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E nn Nöu kõnelemaa Eskilstuna·eestlaste Vöidupühal. 

Eskilstuna-eestlaste 
Võidupüha tähistamine 

Esldlstuna Eesti Selts kor· 
raidas Völdupüha tählstaml· 
seka kokkutuleku KFUM-1 su
vekodus SolvUds. Seltal eal
mees Lembit kPeUa märkis 
oma avaköoes mh., et Vöidu
püha pöhltsemlne on saanud 
Esld.latuna eestlastele tradlt
sloonlb ja avaldas lootust, et 
seda hakatakse JJU"jeldndlalt 
tegema kölkide. ee.Uaate ir.es
lmatee Root&la. 

Peaköne pidas arst ja kirja
nik Enn Nöu Uppsalast, kes 
meenutas eesUaste langemist 
saksa ordurüütllte möju
völmu alla ja sellele järgne
nud 700 a . pikkust kannatuste 
aega. See kestis kuni aastani 
1919, mU 2S. juunll toimunud 
otsustavas lahingus Vönnu all 
baltisa.kslaste hegemoonla 
Eestis ja Balti r1llddes üldse, 
löpllkult murti. 

Enn Nöu aga märkis , et 
praegu on nelikümmend Uks 
aastat raudrUUtllte asemel 
Eestis valitsenud punase tä
hega valitsejad ja nende röhu
miBt ei ole kerge kanda. 

- Aga täpselt nagu balti
sakslaste all 700 aasta vält~l 
on tähtis üle elada kui eesti 
keelt könelev rahvas. Me 
peame üle elama iga hinna 
eest - ja see ei ole kerge. 

-Venestamine Eestis on 
massllvsem kui kunagi varem 
meie ajaloo vältel. ;Paguluses 
oleme unustamaa oma keelt, 
rtUI.kimata laste segakeeltest 
vöi eesti keele peaaegu täieli
kust mitteoskamisest. Eestl
keelne kirjandus ja selle luge
mine on keele edasi kandmi
seks absoluutselt vajalik. 

- Aga eestlkeelseid raama-

tuld loetakse järjest vähem . 
ka kirjutatakse järjest vä
hem. Ka Eestis Umub raama
tuid vähem. Eesti keel on 
praegu meie ainus allesolev 
relv, mida me kunagi ei tohiks 
maha panna. 

- Seda tuleb teritade. ja ka
sutada ig·a päev, mitte ainult 
VöidupUhaks kokku tulles, 
sest meie aeg tuleb - see on 
kindel - me ainult ei tea, mU
lal. 

VöidupUha programmis oU 
veel ettekandeid E . Seltsi 
6-lllkmellselt keelpilllorkes
trilt, mida juhatas Kristofor ' 
Püman, maitsev löunasöök, 
Mart Kiiver! poolt korralda
tud eestlaineUne nn. tips-jalu
tus paljude küsimustega, öhu
pUssilaskevöistlus jpm. 

Kohal oU umbes !50 inlmest. 

Vöidupühal Eskils tunas esines E esti Seltsi 6-liikmeline keelpilliorkester , mille juhataja on 
K riatojor Pilman (äärmine vasa kul) . 


