
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               
               

 PEAPIISKOPI  LÄKITUS  KOGUDUSTELE  
JÕULUPÜHADEKS  JA  UUEKS  AASTAKS  2012. 

 
 Armsad õed ja vennad ! 
 

 Johannese evangeelium kõneleb Jeesuse sünnist kui valgusest, mis paistab pimeduses. Küllap 

mõistame, et jutt on millestki, mida vajame sisemiselt, mis ei sõltu tehnilisest progressist, hõõglambist või 
säästupirnist, mis puudutab meie hinge. Hingevalgust ülistavad poeedid ja analüüsivad psühholoogid, 
sellest on saanud mõiste meie kõnekeeles. Mida see tähendab? 

 Küllap midagi endastmõistetavat ja üldinimlikku. Lihtsalt headuse hetke. Igatsust headuse järele. 

Headuse kogumist ja jagamist. Usku headuse võitu ja võimu  ka keset kõikehävitavat pimedust. Mitte 
üksnes kosmiline chaos ega juhus pole pime, seda on ka kaose ja kurjuse meelevallas olev inimene. 
Inimene, kes on kaotanud oma sihi, mõtte ja näo. Apostel Pauluse sõnadega:”Meiegi olime kord arutud, 
sõnakuulmatud eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime 
vihaalused ja vihkasime üksteist.” (Tt.3:3). 

 Valgus pole üksnes romantiline kujund. Valguse vajadus kasvab välja reaalsuse tajust, äratund- 

misest, et sarnaselt elule pole headuski viimselt meie endi meelevallas, meie tegude tunnus ja tulemus. 
Headuse olemus ja eetiline imperatiiv ulatub meist kaugemale, on meist väljaspool. Tõeliselt hea saab 
olla vaid Jumal. Ja apostel jätkab:”Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta  
päästis meid mitte meie õiguse tegude tõttu, mida me nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda.”   

 Jõulusündmuse vabastav vägi seisneb Jumala teos, tema headuse ja halastuse ilmsiks saamises 
Jeesuses Kristuses. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on 
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu,” kirjutab evangelist Johan- 
nes (Jh.3:16). Kogu Jeesuse isik, tema eeskuju, ohvrisurm ja ülestõusmine  on selle eluandva armastuse 
väljendus ja allikas. On mõistetav, et jõulud täidavad inimsüdamed headuse ja armastusega, mis ülevoo- 
lava karikana ajendab heategudele. 

 Kas pole see õnne stardipakk ja ühiskonna ülim siht? Kujutlegem maad, kus ükski isa või ema ei 
hülga oma last, kus abikaasade vahel valitseb truudus ja perekonnas hoolimine ja usaldus, kus  ausus on 
au sees ning kainus ja väärikus hinnas, kus ligimest austatakse ja abivajajale ulatatakse käsi. Headus ei 
eelda suuri investeeringuid, uusi makse, karmikaid seadusi, tõhusamat järelvalvet. Headuse eeldus on 
hingevalgus,uus ellusuhtumine, ennastsalgavus ja julgus seista vastu hoolimatusele ja ülekohtule. 
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 Uue aasta juhtmõtteks on pühakirja sõnad: “Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 

kuri heaga.” (Rm. 12:21).  Headus võib tunduda nõrkusena, kuid ainsana on tal vägi hoida ja õnnestada 
elu. Jõuluvalguses oleme kõik kutsutud  headuse käskjalgadeks  - eestpalvetajateks, lohutajateks, julgus- 
tajateks, teenäitajateks, toetajateks, rõõmustajateks. Headuse abimeeste suurimaks vabakonnaks on 
kristlased. Olge selle eest südamest tänatud ! 
 

 Evangeelium Jumala headusest sunnib meid ikka ja taas otsustama, kas kuulume varju või 

valguse poolele. Hetki,  kus sellest kuuluvusest tuleb tunnistada, millal meilt seda küsitakse, on palju, 
üheks selliseks ka eelseisev rahvaloendus. Hoolides headusest, oma rahvast ja kirikust, vastakem siis 
nagu kord Joosua: “Mina ja mu pere, meie teenime Issandat !”  Üle kõige aga tänagem Issandat, sest 
tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. 
 

 Õnnistatud jõulupühi ja algavat Issanda aastat 2012 soovides, 
 
          Andres Põder – Peapiiskop. 
 
  
               
               
                
 

 Jõulupühad meenutavad meile Jumala Poja inimlapseks sündimise suurt imet.Tänavu tohi- 
me veel kahe olulise tähtpäeva tõttu neid kalleid pühi just meie rahva jaoks eriliselt suureks 
pidada. Kakskümmend aastat tagasi olid esimesed jõulud taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. 
Mäletan ka varasemate aastate olustikku väga selgelt. Okupatsiooniaastate vältel ei lakatud 
Eestis jõuluõhtutel kirikus käimast. Pigem vastupidi. Just neil, kiriku ja usu tagakiusamise aastail, 
kujunes jõuluõhtu kirikuskäik iga eestlase isamaalisuse järelekatsumiseks ning jõuluõhtu muutus 
aasta rahvarohkeimaks pühaks kõigis kogudustes. Kirikus käidi tolle püha õhtul hoolimata 
sellest, et järgmisel päeval oli karta koolis avalikku mõnitamist või töökohas ülemuste poolt suuri 
pahandusi.   Oli ju neil aegadel kirikusse kuulumine ja kirikus käimine praktiliselt ainus rahva 
vaba tahte väljendamise viis, mida võõrvõimul isegi kõige kurjemate repressioonidega välja 
juurida ei õnnestunud.  Ja siis korraga sai kirikusse tulla täie julgusega ja vabalt . . . 
 
 Viljandi oli siis minu uus kogudus, kellele pidasin jõulujutlust vanas auväärses Maakirikus. 
Hiiglaslik pühakoda, kus on 750 istekohta, oli rahvast nii tulvil, et vaevu pääsesin  käärkambrist 
altarisse. Lapsed istusid altari ees põrandal ja inimmüür seisis otse altari vastas. Jutluse pidasin 
ka altarist, sest kantslisse pääsemiseks polnud ruumi. Vanematele kirikulistele  olid need esime- 
sed vabad jõulud üle poole sajandi ning noorematele elu esimesed Eestiaegsed Jõulud ! 
 
 Neil pühadel on aga meie rahva jaoks olnud ajalooliselt koguni nii suur väärtus, et oleme 
rikastanud  kogu maailma jõulutraditsiooni. Ilmselt pole ka siin maal kuigi palju neid kodusid, kus 
jõulupuud ei toodaks tuppa. Just  jõulupuu ongi Eestimaine panus kogu maailma jõuluilusse. 570 
aastat tagasi, 1441 p.Kr., pärineb Tallinnast jõulupuu esmamainimine. Ning ajaloolaste väitel 
liitsid selle paganliku kombe kristliku pärandi juurde just keskaegse Tallinna maarahva seast pärit  
käsitöölised. Teistesse Euroopa linnadesse ilmus see tava alles hiljem ning on  tänaseks üle maa- 
ilma juurde kogunud ilu ning sära paljude kultuuride hulgast. Olgu siis meilgi tänavu jõuluvalgust 
süüdates kodune ja pühalik hardus südames. 
 

 Sütti täheks, sütti jälle,  maailma rahvaile Jõuluööl.             Õnnistatud Jõulupühi ja Head Uut 
 Jeesus sündinud, kõikidele  Tee on avatud taevasse.  Issanda aastat soovides: 
 Paistab ta valgus me laste teele, helgivad järved ja õitseb maa.            Õpet. Mart Salumäe 
 Kuuse küünaldes särab meile  Kaua oodatud õnnemaa.  EELK Toronto Peetri Kogudus 
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Portlandi  eestlaste  talipäevad 
 
  Suvi on möödas ja õues on tunda karget sügisõhku. 
See tähendab, et peatselt on tulemas Portlandi 
eestlaste talipäevad Government Camp’is. Palun 
tulge osa võtma talipäevadest 27.-29. jaanuaril,  
Boardwalk Lodge’is, 30544 East Olive  Trail, Go- 
vernment Camp. 
 

    Talipäevade hind täiskasvanule on $ 130 ja lastele 
(6-18) $ 45. See sisaldab öömaja ja toidu ning laupäe 
vase õhtusöögi Huckleberry Inn restoranis. Neile, kes 
soovivad osa võtta vaid laupäeva õhtusest õhtu- 
söögist on hind $ 25. Toidu valikuks on prime rib või 
kana ning palume sellest reservatsioonii tegemise 
ajal teada anda. 
 

    Talipäevade koha reserveerimiseks anda teada 
31. detsembriks Ingmar Saul’ile, tel 503-335-2720 
või e-mail aadressil: ibrewtwo@msn.com.  Palun 
kirjutada tsekk PES nimele ja saata postiga aad- 
ressil: P.O. Box 18209. Portland, OR 97218-0209. 
 

    Laupäeva õhtul enne õhtusööki Huckleberry’s 
on kõigil võimalus maitsta ühte uut (veidi hapu 
maitsega) õllesorti. 
 
 

    You can feel it in the air;  summer is gone and fall 
has taken its place. What this also means is that the 
ski weekend at Government Camp is just around the 
corner. Come join us the weekend of January 27.-29. 
in Government Camp. 
 

    The cost is $ 130. per adult and $ 45. per youth (6-
18). This will cover your lodging and food for the 
weekend and we will be having Saturday night dinner 
at the Huckleberry Inn. For those individuals that are 
not staying for the entire weekend but would like to 
join us for dinner Saturday night the cost will be $ 25. 
per person.       
    Please call Ingmar Saul at 503-335-2720 or e-mail 
to reserve your spot today. Send your check (payable 
to PES) by January 21 or bring it up to the 
Boardwalk Lodge. 
    Also on Saturday night before the dinner at the 
Huckleberry we will taste a style of beer that has 
been around for ages but has just recently started 
gaining popularity.It is a sour beer that is 
characterized by an intentionally acidic, tart, sour 
taste. 
     
     Discount lift tickets for Timberline and Ski Bowl 
Day/Night tickets and 3 day parking passes are 
available at 23804 E. Greenwood Ave. in Welches, 
97067. (All Season Property Management Office). 
The office hours are: Friday 10-am – 6 pm; Saturday 
and Sunday: 11 am – 5pm.                    Ingmar Saul. 
       
       

       
   
 
 

E. V.  94.  aastapäeva  tähistamine 
 

toimub laupäeval, 25.veebruaril 2012 Läti Maja 
suures saalis, 5500 SW Dosch Rd., Portland. 
Aktus algab kell 1:00 p.l.  
Enne aktust toimub aastapäeva jumalateenistus Läti 
Kirikus algusega kell 11:00 e.l. Aktuse kavas on kaas 
tegevad kandle ja regilaulu ansamblid, rahvatantsu- 
rühm “Tulehoidjad”, Portlandi segakoor ning Clacka- 
mas College Kammerkoor ja “Unistus” Lonnie Cline’i 
juhatusel. 
 
     Peale aastapäeva aktust on potluck stiilis õhtu- 
söök. Selleks palutakse kõigil soovikohast toitu kaasa 
tuua. PES pakub mahla ja kohvi. 
     Sissepääs on $ 5.00 täiskasvanutele, $ 3.00 noor- 
tele (6-16), vaba lastele 5 a. ja nooremad. 

 
Eesti  Teatri  etendus 

 
toimub pühapäeval, 26. veebruaril, kell 3:00 p.l. 
Läti Maja suures saalis. Pääsmed: täiskasvanud/ 
adults: $ 20.  Seniors students: $ 15. 
 

Huvialaringide  harjutused: 
 

15. jaan.  kell 4:30  Regilaul       kell 5:30  Rahvatants 
22. jaan.  kell 4:30  Kannel         kell 5:30  Rahvatants 
 5. veebr  kell 4:30  Regilaul       kell 5:30  Rahvatants 
12.veebr  kell 4:30  Kannel         kell 5:30  Rahvatants 
19.veebr  kell 4:30  Regilaul       kell  5:30 Rahvatants 
  4. märts kell 4:30  Kannel         kell  5:30 Rahvatants 
11. märts kell  4:30 Regilaul        kell 5:30 Rahvatants 
18. märts kell  4:30 Kannel          kell 5:30 Rahvatants 
 
     Tulge Kannelt mängima ja Regilaulu laulma !   
Anyone who has interest in joining Kannel and/or 
Regilaul Ensembles, please let me know (buser-
molatore@gmail.com). Harjutused on Läti Majas. 
 

 

PES  Segakoori  proovid 
 

Laulukoori juhataja Kati Tamm’e teatel toimuvad 
laulukoori proovid järgmiselt: 
 
Teisip   17. jaan.   kell 6:30 p.l.    Kati Tamm’e kodus 
Pühap. 21. jaan.   kell 10:20 e.l.  Läti Kirikus 
Teisip.  24. jaan.   kell 6:30 p.l.    Kati Tamme’e kodus 
Teisip.  31. jaan.   kell 6:30 p.l.    Kati Tamm’e  kodus. 
 
Uued lauljad on teretulnud, kuna me read on tub- 
listi hõrenenud viimase aasta jooksul. Järelepäri- 
miseks põõrduda koorijuhi poole, tel. 503-649-
6508. 
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  Abipraost Hendrik Laur   •   Diakon Kalle Merilo 
 
  Pühap.  1. jaan. 2012 ;   kell 11:00 e.l. 

UUSAASTA  JUMALATEENISTUS 
ARMULAUAGA 

       Lauluraamatud.      Armulaud.      Kohvilaud. 
 
   Pühap.  5. veebr. 2012 ;   kell 11:00 e.l. 

3. PÜHAP. ENNE  PAASTUAEGA 
JUMALATEENISTUS 

Lauluraamatud.    Kohvilaud. 
 
   Laup.   25. veebruar 2012    kell 11:00 e.l. 

EESTI  VABAR. 94. AASTAPÄEVA 
JUMALATEENISTUS 

Laululehed.   Ettekanded. 
 

   Pühap.  4. märtsil 2012       kell 11:00 e.l. 
PALVEPÄEVA  JUMALATEENISTUS 

Lauluraamatud.    Kohvilaud 
 
   Reede,  30. märtsil 2012     kell 5:00 p.l. 

SUUR – REEDE  JUMALATEENISTUS 
ARMULAUAGA 

Laululehed.    Armulaud. 
 
   Pühap.  1. aprillil  2012        kell 11:00 e.l. 

ÜLESTÕUSMISPÜHA  
JUMALATEENISTUS 

Laululehd.  Ettekanded.  Kohvilaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PORTLANDI  KOGUDUSE  JÕULULAAT 
4.  DETSEMBRIL  2011   

MAJANDUSE   ARUANNE 
 

Tegevusala / ettevõte      Sissetulek 
 

1.   Rahalised annetused  $ 391.00 
2.   Jõulutervitused teatelehes  670.00 
3.   Verivorstid     415.25 
4.   Leivad, saiad    337.00 
5.   Keedised       50.00 
6.   Käsitöölaud      47.00 
7.   Einelaud     207.70 
8.   Raamatud       36.00 
9.   Cake Walk       14.50 
10. Vaikne oktsioon    621.50 
11. Loterii     245.00 
12. LEP-de DVD müük     40.00 
13. Laste pallivisked        4.75 
 

 

  K o k k u   l a e k u s    $    3,079.00 
 
 

RAHALISED  ANNETUSED 
 

1.  Leida Arokäe      $  170.      5.  Toivo Sepp    $  15 
2.  Asta Kalmann           94.      6.  Heino Jõgis       40. 
3.  Ilo & Richard Berger 20.      7.  Eino Moks         20. 
4.  Helmuth Kalmann     32. 
 
 

L O T E R I I 
 

   Koos “Portlandi Sõnumid” teatelehega saadeti välja 
138 raamatut loterii pileteid. Neist tagastati postiga 
või käsitsi koos rahaga kokku 49 raamatut x $ 5.00 = 
$ 245.00. Loterii võitudeks annetati kokku 37 võitu 
umbes tosina eriannetaja poolt. 
   2011 aasta jõululaadast võttis osa umbes 70 ini- 
mest. Läti Maja saali ja köögi kulude katteks tuleb 
laekuril tasuda Läti Majale $ 275.00. 
 
 
     Jõulutervitustest  teatelehes PES-le laekunud 
$ 260.00 on üle antud Portlandi Eesti Seltsi laeku- 
rile Kalle Merilo’le. 
     Jõululaadast Kogudusele laekunud $ 3,079.70 
on üle antud Koguduse laekurile Anne Eby’le. 
     Portlandi Koguduse juhatus avaldab siirast 
tänu eriti naistoimkonnale suurepärase töö eest 
jõululaada läbiviimisel. 
 
 

 
 
 

K I R I K L I K K E     T E A T E I D 

EELK  PORTLANDI  KOGUDUSE 

J U M A L A T E E N I S T U S E D 
Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd., Portland 

Koguduse õpetaja:        Koguduse esimees: 
 
Abipraost Hendrik Laur      Helmuth Kalmann 
4111 Gull Harbor Rd.NE      8159S.W 85

th
 Ave. 

Olympia, WA 98506        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 
 
Naistoimk. Esinaine:          Kirikuvanem: 
Meralda Talviste        Helve Kalmann 
Tel. 503-246-7286                 Tel.: 503-522-7775. 
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P I L D I K R O O N I K A T    M E I E    T E G E V U S E S T 

Portlandi Koguduse juhatus  jumalateenistusel 4. detsembril 2011 

Kauplemine jõuluvorstidega Kiriku bazaaril 4. detsembril Läti majas 

Lapsed võtsid osa bazaari cakewalk’ist 
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             Soovime  õnne  sünnipäevaks ! 
 
      J a a n u a r i s               V e e b r u a r I s 
 
1.  Helmuth Kalmann  1.  Heino Annus 
  1.  Scott Carroll    1.  Maarja Paris 
    3.  Rachel Adamson      3.  Hendrik Tammekivi 
      6.  Meralda Talviste        3.  Ene Sokk 
        7.  Gerli Taal          6.  Linda Krocker 
          11.  Roy Ranna            7.  Samuel Isse 
        19.  Laine Mattson                    10.  Amalie Isse-Raud 
       22.  Asta Kalmann       13.  Arvo Annus 
     29.  Maldus Alver      13.  Peeter Puhvel 
      14.  Einar Lees  

15. Krista Saul 
          18.  Hille Sillamaa 
        20.  Juss Tammik 
      20.  Casey Krebs 

              22.  Anne Saul 
             22.  Angela Schwartz 

25. Anne Walther 
   26.  Tiia Workman. 

 

      

Stalini  tütar  suri  USA-s 
 

29.11.11.  Nõukogude diktaatori Jossif Stalini 
tütar Svetlana Allilujeva (vvimasel ajal tuntud kui 
Lana Peters)  suri 22. novembril 85 a. vanuselt 
Richlandi linnas USA-s jämesoolevähki, vahen- 
das  Lenta.ru ajaleht New York Times. 
 

     Allilujeva emigreerus Nõukogude Liidust USA-sse 
1967. aastal. 1984. a. pöördus ta N. Liitu tagasi ning 
talle anti Nõukogude kodakondsus, kuid kaks aastat 
hiljem sõitis ta USA-sse tagasi. Allilujeva oli kolman- 
dat korda abielus arhitekt William Peters’iga. 
             (ERR / EE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lana Peters ehk Svetlana Allilujeva 
2010.a. aprillis Richlandis 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lahkunud  sõbra  mälestamine ! 
 

     Teatame kurbtusega, et meie keskelt lahkus  
ootamatult 8. detsembril 2011 surma tõttu 
pikemaajalise haiguse tagajärjel kaaseestlane 

Valve Kesküla, sündinud Merits. 
     Tema mälestusteenistus toimub laupäeval, 
21.jaanuaril kell 11:00 e.l. Läti Kirikus diakon 
Kalle Merilo teenimisel.  Sellele järgneb hiljem 
mälestus-kokkutulek Läti Maja suures saalis. 
 
      Kadunu sugukond palub Valve ärasaatmisest 
kõikide portlandi eestlaspere liikmete osavõttu. 

 
USA  lõpetas  sõja  Iraagis 

 
15.12.  Ligi üheksa aastat kestnud sõda Iraagis on 
lõppenud.  USA president Barack Obama esines 
kõnega  Fort Braggi sõjaväebaasis Põhja-Carolinas, 
avaldades oma kõnes austust kõigile konfliktis osale- 
nud sõjaväelastele. 
     Obama toonitas, et teeb kõik selleks, et Iraagi sõja 
veteranid saaksid kodumaal tööd  ja vajalikku abi. “Te 
tõusite Ameerika kaitsel ja nüüd on tulnud aeg Amee- 
rikal teie eest hoolt kanda,”  ütles ta. 
 
      Viimane Ameerika sõjaväelane lahkub Iraagist 
lähispäevil  ja julgeoleku tagamine jääb täielikult Iraa- 
gi võimude kanda.  Obama kõnel ei puudunud poliitili- 
ne alltekst. Obama meenutas, et vägede äratoomine 
Iraagist  oli tema lubadus eelmise valimiskampaania 
ajal.  Sõjas sai surma umbes 4500 USA sõjaväelast 
ja 100 000 iraaklast.   
 
     Ülemöödunud nädala neljapäeval ametlikult 
lõppenud ja 9 aastat kestnud Iraagi sõda, läks 
Ameerika Ühendriikidele maksma 4 triljonit dolla- 
rit.  Sõjakulutused hõlmavad intressimakseid, mida 
maksti sõjapidamiseks laenatud summadele, sõjaväe 
baaside säilitamine Kuveidis, Kataris, Bahreinis, Iraa- 
gi kaitsmine ning kulutused Bagdadi valitsusele. 
Samuti kulutused eraturvafirmadele, et kaitsta USA  
vara Iraagi territooriumil ning koolitada Iraagi vägesid. 
 
     Paul Rieckhoffi, Iraagi ja Afganistani Veteranide 
Ühingu tegevdirektori sõnul võivad kulutused vetera- 
nide (ligi 2 miljonit), ülal pidamisele kasvada triljoni 
dollarini. Mõnede teiste ekspertide arvates võib see 
summa olla kaks korda suurem. USA Kaitseministee- 
riumi andmetel sai Iraagis haavata 32 000 sõdurit. 
      (ÄP / EE) 
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P I L D I K R O O N I K A T     M E I E     T E G E V U S E S T 

Portlandi Tulehoidjad esinesid Scanfair’il, mis sel aastal toimus Memorial Coliseum’is 

Jõulupeol tõi lastele palju rõõmu Jõuluvana, kelle abiliseks sel aastal oli ka Kuldlõvi 

Jõuluõhtu abivägi, kelle toel sai teoks tore pühade üritus 
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Eesti Teater Portlandis    Estonian Play in Portland 

 26. veebruar 3:00 p.l. Läti Maja saalis  

February 26th at 3:00 pm Latvian Center Hall 
5500 SW Dosch Rd, Portland 

 

Ehtne Eesti satiir, populaarsed näitlejad Egon Nuter ja Andrus Vaarik 
Authentic Estonian Theater with popular actors Egon Nuter and Andrus Vaarik 

Hind  / Ticket prices 
Täiskasvanud/adults $20,  pensionärid ja üliõpilased/seniors and students $15 

Orav ja Meri 
Nagu pealkirigi ütleb, mängivad näitlejad legendaarseid tegelasi Ivan Oravat ja 
Meri (Lennart Meri), kes sedapuhku kirjutuslauda pööningult alla veavad. See 
füüsiline töö käib aga korüfeedele ilmselt üle jõu ja nii nad sisustavadki aega 
kehakinnitamise, väikse napsi ja vaimuka vestlusega, mida eesti koomikute 
koorekihti kuuluvad Egon Nuter ja Andrus Vaarik laval säravalt esitavad.  

 
Orav and Meri 
This is an amusing story about the legendary Ivan Orav and Meri (Lennart 
Meri). The pair attempts to move a writing table down from the attic. Such an 
effort is too much for the codgers so they pause to eat, have a drink and 
engage in a witty conversation. Top Estonian comedians Egon Nuter and 
Andrus Vaarik are brilliant in their roles as these two historical figures. They 
have been playing these roles for years, but as there is room for improvisation 
every play is unique and special.  



     
      
 
 
 

Eestis  on  hea  elada 
 
14. – 19. detsembrini viis Faktum & Ariko läbi 
küsitluse, millele vastas üle 473 inimest vanuses 
15-74 aastat. Uuringust selgub, et 82% küsitletuist 
arvab, et Eestis on hea elada. 
 
    Faktum & Ariko konsuldandi Veiko Paalandi sõnul 
võib öelda, et võrreldes nelja aasta taguse ajaga on  
olukord veidi halvenenud. Veebruaris 2008 oli rahul- 
olematuid kaks korda vàhem. Küsimusele “Kas Teil 
on Eestis hea elada ?” vastas tookord jaatavalt 88% 
ning eitavalt 7%. Hinnanguid ei andnud 5% 
küsitletuist. 
 
     Detsembris vastas samale küsimusele jaatavalt 
82%, eitavalt 15% ja vastamata jättis 3% küsitletuist. 
     Alanud aasta alguses tegi president Ilves Face- 
bookis üleskutse nimetada põhjuseid, miks on Eestis 
hea elada. Videopöördumist alustab president küsi- 
musega: “Mida Sina arvad, kas Eestis on  hea elada? 
 
     Läbi viidud uuringu põhjal võib kinnitada, et Eestis 
on hea elada. See võib aga argipäeva askeldustes 
lihtsalt meelest minna, nagu president tabavalt 
märkis. 
                   (D / EE) 
 
 

Eesti  välispiiri  täiendatakse 
uue  valvetehnikaga 

 
Euroopa Liidu välispiirile Eesti – Vene kontroll- 
joonel paigaldatakse täiendavalt uut mobiilset 
valvetehnikat, mis esmakordselt võeti Politsei- ja 
piirivalveameti (PPA) poolt kasutusele eelmise 
aasta  veebruaris. 
 
     Tänu uuele vaatlustehnikale komplekteeritakse 
2012 a. jaanuaris Eesti-Vene maismaapiiril täienda- 
valt13 ööpäevaringselt valvatavat ala, teatas PPA. 
 
     “Tegemist on Eestis koostöös piirivalvega arenda- 
tud ja toodetud multifunktsionaalse ning kiiresti pai- 
galdatava tehnikaga, mis aitab tõhustada valvet 
maismaapiiril piiripuktide vahelisel alal ja raskemini 
ligipääsevates kohtades maastikul,” selgitas PPA pii- 
rivalveosakonna infovarade talituse juht Kalev 
Sarapu. 
     “Süsteem on toodetud vastavalt piirivalve vajadus- 
tele ning seda testiti eelnevalt Eesti-Vene maismaa- 
piiril terve ülemöödunud aasta. Tehnika varasem ka- 
sutamine välispiiril on end hästi õigustanud ning aida- 
nud tabada ebaseadulikke sisserändajaid ja salakau- 
bavedajaid.  
 
 

 
 
 
 
 
       Uute valvesüsteemide kasutuselevõtt piiri valva- 
misel võimaldab üha rohkem asendada rutiinset 
patrultegevust vaatlustehnika abil hangitud info reali- 
seerimisega,” rääkis Sarapu. 
 
    Seni kasutusel olnud sama tüüpi vaatlustehnika 
abiga on avastatud 14 piirivahejuhtumit ning tabatud 
üle 250 000 salasigareti. 2010. a. lõpus kasutasid 
Smartdec-süsteemi ebaseaduslike sisserändajate 
tabamiseks edukalt EL piirivalve kiirreageerimisrüh- 
ma koosseisus Kreeka – Türgi piirile lähetatud Eesti 
piirivalvurid. 
 
     Valveseadmete hankimiseks sõlmiti mullu det- 
sembris PPA ning tootjafirma Defendec OÜ vaheline 
ostu-müügi leping 38 000 euro väärtuses. 
             (ERR / EE) 
 

Sillamäe  tõusis  kaubamahult 
Eesti  teiseks  sadamaks 

 
Möödunud aastal oli Sillamäe sadama kaubamaht 
4,9 milj. tonni, millega sadam tõusis Eesti sada- 
mate seas teisele kohale Tallinna järel. 
 
     Balti riikide sadamatest tõusis Sillamäe viiendaks 
Tallinna, Riia, Klaipeda ja Ventspilsi järel. Sillamäe 
sadama ehk Silporti kasv võrreldes üle-eelmise aas- 
taga oli 40%. 
      Pärnu sadama käive eelmisel aastal oli ligi 2 
milj.tonni, see on 0,2 milj. tonni rohkem kui aasta 
enne. Suuremad kaubagrupid olid ümarpuit, turvas, 
hakkepuit ja puidugraanul. 
      Kunda sadama kaubakäive oli 2011.a. 1,82 milj. 
tonni. Enim kasutati sadamat ümarpuidu ja teiste 
puidutoodete eksportimiseks.                        (ÄP / EE) 

 
Järgmise  aasta  Võidupüha  paraad 

peetakse  Pärnus 
 

President Toomas Hendrik Ilves tegi Kaitseliidule 
ettepaneku korraldada järgmise aasta Võidupüha 
paraad Pärnus. 
 
  Pärnus tähistati Võidupüha ka 1995. ja 2001. aastal. 
Kaitseliidu pressiesidaja Tanel Rütmani sõnul alustab 
Kaitseliit Pärnu linnavõimuga kõnelusi, et panna 
paika paraadi toimumise logistilised ükskasjad. 
   Kaitseliidu korraldatavad südasuvised Võidupüha 
paraadid said alguse 1934. aastal. Võidupüha paraa- 
dide taaskorraldamise idee esitas 1992.a. president 
Lennart Meri ning samal aastal rivistusid Eesti kaits- 
jad üles Tallinnas Kadrioru lossi esisel.         (PM / EE) 
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Wiesenthali  keskus  otsib  jälle 

Eestist  natsikurjategijaid 
 

Simon Wiesenthali keskus on pannud välja pea- 
raha 25 000 eurot sellele, kes annab seni tabama- 
ta natsikurjategijateni  viivat infot. Teiste riikide 
seas otsitakse kurjategijaid ka Eestist. 
 
     Wiesenthali keskuse Jeruusalemma haru juht 
Efraim Zuroffi sõnul ei kahanda aja möödumine 
mingilgi määral kurjategijate süüd. 
     Natsikurjategijate tabamiseks ja kohtu ette toomi- 
seks on alustatud aktsiooni Viimane Võimalus 2, mis 
järgneb 2000-ndate aastate alguses Baltimaades ja 
hiljem Saksamaal toimunud samanimelisele kampaa- 
niale. 
 
     Wiesenthali keskusele lisaks osaleb kampaanias 
ka Miamis asuv Targum Shlishi fond, mis oli samuti 
seotud 2000-ndate alguses toimunud aktsiooniga. 
Wiesenthali keskuse teatel on nende eesmärgiks lei- 
da elusolevaid natsikurjategijaid Austriast, Saksa- 
maalt, Poolast, Rumeeniast, Ungarist, Horvaatiast ja 
Balti riikidest. 
 
    Zuroffi hinnangul on tabamata veel umbes 40 holo- 
kausti kurjategijat, keda mainitud riikide võimud pole 
nende kuritegude eest vastutusele võtnud.   (PM / EE) 
 

Uus  raamat  
“Me  olime  Eesti  sõdurid” 

 
Alates 1. novembrist on lugejate ette jõudnud mä- 
lestusteraamat “We were Estonian Soldiers”.  
Raamat sisaldab viie eesti sõjamehe, endise koo- 
likaaslase (1936-1940) mälestusi Teise maailma- 
sõja algusest, sõjast enesest ning sõjajärgsetest 
aastatest Eestist eemal viibides. 
 
     Rikkalikult illustreeritud 250 lhk. Raamatu koostas 
Carl Orav, üks mälestusteoses esineva ohvitseri poe- 
gadest. Raamatu koostamiseks kasutatud allikmater- 
jal on praeguseks oma koha leidnud Viimsis Laidone- 
ri muuseumis. 
 
     Raamatus on esitatud Victor Orava, Hugo Kubja, 
Edgar Reiksaare, Johannes Jaaguse ja August Võh- 
ma mälestused.  
 
    Mälestusteose eessõna on kirjutanud Eesti Kaitse- 
minister, ajaloolane Mart Laar. Raamat on peatselt 
ilmumas ka eesti keeles. 
     Ingliskeelset teost saab tellida Amazon.com-i kau- 
du, ISBN-10: 0984644024; ISBN-13: 9780984644025 
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Putin  ei ole rahul  

Nõukogude Liidu  lagunemisega 
 

15.12.  Neljapäevases telekanali Rossija otse- 
saates  “Vestlus Vladimir Putiniga. Järg” avaldas 
Venemaa peaminister Vladimir Putin kahetsust N. 
Liidu lagunemise üle ja ütles, et Venemaa kanna- 
tab ikka veel selle tagajärgede all. 
       
     Saates küsiti Putinilt, kuidas ta hindab NSVL-I esi- 
mese ja ainsa presidendi Mihhail Gorbatsovi tegevust 
1991. a. Putin ütles vastuses, mida vahendasid Vene 
maa uudisteagentuurid, et NSVL-i eest oleks tulnud 
võidelda “järjekindlalt, visalt ja kartmatult”. 
 
     “Mida oleksin teinud mina ? Oli vaja õigel ajal 
alustada N. Liidus majanduslikke ümberkorraldusi ja 
reforme ja kindlustada neid demokraatlike ümberkor- 
raldustega riigis, oli vaja järjekindlalt, visalt ja kartma- 
tult, pead liiva alla peitmata ja tagumikku välja jätma- 
ta võidelda meie riigi territoriaalse terviklikkuse eest,” 
ütles Venemaa peaminister. 
           (ERR / EE) 
 

 

Eesti  poistekoorid  tulid 
Klaipedast  esikohaga 

 
14.12.   Tallinna 21. kooli poiste segakoor  ja Tal- 
linna poistekoor said esikohad Stasys Simkuse 
nimelisel rahvusvahelisel koorikonkursil  Klaipe- 
das.   
     Lauluvõistlusel osales kokku 14 koori Leedust, Lä- 
tist ja Eestist.  21. kooli poiste segakoor võistles koo- 
likooride kategoorias ning Tallinna poistekoor laste- 
kooride kategoorias, lisaks esikohale said mõlemad 
koorid ka I kategooria. 
     Koore dirigeerivad Lydia Rahula ja Tomi Rahula. 
           (ERR / EE) 

 

Ilves :  Eestist lahkunutel tuleb 
aidata  eestlust  alal  hoida 

 
Piirid on lahti ja inimeste välismaale kolimine on 
paratamatu. Eestist lahkunute hurjutamise ase- 
mel tuleb aga mõelda, kuidas neid eestlastena 
hoida, rääkis president Toomas Hendrik Ilves ETV 
aasta-lõpuintervjuus. 
 
     President rõhutas, et Eesti peab arvestama tege- 
likkusega ja ehkki kaasmaalaste lahkumine teeb 
muret, tuleb neile õpetada, et eesti keelt hoitaks elus 
ka oma lastel, jätmaks  neile alles võimaluse kunagi 
tagasi tulla ja end Eestis muretult tunda.     VES / ERR 
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On April 19, 1984 I was convicted as a political 
prisoner for the third time by the supreme court 
of Soviet occupied Estonia. They sentenced me 
to 10 years of incarceration and five years of exile 
for “anti-Soviet agitation and propaganda”.  
 
In addition, because I was declared by the occu- 
piers to be a “seriously dangerous criminal” for 
the state and a “very dangerous recidivist”, my 
sentence had to served in “rehabilitative hard 
labour” at a special prison camp. 
 
     I was sent to the Kutsino death camp VS-389/36-1 
in the Perm oblast (region). We were clothed in priso- 
ner stripes. We lived and worked in tiny prison wards. 
My chambermates were Ukrainian poet and national 
hero Vassili Stuss, ArmenianAzat Arsakjan and a 
clergyman from Ukraine named Semjon Skalits (nick- 
named Ded Pokutnik). 
 
     In general the prison guards did not hinder the 
observance of a subdued Christmas. Prisoners 
always managed to find some pieces of fir and 
candles. This time all had been confiscated by seve- 
ral thorough body searches. But we were still able to 
find a finger-length bit of an evergreen branch in our 
walking compound. Into some tin foil we put a dab of 
margarine and into that a wick twisted from some 
thread cut from a tent. We were allowed matches and 
so our Christmas candle was lit !  We prayed and our 
clergyman Ded Pokutnik sang sacred songs. 
 
     Suddenly the door to our chamber was shoved 
open and the watch officer with two guards burst in. 
They swept the smallk candle to the floor, tramped on 
it with their jackboots and all this was accompanied 
with the requisite threats, invective and vulgarities. 
 
 
 

Tiny  Estonian unites to make “That’s IT” 
 

Cologne, Germany - Citizens of the tiny European 
Country of Estonia have taken the concept of col- 
lective filmaking to a whole new level with That’s 
IT ! an apocalyptic drama created by some 1,500, 
mostly amateur, local filmmakers. That figure is 
even more impressive when one conciders Esto- 
nia has only 1.3 million inhabitants. 
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     Semjon Skalits started making the sign of the 
cross towards the guards while quietly mumbling 
something. The communist guards backed off 
slightly, stopped yelling obscenities, brought a broom 
and shovel, and took away what remained of our 
candle and piece of fir. 
 
     They exited from our chamber and when the door 
was shut behind them the watch officer opened the 
small shutter to tell us that home made candles were 
stricktly forbidden, that everything was forbidden, 
even singing,that we should sit in silence and be with 
our God in spirit and thought, and that God doesn’t 
really exist anyway. Thus we sat silently, spoke 
quietly, listened to Ded Pokutnik read religious verse, 
prayed and held our Christmas.  
 
     Today all my ward mates are dead. Ukrainian poet 
and national hero Vassili Stuss (b. 1938) died in the  
same Kutsino death campon September 4, 1985. 
     Clergyman Semjon Skalits (b.about 1925) was a  
priest in the Uniate church. In a search, authorities 
confiscated over 700 nationalistic / religious  poems. 
He was released from prison in 1987 due to illness 
and died immediately thereafter. 
     Azat Arsakjan (b.1950) was released in 1987. He 
was elected twice to the Armenian parliament. Today 
he is dead.  Time passes but memories of that Christ- 
mas and my heroic ward mates remain. 
 
     (Enn Tarto served his sentences on three 
separate occasions, in the 1950s, the 1960s and the 
1980s in various Soviet prison camps for “anti-Soviet 
activity” and freedom-fighting.  Tarto was released in 
1988 due to pressure  from public demonstrations 
and a petition by 45 US congressmen. He was 
elected three times  to Estonia’s parliament.) 
   Translated by Laas Leivat /EE 

      
 
 
That’s IT !  started  a year ago as a way to celebrate 
a century of Estonian cinema. The script was written 
collectively online and casting was done via a reality 
TV show.   That’s IT ! is set in the days leading up to 
Dec.21, 2012 when, according to the Mayan calendar 
the world will end. The film follows four young  people 
traveling across Estonia, each struggling to decide 
how they will spend their final days on earth. 
   Scott Roxborough – Reporter. / EE    
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“We were very close,” says Chrese Evans 
after her mother’s death last week in Wis- 
consin at age 85. 
 
           By  STUART  TOMLINSON 
        THE  OREGONIAN 
 

   The news that Josef Stalin’s only daughter died 
in Wisconsin last week closed a haunting chapter 
of the Cold War that began when Svetlana 
Alliluveja famouly  defected to the U.S. in 1967. 
    But to her daughter in Portland, the death of 
the woman who became known as Lana Peters 
was the loss of her best friend and confidante. 
   “She was my only family,” said Chrese Evans, 
40, who manages a boutique in Portland.  “We 
were very close. It was a huge loss; I thought she 
was going to outlive me. She had a lot of friends,  
and a lot of people who really loved her.” 
 
    Peters died of colon cancer Nov. 22 in Richland 
Center, Wisc., where she resided off and on after be- 
coming a U.S. citizen. She was 85. Stalin’s legacy 
appeared to haunt her throughout her life, though she 
tried to live outside his shadow. She denaounced his 
policies, which included sending millions into labor 
camps, but often said other Communist Party leaders 
shared the blame. Stalin died in 1953 after ruling the 
nation for 29 years. 
 
 

SÕNUMID   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“He was a very simple man. Very rude. Very cruel,” 
Peters told the Wisconsin State Journal in a rare  in- 
terview in 2010. “There was nothing in him that was 
complicated. He was very simple with us. He loved 
me, and he wanted me to be with him and become 
an educated  Marxist.” 
 
     Evans, whose first name is pronounced “Chris”, 
said her mother was a talented writer and lecturer 
who taught at Princeton University and did not just 
draw on her father’s past to write two books:”She had 
a lot of accomplishments in her own right.” 
     When Peters left the Soviet Union for India, she 
planned to leave the ashes of her late third husband, 
an Indian cityzen, and return. Instead, she walked un- 
announced into the U.S. Embassy in New Delhi and 
asked for political asylum. After a brief stay in 
Switzerland, she flew to the U.S.  
 
     Evans  said photographs taken by Marylyn Silver- 
stone, a Magnum photographer around the time her 
mother lectured at Princeton, show just how happy 
she was at the time.“She had a house full of students 
and frequently got standing ovations at her lectures,” 
Evans said. “You can see in her face that’s when 
things really turned around for her in her life. 
     Peters graduated from Moscow University in 
1949, worked  as a teacher and translator before 
leaving the Soviet Union 
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An undated photo 

shows Josef Stalin 

with his daughter, 

Svetlana Alliluyeva. 

Stalin’s only known 

daughter, known as 

Lana Peters, lived 

incognito for decades 

in small towns in 

Wisconsin. 
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Daughter of Josef Stalin was 

just mom to Portland woman 

 


