
Neljapäev, 7. juuni 2007 Vide-rik
ta juba Pärnu Poeglaste Güm-
naasiumi õpilasühingus Püüe.

Oma iseloomuomadustesI ni-
metab Harry Michael Veide kõi-

Leppisime Harry Michael gepealt impulsiivsust, kuid teda
VeideRa telefoni teel kokku, et juhtivat elus siiski mõistus, mis
kohtume raamatukogu lugemis- teeb temast mõõduka ja rahuliku
saalis, kuhu temaloli sel päeval inimese
nagunii asja. Mina aga tahtsin Aktiivne mees
temaga vestelda just sellepärast, . .
et ta on eakate hulgast kõige ,. H,arr:. ~Ichael Veldcl .'\on
usinam raamatulaenaja, Et me SIIanI kolk paevad t:,gusa.d. 19. R:
varem polnud teineteist näinud, a~~t~1 astus ta. UIIÕpll(\ssel.tsl
siis seisin kokkulepitud ajal nõu- ~'V,ka, ~"es nüüd selle.. vam~
tuna lugemissaali seina ääres: liige, vIII.stlaskogu aul.lIgc Ja
9R-aastast meest ma nende mõne kuuludes Juhatusse. Muide, ,ee
raamatuid või ajakirju uuriva meesüliõpilasi ühendav s~lts-
inimese hulgas küll ei näinud. k.ondllk-ka~vatusllk . orgam.~at-
Appi tuli raamatukogutixitaja, kes SI?O~ i<1od1 Harry Michael Vcld~
siin sageli ajalehti lugemas käivat s.unm.a~.'tal, 19()9. aastal. SeltsI
eakat meest tundis. Mul aga pol- lIpukiri on Ex .,()Io ad .,olem
nud endale midagi ette heita, sest ,'~'i pat,iae! (tõlke~ Maa~ulla.'t
H M. Veide on väljanägemise palke"e poole am.'a (.,amaa
poolest vähemalt pa~rkümmend .. hüvanRuk.,!). Seltsi põhimõtet -

I 'k t Uheks plkaealisuse eelduseks peab 98-aastane Harry Michael Velde kohusetunne kasva
g u et sundusaastat noorem oma tege I us . . Ild k ""

häid geene: tema ema elas 97-, Isa 90-aastaseks. Pikaealised 0 a võiks kaduda - järgides elanud
vanusest. tema vanavanemad. . ..

" " Autori foto Ja tootanud mees el saagi eakana
Eriline mees olla lodev kodus mossitaja ja

Harry Michael Veide on kogu ei loe. Nii lõpetas H. M. Veide H. M. Veide aru, et ta on märgitud viriseja. Seltsi Tallinna osakond
elu millegi poolest eriline olnud. sama ülikooli teist korda, seekord mees. Teadagi, miks - ikka välis- käib tihedasti koos, kuulatakse
Nii pandi ta algkoolis kohe teise soojustehnika inseneri diplomiga. maal elava venna pärast. ettekandeid riigi majandusest,
klassi, sest ta oskas kooli minnes ]953., Stalini surma-aastal aga S d" poliitikast, vahetatakse reisikoge-
lugeda ja kirjutada. Merekoo]i leidis Teaduste Akadeemia Pre- por Imees musi. Juttu meestel jätkub.
astudes tegi ta esimese aasta siidium - H. M. Veide töötas Harry Michael Veide on Kord kuus tuleb kokku
eksamid ära, pääsedes nii kohe tööstuse teadusliku uurimise mänginud koolipõlves jalgpalli, Rahandusministeeriumi pensio-
teise eriklassi. Laevamehaaniku instituudis -, et ta pole ankeeti mitukümmend aastat tennist, näride klubi, kord kuus kogu-
paberid sai ta kätte vabakuulajana. märkinud Kanadas elavat venda teinud kergejõustikku. Küllap nevad ka Eesti Mereväelaste
Oli 1937. aasta. Enne merekooli (kelle saatusest Harry Michael ka seepärast on mehe tervis Kogu liikmed. Nende töös osaleb
oli H. M. Vcide lõpetanud Pärnu Veidel tollal teavet polnudki), praeguseni korras. Sisseharjunult H. M. Veide samuti. Aga ka
Poeglaste Gümnaasiumi, käinud järeliku]t... võimleb eakas mees nii hommikul Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi
sõjaväes ja sõjakoolis, kust ta Järgnes tehniliste ainete kui ka õhtul. Huvitavon teada, vilistlaskogus ja mujal. Mehel
oli tulnud koju Eesti Vabariigi õpetaja töö Tallinna Kergetöös- milliseid harjutusi ta teeb on kodus suur raamatukogu,
ohvitserina. tuse Tehnikumis, hiljem Tea- Jõuharjutused on välistatud, milles on põhiliselt väärt- ja teh-

Merd on Ikla,~ kuuelapselises dus- ja Tehnikakomitees. Pen- sest see oleks enda tapmine, väi- nikakirjandust. Seda mitmes kee-
peres sündinudja kasvanud mees sionile saadeti mees 1980. aas- dab Harry Michael Veide. Niihom- les. Harry Michael Veide luge-
juba lapsest peale pidanud oma tal Plaanikomitee teaduse ja mikul enne söömist kui ka õh- mislaual on põhiliselt tehnika-
teisek.~ koduks. See on suguvõsa tehnika osakonna peaspetsia- tu! tund-paar enne magamami- ja ajalooteemalised raamatud,
eripära, sest juba tema ema isa listi ametikohaIt, Harry Michael nekut teeb mees poole tunni vältel neist uusimaid toob ta koju raa-
oli laevaomanik ja kipper, kaks Veide on olnud kursuste], koo- tuhat kakssada liigutust. Need matukogust. Meie kohtumise ajal
onu kaugsõidukaptenid, vanaonu lide~ ja kõrgkoolis kasutatud on harjutused kätele ja jalgadele, raamatukogus oli ta just saanud
rääkinud koguni oma reisi~t õppekirjanduse autoreid, teema- lihaste venitjJsed (nelikümmend laenata alles ilmunud romaani
mööda Obi jõge Põhja-Jäämerele. deks kohalike kütuste kasutami- kummardust hommikul ja õhtu]), Eesti Vabadussõjast, Veli Kudrese

Varsti pärast merekooli lõpe- ne, aurukatlad, tõ.~teseadmed peapöörded. Samuti kõnnib ta "Luurel ja kaevikuis".
tamist kutsuti Harry Michael jms, projekteerinud kesk- ja kaug- palju: käib poes, turul, raama- Küsin: "Kas on midagi, mi~
Veide samasse kooli tehniliste küttesüsteeme. tukogus, apteegis abikaasale roh- teid meie elus praegu vihastab?
ainete õpetajaks. Ta jäi nõusse, "" tu ostmas, mitmetel üritustel. Mis teeb rõõmuT'
alustades samal ajal õpinguid Margitud mees H. M. Veide pole kunagi olnud Harry Michael Veidc: "Olen

Tallinna Tehnikaülikoolis. Huvi- Harry Michael Veide on elu kaalujälgija, kuid ta pole kunagi sündinud eestlasena, Eestimaa on
tav on veel märkida, et H, M. läbi olnud spordimees. Oli aeg, ka n,-ö üle söönud. Hommikusöö- mu kodumaa. Sellepärast häirib
Veide oli merekooli viimaseks mil ta kuulus ka jahtklubisse. giks on puder, võileib, magus mind, et meie nn vene kogukond
jäänud inspektor. Tollaloli Teaduste Akadeemial piima või koorega kohv, lõunaks ei saa aru, kus ta elab. Aga

Pika elu jooksul koged mõn- oma purjejaht. Kord suvel sei- supp, salat, liha tagasihoidliku- muidu ma ei vihasta, olen rahulik
dagi. Näiteks kuigi ta lõpetas las esimese järgu roo]imees maIt, õhtul tee ja võileib - täiesti inimene.
tehnikaülikooli 1944. aastal dip- Narva poole. olles võtnud suuna tavakohane, sealjuures lervislik Heameelt teeb "ee, et Eesti i
lomeeritud mehaanikainsenerina, ühele saarele. See teekond lõ- toit. Alkoholiga on H. M. Veide elu läheb ülespoole, on läinud I
otsustati 1950. aastal, et Saksa petati järsult: Tallinna lahest osanud eluaeg mõõtu pidada, tuntavalt paremaks:' I
ajal välja antud ülikoolidip10m välja teda ei lubatud Nii sai teadliku suhtumise sellesse sai ASSE SOOMETS I


