eest eestluse alalhoiul Oregonis. See oli välja
antud Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Portlandi
Koguduse poolt.
P.S. Täienduseks olgu lisatud, et From Orav
palus teatelehe toimetajat edasi anda tema siiras
tänu osavõtu ja tema austamise eest.

Auaadressi ja lillede üleandmine sünnipäeva lapsele From Orav’ale

PILDIKROONIKAT

MEIE

ELUST
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Portlandi võrkpallurid viimasel harjutusel Metzgeri kooli võimlas. Pildil vasakult: H. Kalmann, I. Palm,
F. Orav, A. Kesküla, Hendrik Voll, A. Kalmann, T. Palm, M. Sööt, J. Maurer, K. Sepp, Ian Maurer.

Erik Robert Maurer’i ülikooli lõpetamise pidustusel Eugene’is. Pildil vasakult: Isa John Maurer,
Silvi Kalmann, Erik Robert, Helmuth Kalmann, Ian Maurer, ema Helve Kalmann.

Pidulised tunnevad mõnu ringtantsudest dr. Ilmar Söödi 70-nda aasta sünnipäevapeol.
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MITMESUGUSEID

UUDISEID

Eesti suursaadikuks USA-s
saab Marina Kaljurand

Läti uueks presidendiks
valiti Andris Berzins

Uueks Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides saab välisministeeriumi asekantsler
Marina Kaljurand.
Kaljurand vahetab välja
praeguse saadiku Väino Reinarti, kes naaseb ametiaja lõppemise tõttu koju ning asub
Marina Kaljuranna
praegusele ametikohale, kirjutas selle nädala
Eesti Ekspress.

Neljapäeval, 2. juunil 2011 valis Läti parlament
riigile uue presidendi. Presidendiks kandideerisid
ametis olev president Valdis Zatlers ning seimiliige ja endine pankur Andris Berzins.

Varem oli Marina Kaljurand töötanud suursaadikuna Venemaal, Kasahstanis ja Iisraelis.
Viimased kolm aastat
oli ta välisministeeriumi
asekantsler välismanduse ja arengukoostöö küsimustes.
( ERR / EE )

Esimeses voorus osales Läti Delfi andmetel
hääletamisel 99 parlamendiliiget 100-st.
Zatlers sai 43 toetushäält ja vastu 55.
Berzinsi poolt oli 50 ja
ja vastu 48 seimiliiget.
Üks hääletamissedel
tunnistati kehtetuks.
Teises valimisvoorus
Sai Zatlers 41 häält ja
Berzins 53 häält, millest piisas valituks osu
tumiseks
( D / EE )

Viimane Endeavour’i
kosmosereis lõppes

Eesti lipp - 127

Neljapäeval. 2. juunil 2011 maandus USA kosmosesüstik Endeavour õnnelikult Kennedy kosmusekeskuses Floridas.

Laupäeval, 4. juunil 2011 möödus 127 aastat
sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl. Viimaste aastate traditsiooni kohaselt toimus tähtpäeva
hommikul Toompeal Kuberneri aias pidulik lipu
heiskamise tseremoonia.

See oli Endeavouri viimane ning USA kosmosesüstiku – programmi eelviimane lend. Viimaseks jääb
süstiku Atlantis lend juulikuus.
USA kavatseb süstikute asemele uue kosmoselaeva ehitada hiljemalt 2021. aastaks.
(ERR / EE)

Suurim Eesti lipp Pärnus
Foto: U.Luik / PRNPM/EE/

Sel aastal heiskasid Eesti lipu Pika Hermanni torni
Eesti eruohvitseride kogu liikmed. Pidulikul tseremoonial mängis kaitseväe orkester, laulsid Eesti kooriühingu koorid ja külaliskoor Hollandist.
Lippu pühitses EELK peapiiskop Andres Põder.
Auvalves olid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred, skaudid ja gaidid, oma lippudega
olid kohal mitmed seltsid ja ühingud. Päevakohase
kõne pidas Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste.
Üritusi toimus ka mujal. Näiteks peeti Otepääl
mõttetalgud Lipu muuseumi tulevikust ning toimus
pidulik kontsert-jumalateenistus Maarja kirikus. Viljandimaal Kõpus avati president Ilvese osavõtul uus lipu
väljak ning peeti Eesti lipu 127.. ja Villem Reimani
150. sünniaastapäevale pühendatud kõnekoosolek
Kõpu Peetri kirikus. Eesti Rahva Muuseumis toimus
filmi “Meie mälestame! Meie mälestame!” esilinastus.
Vabariigi esmaväljakuulutamise paika, Pärnu ajaloolise Endla teatri rõdu esisele tõid laupäeva keskpäevaks kooliõpilased koos Kaitseliidu ja teiste ühendustega 127 riigilippu. Vardas lehvivatele kümnetele
lippudele lisaks rulliti Rüütli platsi murule lahti maailma suurim, 11 x 7 m. trikoloor.
(ERR/PPM/D/EE)

MITMESUGUSEID UUDISEID KODU-EESTIST
Asteroididele anti Eesti
astronoomide nimed
Hiljuti
otsustas
rahvusvahelise
astronoomiaühingu (lAU) juures tegutsev komisjon
nimetada kaks Marsi ja Jupiteri vahelises
asteroidide vöös paiknevat asteroidi Eesti
astronoomide Tõnu Tuvikese ja Izold Pustõlniku
järgi.
Ühe asteroidi ametlikuks nimeks on nüüd 11829
Tuvikene ja teise 11832 - Pustõlnik.
Mõlemad asteroidid on avastatud Belgia
astronoomi Henri Debehogne'i poolt juba 1984. a.
Asteroididele
nime
väljapakkumise
õiguse
pärandas ta oma kolleegile Chris Sterkenile, kelle
algatusel asteroidid praegused nimed said.
(EPL/EE)

Kultuuripealinna Tallinna tegevus
kolis mere äärde
Möödunud nädalavahetusel algas terve suve
kestev tihe programm kultuurikilomeetril (algab
linnahalli juurest, möödub Kultuurikatlast, Eesti
kaasaegse kunsti muuseumist, endisest Patarei
vanglast, uuest meremuuseumi kompleksist
Lennusadama angaarides ja enne suubumist
Tööstuse
tänavale,
möödub
Noblessneri
valukojast), avatud on Katlaaed ja Ökosaar.
Kultuuripealinna
ürituste
korraldamise
ideedekonkursil oli suur hulk seotud merega.
Tallinn 2011 mereäärsete projektide koordinaator
Liina Guiter ütles, et palju on rõhku pandud õues
olemisele, linna elu nautimisele puude vahel. Palju
on pingutatud puhtuse nimel. Kavas on erinevad
matkad, külastada saab kaasaegse kunsti
muuseumi ning Disaini Maja.
Alanud on linnainstallatsioonide festival ning
huvilistele on avatud Ökosaar. Liina Guiter selgitas
veel: "See on nagu parve peal vana inglise buss
ning selle teisel korrusel saab istuda ja nautida
vaadet ja tulede mängu ning mõelda natuke
teistmoodi."
(ERR / EE)

USA Rahukorpus
pühitses 50. aastapäeva
Ameerika Ühendriikide suursaatkond tähistas
teisipäeval, 7. juunil USA Rahukorpuse 50. aastapäeva vastuvõtuga, kuhu olid kutsutud endised
USA Rahukorpuse vabatahtlikud Eestis ning nende
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koostööpartnerid. Ürituse avasid suursaadik
Michael C. Polt ja Eesti Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves.
Rahukorpus tegutses Eestis aktiivselt 1992. a.
juunist kuni 2002. a. augustini. Sel perioodil
tegutses Eestis 177 Rahukorpuse vabatahtlikku
rohkem kui 60 paigas Eestis, pakkudes inglise
keele õpet, aidates asutada valitsusväliseid
organisatsioone ning töötades kõigi kohalike
elanike eluolu parandamise nimel.
Rahukorpus on USA valitsuse juures tegutsev
organisatsioon, mis suunab keskastme spetsialiste
vabatahtlikena appi riikidesse, kus kohalik tööjõud
pole piisav mõningaid vajadusi rahuldama.
Rahukorpus püüab parandada suhteid Ameerika ja
riigi vahel, kus vabatahtlikud teenivad. President
John Kennedy pidas ühtviisi tähtsaks abi andmist ja
teineteise mõistmist, kui ta 1961. a. Rahukorpusele
aluse pani.
(D/EE)

Monaco vürst Albert II
külastas Eestit
Veel kuu enne oma pulmapidu Lõuna-Aafrika ujuja
Charlene Wittstockiga, viibis 2.-3. juunini Eestis
ametlikul visiidil Tema Kõrgus Monaco vürst Albert II.
Regent kohtus president Toomas Hendrik Ilvese ja
peaminister Andrus Ansipiga. Visiidi käigus jutles
liIiputriigi liider Kaubandusja Tööstuskoja esimehe
Toomas
Lumaniga
ja
külastas
Vanalinna
Hariduskolleegiumit ning KUMU kunstimuuseumit.
Samuti osales vürst elektriautode maratonil.
Monaco regenti saatis visiidil tema valitsuse
välissuhete minister Jose Badia, kes kohtus
mõttevahetuseks Eesti välisministri Urmas Paetiga.
Kõikidel kohtumistel arutati Eesti ja Monaco
vürstiriigi suhete tihendamise võimalusi, sealhulgas
majanduskoostöö
vallas.
Samuti
kõneldi
keskkonnakaitse
teemadel
ja
aktuaalsetest
välispoliitilistest küsimustest.
Visiidi viimasel päeval tutvus Cote d'Azuri kallastel
asuva miniriigi juht Tallinna vanalinnaga, enne kui
saabus Stenboeki majja kohtumisele peaministri
Andres Ansipiga. Eesti valitsusjuht rääkis Monaco
vürstile Eesti elektriautode programmist, mille käigus
Eesti ostab 500 elektriautot kohalike omavalitsuste
sotsiaaltöötajatele.
500 esimest eraisikut saavad soetada elektriauto
riigi poolt makstava toetuse abiga. 2012. a. lõpuks
rajatakse kogu Eestit kattev elektriautode laadimise
taristu.
Ansipi hinnangul saab programmi täiemahulisel
elluviimisel Eestist tõenäoliselt maailma üks eesrind-
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likumaid riike, kus on kõige tihedam ja uuenduslikum
kiirlaadijate taristu ning elaniku kohta enim elektriautosid.
Monaco vürst Albert II avaldas lootust, et tema
esimene ametlik visiit Eestisse koos äridelegatsiooniga tihendab ka Eesti ja Monaco vahelisi ärikontakte.
Eesti ja Monaco kahepoolsed suhted on väga head.
Diplomaatilised suhted sõlmiti 2008. a. ja Eesti suursaadik on Monacos ametis alates 2010. aastast. Eelnevalt olid ametis vaid aukonsulid.
Monaco vürst on käinud Eestis mitteametlikult
kahel korral: 2002. a. sügisel seoses jalgpalliga ning
2008. a. seoses Monaco aukonsulaadi avamisega.
(Aino Siebert / EE)

Ralli avamisel. Vas. Monaco aukonsul Eestis Jüri
Tamm, Monaco vürst Albert II ja Tallinna linnapea
Edgar Savisaar.

SÕNUMID
oli Helil rahakott kaasas. Aga on suur vahe, kas
maksan mina millegi eest või teeb seda Heli. Mina
katsun jätta ikka rikka mehe muljet, annan head tippi
ehk joogiraha jms. Heli aga kasutab ära iga võimaluse kokku hoida, pealegi teab ta kõike igasugustest
allahindlustest. Kui kassa juurde jõudsime, küsis ta
kõvema häälega, kui mulle oleks meeldinud: “Üks
täiskasvanu pilet ja üks pensionäri oma, palun !” Muidugi on pensionäridele igasuguseid allahindlusi ja ma
tõesti kasutan neid, eriti kui ma sõidan Sebe bussiga,
aga ma ei taha seda kogu maailmale kuulutada !
Igatahes heitis kassapidaja mulle kahtlustava pilgu ja küsis dokumenti. Kuna mul rahakotti ei olnud,
kus sees on ka dokumendid, pidin piinlikult õlgu kehitama. Helil oli aga abi kohe ruttu võtta. Ta ütles mulle, et naerata kassapidajale ja näita, et sul pole enam
hambaid suus !
Ja tõesti – muud polnudki vaja ning Helile ulatati
pensionäripilet, et tema isa saaks ka peole minna.
Väga õnnelikult teatas mu naine: “Isegi ühe euro kokkuhoid tasub end tänapäeval ära !”
Pean tunnistama, et käigud hambaarsti juurde, kuna mul purunesid mõned sillad, on viinud mu depressiooni, sest mul ei ole võimalik enam naeratada. Sel
nädalal saan arvatavasti oma naeratuse tagasi. Küsisin dr. Keskkülalt, kas tema on näinud seda Pedigree
reklaami, kus koertel on proteesid. Muidugi oli. Ütlesin, et mina tahaksin endale selliseid, nagu on
buldogil . . . .
Aga võrukeste laulu- ja tantsupidu oli küll tore,
mulle läks see rohkembi südamesse kui uhked peod
pealinnas. Kui meie lapsed Tallinna laulu- ja tantsupeole lähevad, siis olen neile kindlasti kaasa elamas,
suu naerust kõrvuni, täpselt nii, nagu Pedigree
reklaamis buldogil on.
(Viido Polikarpus / EE)

Võru laulu- ja tantsupidu
Võrus on iga aastane laulu- ja tantsupidu, nagu
seda on peetud juba aastakümneid. Seekord osales üle kahe tuhande täiskasvanu ja lapse. Minu
naine Heli andis mullegi talutöödest vaba aja, et
koos peole minna. Jah, mu naine on tagasi maal !
Tänavu suvel võtab ta igas kuus ühe nädala puhkust, et maale tulla ja siinsetel töödel pilk peal
hoida. Taevake, kuidas aeg küll lendab ! Nüüd
tõuseme hommikul kell 4, et kartuleid rohida ja
aias toimetada, enne kui päeval liiga palavaks läheb ning sääsed ja parmud kallale tulevad.
Ühes eelmises loos kirjutasin, et olin jäänud kasvuhoone ehitamisega jänni. Nüüd on see valmis ja
tundub, et mu naine jäi sellega rahule. Lõpuks ometi
sain ma Heli tomatitaimed toast kasvuhoonesse üle
viia. Laulu- ja tantsupeo juurde tagasi.
Seisime Heliga ära pika pileti järjekorra, kui märkasin, et olin oma rahakoti koju unustanud. Õnneks

Foto: Viido Polikarpus

Setu lapsed Võrus laulu- ja tantsupeol.

PORTLANDI

Maailma ohtlikum teelõik
Kus see asub? Vastus võib tunduda esmapilgul ootamatuna. Hiljuti lugejateni jõudnud ajakirja
Motor Trend käesoleva aasta juulikuu numbris
on kirjas, et maailma ohtlikum teelõik ühendab
Eesti mandriosa Hiiumaaga. Tegemist on nimelt
talvekuudel avatava jäätrassiga.
BBC korrespondendi Joel Alase sõnul saab kadakatega märgistatud 26 km pikkust teelõiku kasutada
ainult lühikst aega aastas ja see sõltub muidugi ilmaoludest.
Alas annab ka mõned soovitused, kui juhtute järgmisel korral avatud jäätrassi ajal Eestis viibima ja
soovite seda kasutada. Esmalt tuleb meelde jätta, et
turvavöö peab olema kindlasti LAHTI. Juhul, kui auto
peaks läbi jää vajuma, annab see rohkem võimalusi
pääsemiseks. Trass on avatud ainult päeva valgel
ajal. Liigelda soovitatakse ainult teatud kiirustega,
sest liiga kiire või aeglane kulgemine võib põhjustada
jää ebasoovitavat vibreerimist, mis omakorda mõjutab trassi ohutust.
Kes soovib näha, kuidas jäätrassil liigeldakse,
võib vaadata seda Youtube’i vahendusel, sisestades
otsingusõna “Hiiumaa jäätee”.
(Ref. EE)

Venelased käisid Soomes
luksusautodega toiduabi järel
Soomes Kotkas peatasid heategevus organisatsioonid toiduabi jagamise välismaalastele pärast
seda, kui venelased tulid abi järele luksusautodes
ning tegelikele vaestele toitu enam ei jatkunud.
Üha rohkem vene kodanikke käis Kotkas toiduabi
saamas. Hiljuti ilmus abikeskuse aknale aga teade, et
toiduabi kotid on mõeldud vaid soome kodanikele.
Toiduabi saamiseks tuleb näidata passi, vahendab
Yle ajaleht Ilta-Sanomat.
Abikeskuse töötaja Ranja Laakso selgitas, et toiduabi jagamine välismaalastele otsustati peatada
pärast seda, kui venelased olid tulnud selle järele
luksusautodes ning toitu ei jätkunud enam neile, kes
seda tõeliselt vajasid. Politsei on Laakso sõnul sellele
otsusele rohelise tule andnud.
INTERNET - Toimetaja Laura Raus.

Täiendus
Käesoleva teatelehe toimetaja jagab koos teiste
Oregonis elunevate kaasmaalastega kurvastust Kalju
Suitsev’i lahkumise puhul 81. aasta vanuses. Kahjuks
ei olnud meil võimalust temaga isiklikuks kohtumiseks.
Helmuth Kalmann – toimetaja.
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SÕNUMID
IN MEMORIAM

Kalju Suitsev
1930 – 2011
Kalju Suitsev oli üks neist
noorukeist, keda Teine
maailmasõda oma julmuses
ja halastamatuses oma keerisesse tõmbas juba lapsena.
1944. a. hilissuvel astus üks
Tartu skaudisalk in corpore
Saksa lennuväe abiteenistusse, Kalju nende hulgas.
Poiste tee viis Sudeedimaale, Egeri jaotuslaagrise, kus nooremad eraldati ja saadeti maaKalju Suitsev
töölaagreisse. Kalju koos mitme lennuväe abiteeniskaaslasega sattus Poola alale
tuslasena
Bechau nimelisse linna hitlernoorte laagrisse, kus
nende eest hoolitsesid eesti soost noortejuhid. Rinde
lähenedes organiseerisid need ka põgenemise ja neil
õnnestus pääseda Baden-Württenbergi, Aglasterhauseni lastekodusse, kus nende kaaslasteks olid Ausch
witzi koonduslaagrist vabanenud juudi noored.
Kveekerist laagrijuht, USA major, leidis luteri kiriku
vahendusel seitsmele eesti poisile kasuvanemad ja
1946. a. suvel siirdusid nad Ühendriikidesse. Kalju
elukohaks sai Seattle, Washingtoni osariigis.
Siitpeale muutub Kalju elukäik keeruliseks ja ühtaegu traagiliseks. Nagu ta saatuskaaslane Vello Villberg märgib, teenisid kõik seitse noormeest hiljem
USA sõjaväes. Korea konflikti ajal sattus kaprali
auastmes Kalju ränka lahingusse, kus nende üksus
kandis raskeid kaotusi. Ta jäi lahingu ajal oma salgaga üksi mäekünkale, teadmata, et teised olid tagasi
tõmbunud. Nad hävitasid hulga vaenlasi, kuid lõpuks
jäi ta ainsana ellu ja tulistas, kuni rauas oli vaid üks
padrun. Ta toimetati raske kõhuhaavaga Jaapani
haiglasse ja paranenuna tagasi Ühendriikidesse, kus
ta ülendati seersandiks. Lahingus üles näidatud vapruse eest vääristati teda aumärkidega Purple Heart ja
Silver Star.
Kalju abiellus ameeriklannast kuue lapsega lesega ja neile sündis poeg Michael. Eesti keele oli ta
unustanud ega osanud oma pojale midagi rääkida
oma lapsepõlvest Eestis, ka see oli mälus tuhmunud.
Oma vanemate saatusest ei teadnud ta midagi ja
omateada oli ta nende ainus laps. Siin tuli taas abiks
Vello Villberg, kes otsis Eestis üles ühe ta kahest
õest (sündinud 1949) ja viis selle vennaga ühendusse. 13. mail 2011 lõppes lesestunud Kalju elutee Oregonis. Ta maeti suurte sõjaväeliste austusavaldustega.
Lennuväepoisid üle maailma langetavad pea lahkunud sõjasangari mälestuseks.
( Eerik Purje / EE)
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AUSTUSAVALDUUS

SÕNUMID

Eesti rahvuslikud tähtpäevad
Juulis
2.
10.
13.
20.
25.
26.
29.

Heinamaarjapäev
Seitsmevennapäev
Maretapäev
Eliapäev
Jaagupipäev
Annepäev
Olevipäev.

AugustIs
10.
15.
20.
24.

Lauritsapäev
Rukkimaarjapäev
Taasiseseisvumispäev
Pärtlipäev.

Septembris
Kalju Suitsevi puusärki katnud USA lipp
antakse üle poeg Michael’ ile.

Tallinna Vana-Kalasadamas avatakse
ÖKOSAAR
Pühapäeval, 5. juunil avati Vana-Kalasadamas
vaba aja veetmise koht ehk Ökosaar.
Ökosaarel jagatakse infot rohelise eluviiisi ja kõikide kultuuripealinna 2011 sündmuste kohta. Lisaks
saab einestada kahekordsesse bussi ehitatud kohvikus, mängida piljardit või klaverit ning kohtuda sõpradega. Toimuvad erinevad etteasted ja teemaõhtud.
Ühtlasi avatakse ka mitu uut installatsiooni. VanaKalasadama kaldapealsele paigaldatakse luuleautomaat, mis loeb soovi korral luulet nii eesti, inglise kui
vene keeles. Linnahalli aluses tunnelis avatakse ins-

1.
8.
11.
21.
29.
31.

Teadmistepäev
Ussimaarjapäev
Vanavanemate päev
Madisepäev
Mihklipäev
Usupuhastuspüha.

tallatsiooni “Helin” , mis kujutab endast tunneli lakke
kinnitatud tuhandeid kellukesi, mis tuule käes helisevad.
Avatud on kõik mereäärsed asutused, sealhulgas
mereäärsed kohvikud. Külastada saab Kalaturgu,
EKJKM-i , Eesti Disaini Maja, Patarei vanglat ja Katla
Aeda. Samas lähedal on avatud ka 2,2 kilomeetri
pikkune Kultuurikilomeeter, mia algab Logi tänavalt
ehk kruiisilaevade kaide juurde viivate väravate juurest ja möödub Linnahallist, Kultuurikatlast, Patarei
vanglast, lennusadamast, Kalamaja kalmistupargist
ning Noblessneri laevatehasest.
(VES / ERR)

“PORTLANDI SÕNUMID” & “PORTLANDI EESTLASTE TEATED” on Oregoni eestlaspere
teatelehed, ilmudes Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Portlandi Koguduse väljaandel. Need
saadetakse liikmetele tasuta. Teistel on neid võimalik tellida teatelehe toimetaja kaudu,
tasudes $ 15. aastas.
Toimetaja: Helmuth Kalmann • 8159 S.W. 85th Ave. • Portland, OR 97223-6904 • Tel. 503-244-9083
PES esimees: Kalev Sepp • 8330 S.W. Apple Way L-201 • Portland, OR 97225 • Tel. 503-292-3578

NOTE: Please notify the editor of any address changes

