PORTLANDI EESTI SELTSI TEATELEHT NR. 176, OKT. 2012
EELSEISVAID ÜRITUSI / UPCOMING EVENTS
Rahvatantsu harjutused
lastele ja täiskasvanutele
Pühap. 7. okt.
Pühap. 14. okt.
Pühap. 21. okt.
Pühap. 28. okt.
Pühap. 4. nov.
Pühap. 11.nov.

4:30 p.l. lapsed;
4:30 p.l. lapsed;
4:30 p.l. lapsed;
4:30 p.l. lapsed;
4:30 p.l. lapsed;
4:30 p.l. lapsed;

5:30 p.l. täiskasvanud
5:30 p.l. täiskasvanud
5:30 p.l. täiskasvanud
5:30 p.l. täiskasvanud
5:30 p.l. täiskasvanud
5:30 p.l. täiskasvanud

Harjutused toimuvad Läti Majas, 5500 SW Dosch Road.
Harjutuste juhid: Lasterühm Janne Sepp, Kairi Isse.
Täiskasvanud: Janne Sepp, Elo Saar-Petersen, Mark
Petersen.
Kontakt: jannesepp@comcast.net Tel. 503-292-3578.

Portlandi Eesti Seltsi filmiõhtu
toimub reedel, 12. oktoobril 2012, kell 6:30 p.l.
Crescent Hill Club House, 8430 S.W. Apple Way,
millest palutakse kõikide osavõttu. Autod parkida
Apple Way äärde.
Näitamisele tuleb film “Stiilipidu”. Alice, Ada ja Jana
on kolm kolleegi ja sõbrannat, kes ei kavatse jääda
pärast koondamist niisama istuma. Ühiste jõududega
luuakse hoopis kostüümilaenutus. Inimeste riietamise
kõrval teevad Alice, Ada ja Jana ka midagi
unikaalset: avavad nende olemust ja ergutavad
fantaasiaid. Samal ajal avanevad naised ka ise. Naisi
ühendav sõprus aitab neil üle saada teele kerkivatest
raskustest.

"Stiilipidu" on humoorikas draama kolmest ettevõtlikust naisest, mis keskendub naise vaatepunktile,
tunnetele ja eneseleidmisele lähisuhetes ning
tänapäeva ühiskonnas.
Soovitav annetus $5 inimese kohta (klaas veini
sisse arvatud). Palun tooge kaasa suupisteid. (K.Sepp)

Rahvatantsijate esinemine
toimub toimub laupäeval, 1. detsembril 2012
Scandinavian Fair’il Rose Garden Coliseumis,
300 N. Winning Way.

P.E.S. Jõuluõhtu
toimub laupäeval, 15. detsembril 2012, kell 2:00
p.l. Läti Maja suures saalis, 5500 SW Dosch Rd.
Jõuluõhtu kavas on mitmelaadilisi ettekandeid
Portlandi eestlaspere poolt.
Jõuluvana on lubanud külla tulla kingitustega
(palume üks pakk lapse kohta tuua Läti Kirikusse
enne kell 2:00 p.l.). Eesti traditsioonide kohaselt
ootab jõuluvana igalt lapselt ühe salmi, laulu, tantsu
või muusikapala esitamist.
Traditsioonilised eesti jõulutoidud valmistatakse
PES perenaiste poolt. Sissepääs täiskasvanutele on
$ 15., lastele / noortele 6-18 a. $ 5., alla 6 a. tasuta.
Loodetakse nii noorte kui ka veidi vanemate rohkearvulist osavõttu.
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Portland Symphonic Choir concerts
Brahms Requiem
September 29, 2012, 7:30 pm • Arlene Schnitzer
Concert Hall.
Steven Zopfi conducts the Oregon Symphony and
the Portland Symphonic Choir in the intimate and
deeply consoling Brahms Requiem. Bach’s Cantata
51 adds a sparkling contrast to this stunning program

Winter Song
December 1, 2012 at 7:30 pm and December 2,
2012 at 1:30 pm
Beethoven’s 9th Symphony and Britten’s Ballad of
Heroes.
Carlos Kalmar conducting
February 9 at 7:30, February 10 at 2:00, February
11 at 8:00.

Südamlik teretulemast ja
head paranemist

SÕNUMID

Loterii piletid
Käesolevale teatelehele on lisatud juurde aadresseeritud ümbrik viie loterii piletiga, mille loosimine toimub Koguduse jõululaadal 2. detsembril 2012.
Pileti hinnaks on $ 1.00 annetusena, kusjuures piletid
on kinnitatud viielistesse raamatustesse. Ainult tagastatud ja tasutud piletid tulevad loosimisele. Lisapileteid on võimalik saada loterii korraldaja, Helmuth Kalmann’I käest. Loterii võitudeks palutakse ja võetakse
vastu veel lisaasju.

Jõulutervitused
Teatame ühtlasi, et käesolevale teatelehele on
lisatud ümbrikus sooviavalduse vorm oma nime avaldamiseks jõulutervituseks teatelehes, tehes ühtlasi
jõukohase annetuse kas Portlandi Eesti Seltsile,
EELK Portlandi Kogudusele või mõlemile.
Jõulutervitused avaldatakse enne jõulupühi väljaantavas teatelehes. Loodame, et küllaltki paljud kasutavad seda ökonoomset moodust jõulutervituste saatmiseks Oregoni rahvuskaaslastele. Jõulutervituste
registreerimiseks / üleandmiseks teatelehe toimetajale on võimalus jumalateenistusel või jõululaadal
pühapäeval, 2. detsembril 2012.
H.K.

Õn n i t l e m e !

Soovime jõudsat paranemist Silvi Kalmann’ile,
kes septembris tegi läbi siseoperatsiooni ja on
nüüd kodusel ravil.
Pildil on Silvi ja Tiit Heinsoo sugulased kodu-Eestist: Reet Heinsoo oma tütre Marit’iga, kes viibisid
Portlandis ligi paari nädalisel külaskäigul.

Õnnitleme 25-nda sünnipäeva puhul Texasest sel
puhul roosidelinna tulnud Lia Michelle Johnstoni,
kes tähistas oma hällipäeva vanavanemate kodus
25. augustil tujuküllase perekondliku kokkutuleku
ja pidutsemisega.

ÜHISKONDLIKKE
Soovime õnne sünnipäevaks!
Septembris

Oktoobris
1. Hilda Leiv
2. Irja Orav-Mirka
6. Rein Mägi
6. Rima Katrin Isse
10. Maryellen Annus
10. Kalvi Sokk
14. Alar Sokk
14. Anne Eby
15. Tiit Heinsoo
17. Ute Beckmann
17. Aleks Mägi
18. Eia Puhvel 3
22. Christopher Berger
26. Janne Sepp
26. Mark Sieberg
27. Ian Maurer
27. Adelheid Pool 97
30. Mati Annus
31. Karl Rapp 6

1. Raimo Merilo
5. Peter Mohlman
6. Karl Markus Narits
8. Kristi Heinsoo
9. Miila Kadaja 96
10. Ilmar Kasparek
13. Triin Minton
13. Ella Rosenfeld
18. Brian Eby
24. Endel Talviste
30. Krista Schumacher
30. Raivo Kubbo

ERKÜ 60. AASTA JUUBEL
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tähistab 29.
septembril 2012 Willard InterContinental hotellis
Washingtonis 60. aasta juubelit.
Külaliste seas on oodata Eesti Vabariigi presidenti
Toomas Hendrik Ilvest, ERKÜ auhinna saajaid,
kaasa arvatud suursaadik Melissa Wells, ning
diplomaate ja eesti sõpru.
Toetage ERKÜ’d ja tema missioni sellega, et tulete
galale! Toetust on võimalik avaldada ka gala-programmi kuulutuse ostmisega, laua tellimisega või gala
sponsoriks olemisega. Tänu neile, kes on juba
lubanud toetust - k.a. Austraalia Eesti Selts.
Osa sissetulekust läheb eesti ameerika gaidide ja
skautide, samuti Long Islandi eesti suvelaagri
toetuseks.
Lähem
info
ERKÜ
kodulehel:
www.estosite.org.
Palun levitage informatsiooni sõpradele - see on teie
gala! EE/VES

TEATEID
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Metsaülikooli üleilmne 45. a. Juubel
Metsaülikooli algmõtted tekkisid aastal 1965
KLENK (Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondise) Sõpruspäevade lõpul, kus leidsime - Allan Sibul,
KLENK-i esimees, Ivar Ivask, kirjanduse
professor Oklahomast; Jyri Kork, NASA teadlane
ja allakirjutanu, et oleks tore, kui saaks olulisi
teemasid edasi arutada metsas, kännu otsas ....
Aasta hiljem, Sügiskulla Päevadel äsja valminud
kolmnurkses Kotkajärve kohvikus astuti skm. Heino
Jõe eestvedamisel järgmised sammud Noorte Rahvaülikooli korraldamiseks. Järgmise aasta hilissuvel,
augustis 1967 toimuski esimene MÜ, juba nimega
“Kotkajärve Metsaülikool”. Nime autoriks oli llo- Mai
Lipping, juhatuse sekretär.
MÜ sihid olid üpris selged ja määrasid tegevuse
suuna. Saime aru, et paljudele eesti noortele, eriti
neile, kes sündinud väljaspool Eestit, ei ole eestlus
enesestmõistetav - nagu see juhatusel veel oli.
Rahvustunde olemasolu, kas tahta olla eestlane või
mitte, on vaba valiku küsimus. Valiku tegemiseks on
vaja võrdlevaid andmeid ja hästi läbimõeldud
teadmisi. Selleks valikuks tagapõhja loomine oli MÜ
kõige tähtsam ülesanne.
Metsaülikool üleilmseks. Esimene MÜ õnnestus
hästi. Vanuse piirid olid 17-35 ja osavõtjaid oli
parasjagu. Avaloengu pidas maestro Roman Toi
eesti rahvalaulust ... ja kaheksa päeva möödusid liiga
kiiresti! Sama Ivar Ivask, kellega olime pannud
KLENK-is hõõguma esimese MÜ sädeme, oli nagu
tuldpurskav mägi, mis sütitas meis ennekuulmatut
entusiasmi eesti keele ja kirjanduse ainestikul.
Nende pursete ja paljude teiste mõju jätkus aastaid ja
viis MÜ idee Kanadast ja USA-st ka Austaaliasse ja
Rootsi ja veelgi hiljem Eestisse, kus see jätkub ka
tänapäeval Kääriku Metsaülikoolis.
Nüüd ei ole Kotkajärvel enam ülemist vanusepiiri.
Neljakümne viie aasta järel jagame kõik teaduslikku
süsti ja nagu ütleb maestro Taavo Virkhaus “oma
eestlaste patareide laadimist”.
Tulles tagasi pealkirja juurde, on rõõm nimetada, et
1980-ndate alguses andis Metsaülikool välja Eesti
ajaloo raamatu, meile teada korrektse ajaloo
rõhuasetusega. Autor oli Heino Susi, esimese MÜ
Albumi toimetaja ja tema kirjutatud peatükid vaadati
erinevate MÜ inimeste poolt läbi. Raamatu pealkiri oli
“Lugusid möödunud aegadest". Kui vabamad tuuled
Eestis puhuma hakkasid, trükiti seda seal 25,000
eksemblari, koolides kasutamiseks. EE /Olev Träss
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Kristina Väljasele pronksmedal
Kanada meistrivõistlustel

Kanter võttis
Teemantliiga üldvõidu

17.-19. augustini toimusid Briti Kolumbias Spanish Banks Beach’es Kanada meistrivõistlused
rannavõrkpallis, kus Toronto eestlanna Kristina
Väljas saavutas Kanada rahvusliku naiskonna
koosseisus pronksmedali koos võistkonnakaaslase Jamie Broder’iga (Victoria, BC).

Nädal tagasi Brüsselis toimunud kergejõustiku
Teemantliiga finaaletapil võitis meeste kettaheite kolmandal katsel heidetud tulemusega 66.84 Gerd
Kanter, kindlustades sellega Teemantliiga üldvõidu.

Võistluse esimesel päeval peetud kohtumises
mängisid neiud agressiivselt Melissa Humana-Paredes’e ja Taylor Pischke vastu ning võitsid, kindlustades sellega edasipääsu. Teisel päeval, võisteldes Kanada tshempionide ja ühtlasi oma heade sõpradega
Kacie Mactavish’i ja Julie Rodrique’ga, tuli Kristinal ja
Jamiel vastu võtta kaotus.

Kanter kogus Teemantliigas 19 punkti. Teise koha
sai Alekna seitsme ning kolmanda Wierig nelja punktiga. Üldvõiduga kaasnes 40 000 euro suurune auhinnaraha.

Pettumusest hoolimata suutsid neiud teises mängus endkokku võtta ja pääsesid edasi pühapäeval
peetud poolfinaali, kus võitsid tasavägises heitluses
Julie Rodrique’t ja Kacie Mactavish’it ning saavutasid
sellega pronksmedali.
Kristinal tuleb palju reisida, seetõttu on ta väga
tänulik Eesti Sihtkapitalile Kanadas, kelle toetus võimaldab tal osaleda Kanada rahvusliku naiskonna
koosseisus rahvusvahelistel võistlustel ja sillutab ka
teed ta suurima unistuse ja eesmärgi teostamisele –
osaleda 2016. a. suveolümpial Rio de Janeiro’s Brasiilias, esindades seal Kanadat.
Kristina peab väga tähtsaks oma eesti päritolu ja
on uhke selle üle. Ta tunneb sügavat kiindumust
Eesti vastu ja räägib head eesti keelt.
Soovime Kristina Väljasele edu ja vastupidavust
tema edasises sportlasekarjääris ja kõigi unustuste
teostumist !

Gerd Kanter

Foto: Scanpix

Teija Korjus – hõbe ja pronks
Pan-Amerika mängudelt
Torontost pärit noorvõimleja, Kalev-Estienne’i
ridadesse kuuluv Teija Korjus esines edukalt 31.
augustist – 2. septembrini Cordobas, Argentiinas
toimunud juunioride Pan-Amerika meistrivõistlustel. Pikad ja rängad treeningud terve suve jooksul
– 6 päeva nädalas 6 tundi – tõid Teijale väljateenitud tasu – hõbemedali palliharjutuse finaalvõistluses ja pronksmedali hüpitsaharjutuse üldvõistluses.
Teija on Canadian
National Team’is ja
F.I.G. (Federation
Internationale de
Gymnstique / Intern.
Gymnastics Feder.
liige.
Teija on varem kroonitud provintsi- ja
rahvusmeistritiitlitega. Teija sihiks on
võistelda 2015. PanAmerika mängudel.

Kritina Väljas võidetud medaliga

`

KIRIKLIKKE
EELK PORTLANDI KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED
Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland
Abipraost Hendrik Laur • Diakon Kalle Merilo
Pühapäeval, 7. oktoobril 2012, kell 11:00 e.l.
LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSE
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Lauluramaatud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 4. novembril 2012, kell 11:00 e.l.
ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUS
Armulaud. Lauluraamatud. Ettekanded. Kohvilaud.
Pühapäeval, 2. detsembril 2012, kell 11:00 e.l.
KRISTUSE TULEMISE PÜHA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Järgneb jõululaat suures saalis.
Esmaspäeval, 24. detsembril 2012, kell 2:00 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
2611 Glenhaven Rd.
Lake Oswego, OR 97034

Anne Eby
Rd.
5775 SW Homesteader
Wilsonville, OR 97070

Tel.: 503-260-4739

Tel.: 503-638-0233

Naistoimk. Esinaine:

Kirikuvanem:

Meralda Talviste
th
10442 SW 64 Drive
Portland, OR 97219

Helve Kalmann
2611 Glenhaven Rd.
Lake Oswego, OR 97034

Tel.: 503-246-7286

Tel.: 503-522-7775

TEATEID
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Koguduse kokkutulek, jõululaat,
näitemüük, loterii ja oksjon
Teatame juba varakult, et Portlandi Koguduse
jõulueelne näitemüük, jõululaat, loterii ja oksjon
toimub pühapäeval, 2. detsembril 2012, algusega
kell 1:00 p.l. Läti Maja suures saalis. Jõululaada
väljapanekutega alustatakse juba varem.
Koguduse naistoimkond pöördub siinkohal kaasmaalaste poole, et nad oma annetuste ja osavõtuga
aitaksid kaasa jõululaada heaks kordaminekuks.
Naistoimkond võtab tänuga vastu igasuguseid kunstija käsitöö esemeid, tarbeasju, keediseid, rukki- ja
peenleiba, kooke, võileibu, küpsiseid ja muud kas
müügiks, loosimise ja oksjoni auhindadeks või einelaua tarvis. Ka üllatuspakid lastele on ülimalt teretulnud.
Annetatud esemed või rahaline toetus palutakse
juba varakult üle anda naistoimkonna esinaisele,
Meralda Talviste’le. Jõululaadal toimub ka eestipäraste verivorstide müük.
H.K.

Meie ligimene
Jeesuse avalikku tegevust vaadates võib märgata,
kuidas ta aitas kõiki inimesi. Issand ei teinud vahet
oma sugulaste ja võhivõõraste vahel. Ta ei pööranud
tähelepanu inimese ametile ja positsioonile ega sellelegi, kas inimene elas korralikku elu või oli suisa patune. Kõik said Jeesuse käest abi. Ta andis igale inimesele võimaluse tulla tema juurde ja hakata järgima
Issandat. Temas oli armastust kõigi inimeste jaoks ja
ta märkas kõigi muresid ning aitas neid.
Meie oleme tänapäeva maailmas Jeesuse missiooni jätkajateks. Oma eluga andis Jeesus meile eeskuju, et suhtuksime kõigisse inimestesse kui oma ligimestesse ja püüaksime kõigile head teha.
Kristlik kirik ei saa ega tohi olla endasse sulgunud
vagade inimeste ühendus, vaid peab olema maailmas ja kuulutama oma sõnumit kõigile inimestele.
Sõnum läheb kohale siis, kui suhtume teistesse
inimestesse kui ligimestesse: hoolivalt ja armastavalt.
Ligimesearmastus tähendab hättasattunu toetamist,
patusele andestamist, haigete ja vanade külastamist,
kirikust tuge otsiva ligimese aitamist.
Kristus annab meile jõudu heade tegude tegemiseks. Kui kogeme oma elus seda, kuidas tema armas
tab meid ja halastab meie peale, siis saame ülesande
minna ja teha teisele inimesele nõndasamuti, nagu
teeb Kristus meile. Jumal annab oma armastuse Vaimu meie südamesse ja seeläbi suudame armastada
kõiki jas kõikjal.
KAIDO SOOM.

6

PILDIKROONIKAT

MEIE

E L U S T / T E G E V U S E ST

PES peakoosolekust osavõtjad jälgivad Ene Sokk’u ülevaadet noorte spordiklubi tegevusest tervise alal

Portlandi eestlaste suvepäev 5. aug. Jenkins Estate Pargis algas vabaõhu jumalateenistusega

Jumalateenistus koduses miljöös toimus 11. aug. õp. Lauri soovil tema kodus Olympia äärelinnas

PILDIKROONIKAT

MEIE

ELUST / TEGEVUSEST

7

Portlandi Suvepäeval leiutati uus moodus paaris-võrkpalli mängimiseks käterättide kasutamisega

Abipraost Hendrik Laur jutlustamas osavõtjaile oma koduses vabaõhu kirikus Olympias

Lia Michelle Johnston (paremal äärel) tähistab oma sünnipäeva perekondlike sõprade keskel
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TEGEVUSKROONIKAT
Ülevaade PES peakoosolekust

Portlandi Eesti Seltsi korraline 2012/2013 tegevusaasta peakoosolek toimus pühapäeval, 22. septembril 2012, algusega kell 2:15 p.l. Läti Majas. Sellest
võttis osa 17 inimest.
Koosoleku juhataja Mati Vaga juhatusel arutasime
eelmise aasta tegevust, rahalist aruannet ning samuti
järgmise aasta plaane ja eelarvet. Eelmise tegevusaasta sisse jäid Portlandi Lääneranniku Eesti Päevad
mis läksid suurepäraselt korda. Tähistasime traditsioonilisi pühi ja riiklikke tähtpäevi. Kultuuriliselt tähtsaks sündmuseks oli Teatritrupi R.A.A.A.M. külaskäik
etendusega “Meri ja Orav”. Seltsi rahalised kulud ja
tulud olid väikeses plussis ning sama planeerime ka
järgmiseks aastaks.
Tuleval aastal on plaanis traditsioonilised Jõulupidu, Vabariigi aastapäev ning Talipäevad. Suvise
pikniku oleme korraldanud koos kogudusega. Arutasime ettepanekut see lükata mõne nädala võrra hilisemaks, et noored pered lastega saaksid sellest osa
võtta. Camp Rivendale park on lastele tore koht ringi
joosta. Ettepanekuid teiste parkide ja aja suhtes on
ka teretulnud.
Järgmisel aastal on Lääneranniku Eesti Päevad
San Franciscos ja kuuldavasti kutsuvad korraldajad
esinema kultuuriinimesi ja –gruppe Eestist. On võimalik, et mõned külalised satuvad ka Oregoni. Ene
Sokk rääkis tervisespordi grupist, kes tegeleb boot-

camp treeningutega kaks korda nädalas, et kaalu
alandada ning tervist parandada.
PES esimeheks valiti taas Kalev Sepp ning juhatusse Kalle Merilo, Ingmar Saul, Elo Saar ja Mati Vaga.
Revisjonikomisjoni liikmed on Paul Narits, From Orav
ja Alar Mirka.
Koosoleku lõpus rääkisime lühidalt ja vaatasime
Eesti uudiseid Vastpanuliikumise Päevast, mida tähistatakse Eestis märkimaks sündmusi samal päeval
1944. aastal. Tollal püüdis Otto Tief’i valitsus taastada Eesti Vabariigi iseseisvust kuid ebaõnnestus
Nõukogude Armee pealetungi ja järgneva okupatsiooni tõttu.
Jagasime informatsiooni ka San Francisco Lääneranniku Eesti Päevade ja Eesti presidendi Toomas
Hendrik Ilvese visiidi kohta USA-sse ÜRO peaassambleele ning ERKÜ 60. aastapäeva Gala’le.
Seltsi juhatus palus viimasest üritusest Portlandi eest
laste nimel osa võtta Maarika Teose ja Bim Krumhansl'I, kes abiellusid juulis Portlandis. Nüüd elab
noorpaar Washington DC lähedal.
Pärast koosolekut vaatasime Mark Petersen’i slide
show’d möödunud suve piltidega Eestist. Meeldiva
muusika saatel nautisime ilusaid paiku, kodusid ja
inimesi.
Isiklikult tänan eestlaskonda usalduse eest esimeheks valimise puhul ning loodan aktiivset osavõttu
üritustest ja eestluse edendamisest.
Parimate soovidega järgmiseks tegevusaastaks,
Kalev Sepp.

Äsjavalitud PES juhatus: Mati Vaga, Ingmar Saul, Kalev Sepp, Elo Saar, Kalle Merilo

PORTLANDI
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Mt. Angel Octoberfest Concert
pühapäeval, 16. septembril , kell 3 p.l. St. Mary’s
kirikus Mt. Angel’is meelitas kokku arvuka kuulajaskonna, kes elasid kaasa Clackamas Community College’i kammerkoori ja vilistlaskoori “Unistus” ligi kahe tunnilisele esinemisele Lonnie
Cline’i juhatusel.
Kontserdi programm sisaldas ka mitmed eestikeelsed palad kaasa arvatud temporikas “Tuljak”. Kontserdi kuulajaskonnas võttis osa ka umbes tosin eesti
rahvusgrupi liiget. Pealtvaatajaskoona hulgas leidus
palju eestlasperele tuntud endiseid CCC laulukoori
liikmeid.
Kuna Mt. Angel’is toimub samaaegselt mitmeid
Octoberfesti üritusi, oli autode parkimine St. Mary
kiriku piirkonda mõnevõrra tülikas. Oli küll võimalik
kasutada kohapeal liikuvaid platvorm sõidukeid.

Koorijuht Lonnie Cline kutsus pildile ka oma
kauaaegse eestlasest sõbra Helmuth Kalmann’i.

Clackamas Community College kammerkoor ja vilistlaskoor “Unistus” esinemas St. Mary kirikus 16. sept.

Poiss oli 21 tolli
pikk ja kaalus
8 naela ja 6 untsi
Nimi on veel
panemata.

Õnnitleme Tiiu Mägi kel sündis 26. sept. poeg. Pildil Tiiu koos poja ja kallima Philip Morlier’iga.
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Etioopias vabastati Rootsi
ajakirjanikud

Eelmisel aastal Etioopias kinni võetud Rootsi
ajakirjanikud Martin Schibbye ja Johan Persson
mõisteti detsembris 11 aastaks vangi ebaseadusliku riiki sisenemise ja terrorismi toetamise eest.
Etioopias 14 kuud vangis olnud ajakirjanikud vabastati sel nädalal ja nad jõuavad kodumaale lähipäevil. Arstide hinnangul on neil vaja enne Rootsi
tagasijõudmist puhata.
Rootsi välisministri Carl Bildti kinnitusel saadi ajakirjanikud vabaks Etioopiaga peetud pika dialoogi
tulemusel. Ajakirjanikud tunnistavad, et nad tegid piiri
ületades ning terroristidega suheldes tõesti suure
vea..
(ERR/EE)

Hiinas kadus salapäraselt
asepresident

Kõigi aegade kalleim
valimiskampaania USA-s

12 päeva tagasi kadus avalikkuse eest Hiina
asepresident ning järgmine võimalik riigipea Xi
Jinping (59).

Tänavuse
presidendi
valimiskampaania
maksumuseks prognoositakse 2,5 miljardit
dollarit.
Eelmistel valimistel piirduti 1,6 miljardiga, üle-eelmistel 717,9 miljoniga ning veel varem, 12 aastat tagasi oli maksumus 343,1 miljonit. Kõikide tasandite
valimised võiksid sel aastal maksma minna isegi 5,8
miljardit dollarit, kirjutati Eesti Päevalehes.

Kolmapäeval avaldas ajaleht Guangxi Daily erukindral Huang Rongi surma puhul järelhüüde, milles
avaldas kadunu perekonnale kaastunnet terve rida
riigitegelasi. Teiste hulgas oli mainitud ka Xi Jinpingi
nimi, vahendas BBC.
102-aastane Huang Rong suri 6. septembril, päev
pärast seda, kui Xi Jinping oli tühistanud oma kohtumise USA välisministri Hillary Clintoniga.
Xi Jinping oli viimane kord avalikkuse ees 1. septembril, kuid tema kadumisele pöörati tähelepanu
mitu päeva hiljem, kui jäeti ära mitu tema osalusel
toimuma pidanud üritust. Ametlikke selgitusi aga ei
tulnud ning selle tõttu levisid internetis kuuldused,
mh sellest, et riigijuhile taheti korraldada atentaat.
Tõenäolisemaks peeti aga versiooni seljatraumast ja
mikroinsuldist.
Reuters teatas viitega Hiina võimudele, et asepresident viibib ujumisel saadud seljavigastuse tõttu
haiglaravil.
Eeldatakse, et Xi Jinping valitakse oktoobris Hiina
kompartei etteotsa, aga 2013. a. kevadel vahetab ta
välja praeguse presidendi Hu Jintao.
(ERR/EE)

Augustis õnnestus Obamal juba rohkem raha koguda kui Mitt Romneyl, kuuga vastavalt 114 ja 112
miljonit dollarit, juulis olid need arvud 75 ja 101 miljonit.
(ÄP/EE)

Rahvastikuteemalisi fakte
Ajakiri Imeline Ajalugu kirjutab, et praegu Maal
elavad ligi 7 miljardit inimest moodustavad umbes 6,5% kõigist meie koduplaneedil elanud inimestest.
Teadlaste hinnangul on kõigi Maal kunagi elanud
inimeste koguarv 107,6 miljardit. USA rahvastikuteabe ameti arvutuste alus oli eeldus, et kaasaegne inimene Homo sapiens tekkis umbes 50.000 aastat
eKr.
Kuni 1. sajandini pKr kasvas rahvastik peamiselt
laste kõrge suremuse tõttu aeglases tempos. Üle
Aasia ja Euroopa liikuvate epideemialainete tõttu
aeglustus rahvastiku juurdekasv veelgi.
Maa rahvaarvu kasvutempo hakkas märgatavalt
kiirenema alles 17. sajandil ning alates 1900. aastast
on see olnud tõepoolest kiire.
(järgneb pöördel)

PORTLANDI
Muide, maailma rahvaarvu kasv on tänaseks siiski
pidurdumas.
1963. aastal oli see näitaja 2,2%
aastas, kuid praegu tuleb meid igal aastal juurde
“kõigest” ligi 1,2%.
ÜRO arvamused viitavad, et inimeste arv ületab 8
miljardi piiri umbkaudu 2027. aastal.
(CP / EE)

Suri esimese inimesena Kuu pinnale
astunud Neil Armstrong
25. augustil, 82-aastaselt suri esimese inimesena Kuu pinnale astunud USA astronaut Neil Armstrong, teatasid Ühendriikide uudisteagentuurid.
Reutersi teatel tehti Armstrongile käesoleva kuu
alguses südameoperatsioon, millega püüti parandada
südame pärgarterite tegevust.
Neil Armstrong läks ajalukku kosmoselaeva Apollo
11 komandörina, kes astus 20. juulil 1969 esimese
inimesena Kuu pinnale.
Vikipedia andmetel osales 5. augustil 1930 sündinud Armstrong Korea sõjas mereväe hävituslendurina, seejärel lõpetas 1955. a. Purdue Ülikooli lennundusinsenerina ja töötas katselendurina. Ta valiti 1962
aastal NASA teise astronautide gruppi. Armstrong
kuulus Gemini 5 ja hiljem Gemini 11 varumeeskonda
Tema esimene kosmoselend toimus Gemini 8 komandörina 1966. aastal.
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USA rahvusarhiiv avalikustab
Katõniga seotud dokumente
Poola raadio kodulehe teatel riputab USA rahvusarhiiv veebi varem salastatult hoitud dokumendid, mis on seotud Katõni veresaunaga Teises maailmasõjas.
Dokumentidele lisatakse Poola asevälisministri Boguslaw Winidi ning raamatu “Katõn: Stalini Poola
veresauna jutustamata lugu” autori Allen Pauli kommendaarid.
Katõni veresauna pani toime N. Liit 1940.a. kevadel. Selle käigus hukati umbes 22,000 Poola sõjaväelast, politseinikku ja intelligentsi liiget.
(PM / EE)

Austraalia võtab vastu
rohkem põgenikke
Austraalia teatas eelmisel nädalal, et suurendab
vastuvõetavate põgenike arvu 20,000-ni aastas,
nagu soovitasid valitsust nõustanud eksperdid.
Praegu võtab Austraalia vastu 13,750 põgenikku
aastas.
Peaminister Julia Gillardi sõnul on 45%-line tõus
suurim viimase 30 aasta jooksul, vahendas BBC.
Hiljuti kiideti Austraalias heaks ka Naurus ja Papua
Uus-Guineas põgenikelaagrite taasavamine. Nende
sammude eesmärk on põgenike ohtlike paadireiside
(ERR / EE)
ärahoidmine.

Kuule astudes ütles ta igaühele tuttavaks saanud
sõnad, mis meediakanalite kaudu maailmale otse
edasi anti: “See on üks väike samm inimesele, kuid
tohutu hüpe inimkonna jaoks.”
(ERR / EE)

Näitusekülastaja neelas alla
13 000 dollarise teemandi

Tsehhi hakkab turvama
Balti riikide õhuruumi

Hiinlasest näitusekülastaja neelas Sri Lankal
Colombos peetaval kalliskivi näitusel alla 13 000
dollarit maksva teemandi.

Kaitseministeeriumi teatel antakse Balti riikide
õhuruumi turvamine Tsehhile üle 31. augustil
Leedus toimuval õhuturbemissiooni vahetustseremoonial. Viimased neli kuud turvas õhuruumi
Poola.

Teemandi omanik Suresh de Silva rääkis, et üks
külastaja palus tal teemanti lähemalt näidata. Äkki
märkas omanik, et kalliskivi näha palunud mees pani
selle endale suhu ja märganud, et seda nähti, sattus
arvatavasti segadusse ja neelas kivi alla.

Balti riikide turvamises osalevad alates 2004. a.
rotatsiooni korras Belgia, Taani, Tsehhi, Suurbritannia, Hispaania, USA, Poola, Norra, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Rumeenia, Türgi ja Saksamaa
õhujõud.

Politsei võttis 32-aastase mehe ettekavatsetud varguse süüdistusega vahi alla ning viis ta haiglasse,
kus talle pidi antama lahtisteid.

Maikuus otsustasid NATO riikide valitsusjuhid ja
riigipead Balti õhutubemissiooni tähtajatult pikendada
(ERR / EE)

Kalliskivi omaniku sõnul ei ole ta sellist varguskatset varem näinud ning teemanti alla neelamine on
väga ohtlik, sest selle teravad servad võivad siseelundeid vigastada.
(ERR / EE)
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Hiinlased investeerivad
Eestisse 130 miljonit eurot
Hiina ühe provintsi ettevõtted investeerivad
Eesti taastuvenergia sektorisse 130 miljonit eurot
ning loovad Eestisse ka oma Euroopa peakorteri.
EAS ja Jilin New Energy Investment Co.Ltd. koostöö tulemusena sõlmiti 7. septembril Hiinas 8th China
Jilin-Northeast Asia Investment and Trade Expo raames investeerimis- ja koostöö leping, mille kohaselt
Hiina Jilini provintsi ettevõtted investeerivad Eesti
taastuvenergia sektorisse 130 miljonit eurot, teatas
EAS.
Investeerida kavatsetakse eelkõige puidupelletite ja
tuuleenergia seadmete tootmisse ning teistesse
taastuvenergiaga seotud projektidesse. Hiinlased on
valinud Eesti ka oma Euroopa peakontori asukohaks.
“Valiku langetamisel Eesti kasuks sai määravaks
meie geograafiliselt soodne asukoht, tugev taastuvenergia sektor ning taristu. Hiinlased kiitsid ka Eesti
poliitilist stabiilsust ning lähedust Põhja-Euroopa turgudele,” kommenteeris EAS-I juhatuse liige Martin
Hirvoja.
“Sõlmitud investeerimis- ja koostööleping on EestiHiina majandussuhete seisukohast märgilise tähtsusega samm, sest siiani ei ole hiinlased Eestisse suurinvesteeringuid teinud. Meil seisab välisinvestoriga
ees pikaajaline töö, et kokkulepitud investeeringud
plaanipäraselt realiseeruksid ning Hiina ettevõtted
näeksid Eestit ka tulevikus usaldusväärse koostööpartneri ja atraktiivse edasiste välisinvesteeringute
sihtkohana. EAS-i roll on nüüd aidata Hiina ettevõtjatel Eestist sobivaid partnereid leida,” selgitas Hirvoja.
Lisaks Jilin Investment Groupile on projekti kaasatud Hiina Jilin provintsi kohalik valitsus ning projekti
rahastab China Development Bank.

Eesti delegatsiooni juhtisid EAS-i välisesindaja Hiinas Priit Martinson ja EAS-i rahvusvahelistumise
divisjoni välisinvesteeringute projektijuht Jaan
Heinsoo.
(Äripäev / EE / VES)

Eesti neljapaat tuli
Euroopa meistriks
Hiljutistelt olümpiamängudelt Londonis tubli
neljanda kohaga naasnud Eesti paarisaeruline
neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä tunnistati
nüüd Euroopa kiireimaks. Eelmise aasta Euroopa
meistrivõistluste hõbemedal vahetati läinud nädalalõpul Põhja-Itaalias Vareses kulla vastu !
Eesti võistles finaalis tiitlikaitsja Venemaa, Itaalia,
Sloveenia,Ukraina ja Tsehhi meeskondade vastu.
Eestlased alustasid finaalsõitu hästi ning juhtisid 500
m vaheajapunktis Sloveenia ja Venemaa ees vähem
kui sekundiga. Eesti paatkond võitis kindlalt kuldmedali ajaga 5.47,91 ja tuli seega Euroopa meistriks.

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Andrei
Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kasper
Taimsoo kuldmedalitega poseerimas.
(D / EE)
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