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Eesti uudised.
Emadepäeva
luuletus

Järgmine Eesti Hääl ilmub
19. mail 2015

Kaastööd ja kuulutused palume
hiljemalt 11. maiks

1President I lvese järgmine
ennustus:  Venemaal kulub

Eesti  hõivamiseks nel i  tundi

President Ilves maalis
väljaandele The
Telegraph antud
intervjuus üsna musta
pildi Eesti tulevikust:
Venemaa on võimeline
Eesti vallutama nelja
tunniga ning presidendi
meelest on Venemaa
rünnak Eestile
"võimalik" ja isegi
"tõenäoline".
President Ilves rääkis
väljaandele, et Eesti
piiride lähedal
korraldab Venemaa
suuri manöövreid, millest
võtab osa 40 000 – 80 000 sõdurit. "Oleme
täheldanud ähvardava retoorika lisandumist, Eestit
pole küll eraldi mainitud, kuid me kuulume riiki hulka,
mida on mainitud ähvardaval toonil," rääkis ta.
Möödunud aastal toimunud NATO tippkohtumisel
Wales'is otsustati 5000 mehelise NATO
kiirreageerimisjõudude loomise, mis suudaksid
vajaduse korral Balti riikidele appi tulla.
Kuid president Ilves polnud taoliste sündmuste
käiguga rahul. "Kui midagi peaks juhtuma, kas
NATO jõuab siia nädalaga? Või viie päevaga? Kuid
kui vaadata neid manöövreid, mis tehakse meie
naabri poolt, siis nad võivad rünnata hetkega ja kõik
võib möödas olla vaid nelja tunni jooksul," rääkis ta.
Õhtuleht

Laul minu emast
See laul siin on minu emast.
Ka sinu emast on see,
sest tundub, et mõneski mõttes
on emad meil sarnased.
Kord jooksin ta undrukusabas...
Eks sina ju jooksnud ka?
Ning armsamat ema naerust
ei mõistnud me mõtelda.
Ei ühtegi suuremat kurbust
me kandnud koos temaga,
ta selle vaid endale võttis.
Mis kindlus on emaga!
Et lapsed neil sirgumas suureks,
emad vahel ei usugi vist,
sest kuidagi jätta ei tihka
nad meie eest võitlemist.
See laul siin on minu emast.
Ka sinu emast on see.
Sest tundub, et mõneski mõttes
kõik emad on sarnased.
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Alates 1. aprillist võtavad Eesti
välisesindused vastu taotlusi e-
residendi digitaalse isikutunnistuse
saamiseks.
E-residentsus annab välisriikides
elavatele välismaalastele Eesti
elanikega sarnased võimalused
Eesti e-keskkonnas tegutsemiseks.
Viibides ükskõik millises maailma
otsas, on Eesti ID-kaardiga võimalik
näiteks allkirjastada dokumente
minutite jooksul, asutada Eestis
äriühingu tunni jooksul, teha
pangaülekandeid sekunditega,
osaleda aktiivselt Eestis
registreeritud ettevõtte juhtimises
ning deklareerida Eestis makse paari
hiireklikiga. E-residendi digi-ID
annab välismaalasele võimaluse
ajada asju digitaalselt ja asukohast
sõltumata.
E-residendi digitaalse isikutunnistuse
taotlemiseks tuleb pöörduda
lähima  Eesti välisesinduse  poole
ning esitada järgnevad dokumendid:
• taotlusankeet (arvuti  ekraanil
täidetav;  välja prinditav ning käsitsi
täidetav);

• isikut tõendav dokument;
 üks värvifoto mõõtmetega 40x50
mm;
• vabas vormis kirjalik selgitus
(inglise, vene või eesti keeles)
digitaalse isikutunnistuse kasutamise
kavatsuse ja selle kasutamise
asjaolude kohta
• riigilõiv 80 eurot;
Taotlus koos esitatud dokumenti-
dega edastatakse Politsei- ja
Piirivalveametile.
Kui esialgu tuleb välisesindustes
taotledes tulevastel e-residentidel
veel kaks korda kohal käia, on
taotlemine peagi oluliselt lihtsust-
umas. Mais plaanitakse avada e-
residendi digitaalse isikutunnistuse
taotluste esitamiseks vastav virtuaal-
keskkond. Taotlejad peavad seejärel
Eesti välisesindust külastama ainult
korra, et dokument kätte saada.
Lisainfot taotlemise kohta:
http://vm.ee/en/estonian-e-residency
-how-apply
E-residentsusest täpsemalt:
https://e-estonia.com/e-residents
/about/ Välisministeeriumi

Eesti välisesindused võtavad vastu e-
residendi digitaalse isikutunnistuse taotlusi

Riigikogu esimeheks valiti uue
koosseisu avaistungil  Eiki Nestor,
aseesimeesteks Helir-Valdor Seeder
ja Jüri Ratas.
Esimese istungi avas president
Toomas Hendrik Ilves, kes esines ka
kõnega.
Ilves esitas oma soovitused uuele
Riigikogu koosseisule. „Palun võtke
elu pärisprobleemid ükshaaval ette
ja otsige neile kõikide arvamust
austades parimat lahendust. Selleks
tuleb mu meelest senisest rohkem
kuulata ja seejärel rohkem rääkida.
Tuleb tuua erinevad huvid ja
arusaamad siia, Riigikogu saali.
Rahvaesindajaist ja nende valijaist
lugupidavasse vaidlusesse. Tuleb
väidelda, tuleb olla täpselt kursis
valitsuse tegevusega, vajadusel
küsida, ja teha kriitikat. Ikka nii nagu
küpses riigis kohane, näidates,
kuidas saaks paremini.“ ütles
president. Ilves rõhutas, et töö
Riigikogus mõõdab iga saadiku
südametunnistust ja kodaniku-
vastutust. „Ees ootab palju
arutelusid, kus ei saa olla kohta
sõnade loopimisele, partnerite
provotseerimisele, eneseupitamisele,
süüdimatut ratsutamist vandenõu-
teooriate seljas,“ toonitas president.
Seejärel andsid Riigikogu liikmed
ametivande, mille teksti luges ette
Riigikogu vanim liige Rein Ratas.
Pärast Riigikogu liikmete ameti-
kohustuste täitmisele asumist toimus
Riigikogu juhatuse valimine, mille
korraldas Vabariigi Valimiskomisjon.
Kuni Riigikogu esimehe valimiseni

juhatas Riigikogu istungit Vabariigi
Valimiskomisjoni esimees  Alo
Heinsalu.

Riigikogu liige  Sven Mikser  esitas
Riigikogu esimehe kandidaadiks Eiki
Nestori  ja Riigikogu liige Andres
Ammas Andres Herkeli kandidatuuri.

Salajasest hääletamisest võttis osa
100 Riigikogu liiget. Eiki Nestori poolt
hääletas 58 Riigikogu liiget ja Andres
Herkeli poolt 41 Riigikogu liiget.
Kehtetu oli üks hääletussedel.
Seega valiti Riigikogu esimeheks
Eiki Nestor.

Nestor tänas valimise järel Riigikogu
liikmeid ja soovis kõigile jõudu tööle.

Riigikogu liige  Kadri Simson  esitas
aseesimehe kandidaadiks  Jüri
Ratase  ja Riigikogu liige  Urmas
Reinsalu Helir-Valdor Seederi
kandidatuuri.

Salajasest hääletamisest võttis osa
100 Riigikogu liiget. Helir-Valdor
Seederi poolt hääletas 58 Riigikogu
liiget ja Jüri Ratase poolt 42
Riigikogu liiget. Seega valiti
Riigikogu esimeseks aseesimeheks
Helir-Valdor Seeder  ja teiseks ase-
esimeheks Jüri Ratas.

Pärast Riigikogu juhatuse valimist
teatas peaminister  Taavi Rõivas
vastavalt põhiseadusele valitsuse
tagasiastumisest.
Riigikogu uue koosseisu pidulikul
avaistungil laulis Tallinna poistekoor
dirigent Lydia Rahulajuhatusel.
riigikogu.ee

XIII RIIGIKOGU PIDAS AVAISTUNGI

Peaministri Taavi Rõivase ettepanekul kuuluvad
uue valitsuse koosseisu:
Välisminister: Keit Pentus-Rosimannus.39,
Reformierakond
Siseminister: Hanno Pevkur,38, Reformierakond
Kaitseminister: Sven Mikser,41,
Sotsiaaldemokraatlik erakond
Rahandusminister: Sven Sester, 45, IRL (Isamaa
ja Res Publica Liit)
Ettevõtlusminister: Urve Palo, 44,
Sotsiaaldemokraatlik erakond
Haridus- ja teadusminister: Jürgen Ligi, 55,
Reformierakond
Justiitsminister: Urmas Reinsalu,39, IRL
Majandus- ja taristuminister: Kristen Michal, 39,
Reformierakond
Keskkonnaminister: Marko Pomerants, 50, IRL
Kultuuriminister: Indrek Saar, 42,
Sotsiaaldemokraatlik erakond
Sotsiaalkaitseminister: Margus Tsahkna, 37, IRL
Tervise- ja tööminister: Rannar Vassiljev 33,
sotsiaaldemokraatlik erakond
Maaeluminister: Urmas Kruuse, 49, Reformierakond
Riigihalduse minister: Arto Aas,34, Reformierakond.
Peaminister Taavi Rõivas on nimetanud valitsuse
olulisemateks eesmärkideks lastega perede
toimetuleku parandamist ja laste sündi toetava
keskkonna edasiarendamist, Eesti julgeoleku
tugevdamist, madalapalgaliste elanike toimetuleku
suurendamist, majanduskasvu edendamist ja
tööjõumaksude vähendamist, ääremaastumise
leevendamiseks riigi ja kohaliku halduse
reformimist ning Eesti ettevalmistamist
eesistumiseks ja selle edukat läbiviimist.
Delfi

UUE VALITSUSE KOOSSEIS

Foto: Õhtuleht; L.Oks

Eestis on töötuna
arvel ligi

31 000 inimest

Märtsis lõppes registreeritud
töötute arvu suurenemine ning
võrreldes veebruari lõpuga
registreeritud töötute arv
mõnevõrra vähenes. Kuu lõpus
oli töötuna arvel 30 725 inimest
ehk 4,9 protsenti 16-aastasest
kuni pensioniealisest tööjõust.
Kõrgeim oli märtsis registreeritud
töötuse määr jätkuvalt Ida-
Virumaal (10,0 protsenti) ja
Valgamaal (9,0 protsenti) ning
madalaim Harjumaal (3,4
protsenti) ja Tartumaal (3,8
protsenti). Postimees
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6. märtsil sai Glasgow ülikoolis
vaadata Eesti pagulastest ja
rahvuslikest käsitöödest jutustavat
dokumentaalfilmi „Keepers of the
Loom“ (Kanada 2014). Kohal oli 20
vaatajat mitmest erinevast
rahvusest, ka palju šotieestlasi.
Pärast filmi vaatamist tekkis
(peamiselt eestlastest) spontaanne
vestlusring, maitsti rukkileiba ja
kohupiimakooki. Kõigile meeldis
ekraaniteaos väga.
See film on väga südamlik lugu
pagulusest, jutustatud läbi
rahvuskultuuri ja käsitöö. Pikalt ja
läbivalt on kajastatud ka isiklikke
põgenemislugusid Suurest Põgenemisest,
millest mullu septembris möödus 70 aastat.
Põgenemisteekonnale polnud võimalik
kaasa võtta kõike vajalikku, kuid
eestlannade leidlikkus võimaldas neil ka
Saksamaa DP laagrite rasketes oludes oma
perele riided selga ning isegi rahvariided
valmis meisterdada. Aineliselt kergemaks
läks elu uuel asukohamaal, kuid
emotsionaalselt oli raske taluda pagulust ja
sideme katkemist kodumaaga. Jällegi aitas
käsitöö, mis vähendas koduigatsust,
taastas sideme esiemade pärandi ja
kaotatud kodukohaga. Eesti naine ei
istunud kunagi käed rüpes, omatehtud
pitside ja kudumitega muudeti uus kodu ja
ka uus elu hubasemaks. Side kodumaaga
säilis kaunite käsitööesemete abil, mida ka
raudeesriide tagant laia ilma sugulastele
saadeti – see oli nõukogude okupatsiooni
all kannatajate kõige väärtuslikum ja sageli

ainuvõimalik kingitus välismaale
läkitamiseks, paljudele noorematele
pagulastele omakorda ainuke
käegakatsutav tõendus sellest, et „kauge
muinasmaa“ Eesti on tõepoolest olemas.
Filmis näidatakse ka, kuidas rahvuslik
käsitöö on viimastel aastakümnetel
teisenenud. Paljud noored kunstnikud nii
siin kui sealpool ookeani kasutavad oma
töödes rahvuslikke motiive ja elemente.
Kuna vahepeal on kärisenud raudne
eesriie, siis eestlust ei pea enam
kramplikult elus hoidma, vaid asjasse võib
suhtuda loomingulisemalt.
Üritus Glasgows läks hästi kokku läheneva
naistepäevaga, kuid see film pole sugugi
vaatamiseks ainult naistele. Vastupidi, isegi
mitmed käsitöömeistrid filmis on hoopis
mehed. Kellel nüüd juttu lugedes filmi vastu
huvi tekkis, külastage veebilehte
www.keepersoftheloom.ca.
Lea Kreinin, Glasgow-Toronto

Järgnev artikkel ilmus Rootsi
Eesti Päevalehes ja arutab
väliseesti ajalehtede võimalikku
tulevikku.
Vaba Eesti Sõna (väljaandja The
Nordic Press, Inc., New York) on
oma viimatistes lehenumbrites
teatanud, et Vaba Eesti Sõna
hääbub, kui ei leita uusi tellijaid!
Suures ruudus seisab juba mitu
lehenumbrit: "Eesti keelt ja meelt
ja Ameerika eestlaste
ühiskondlikku tegevust talletava
Vaba Eesti Sõna tellijaskond on
vähenenud kriitilise 790 piiridesse.
Viimastel aastatel on leht suutnud
end majanduslikult vee peal hoida
annetuste najal. Kuna tellijate arv
pidevalt väheneb, vajame
sadakond uut tellijat!
Kuigi tänapäeval on uudised
kättesaadavad digitaalselt, siis
Ameerika eestlaste tegevuse
talletamiseks ja siinse eestlaste
ajaloo järjepidevuse säilitamiseks
on parim siiski ajaleht!
Eestikeelne ajaleht on nagu
pereliikme iganädalane külastus
ja leht ei tohiks puududa ühegi
väliseesti pere lauanurgalt.
Lugege lehte koos lastelastega -
isegi pealkirjade lugemine aitab
noortel õppida ja säilitada eesti
keelt!
Tellige ajaleht kingituseks oma
nooremale põlvkonnale, aga ka
sugulastele kodumaal, õhutage
sõpru ja tuttavaid toetama ajalehe
tellimusega Ameerika eestlaste
häälekandja ilmumise jätkumist.
Ajaleht ei ela ilma tellijateta!"
19. märtsi Vaba Eesti Sõna
numbris ilmus lugejakirjana Raul
Pettai poolne kirjutis "Murega
Vaba Eesti Sõna tulevikust". Kuna
Raul on välja toonud mõtteid, mis
on üle kantavad ka siia Rootsi, siis
toome tema lugejakirja siinkohal
ära.
"Vaba Eesti Sõna 12. märtsi k.a.
numbris ilmus teade, mida oli
mõnda aega karta: ajalehe tulevik
on küsimärgi all. Et tellijate arv on
langenud kriitilise piirini, seda on
kerge näha. Lehe avaldamise
aastane kulu on kusagil 100 000
USD ligidal. Kuna keskmine
aastatellimine maksab umbes 127
USD ja tellijate arv on praegu 790
juures, siis on sissetulek
tellimistest 100 330 USD. Nii.
The Nordic Press, Inc., on teinud
oma parima, et kulusid piirata, aga
järjest raskem on arvepidamist
hoida tasakaalus, järjest enam
kasvab talituse/toimetuse
töökoorem. Piir pole enam kaugel,
sest ajaga väheneb tellijate arv
veelgi. Annetused on olnud igati
tänuväärt, kuid regulaarset,
kindlat sissetulekut tellimiste näol
nad ei asenda.
Mis on siis kaalul? Kas ainult
uudised eestlaste elust siin ja
seal? Kaalul on palju enam: Vaba
Eesti Sõna sulgemisega kaob
ainus ühendav lüli eesti
kogukondade vahel USAs.
Lahendust pole kerge leida, sest
taoline probleem on olnud ka
teistel etnilistel gruppidel, kes

välismaal on uue kodu leidnud. Neil
kõigil väheneb iga generatsiooniga
kirjakeele oskus ning eelkõige
väheneb sõnavara. Need kaks on
aga keele valdamise alustalad.
Näeme seda ju endi hulgas, kus
noorte jutt seltskonnas kõlab veel
üsna korralikult, kuid eestikeelset
teksti nad enam lugeda ei saa - ja
seda täienduskoolide
ennastsalgavast tööst hoolimata!
Püüan allpool kokku võtta võimalusi,
mis kõne alla tuleksid. Igal neist on
oma puudused.
1. Muuta senine nädalaleht
kahenädalaseks.
Sellega aga ei lähe kulud poole
peale, sest äri üldkulud (overhead)
palju ei vähene. Samm pikendaks
ajalehe elu, kuid mitte kauaks.
2. Muuta lehe formaat väiksemaks,
s.t. anda välja midagi lihtsamat,
bülletääni taolist.
Tähtsamaid teateid saaks nii
levitada, kuid laiakaustalise ajalehe
lõppedes langeb tõenäoliselt ka
lugejate huvi.
3. Tõsta lehe tellimishinda.
Normaalses ühiskonnas see aitaks,
kuid meie lugejaskond koosneb
enamuses pensionäridest, kelle
majanduslikud võimalused on
piiratud. Kõrgem hind vähendaks
tellijate arvu ka vastavalt.
4. Püüda veenda firmasid Vaba
Eesti Sõnas reklaame avaldama.
Eesti firmasid on vähe. Ameerika
suurfirmade poole võiks pöörduda,
eriti nende, mille tooted on laialt
kätte saadaval, sest Vaba Eesti
Sõna lugejaskond on hajutatud üle
mandri. Võimalusi siin on, kuid meie
turg on väike ja seda teavad ka
firmade reklaamidirektorid.
5. Viia kogu ajaleht interneti peale
üle.
Kõlab ajakohaselt, kuid kui palju
meie vanemaid lugejaid sellega
kohanevad? Pealegi on trükitud,
ülevaatlik ajaleht siiski mugavam kui
ainult osa teksti näitav arvutiekraan.
6. Viia ajaleht üle inglise keelele, kas
osaliselt või täielikult.
See on radikaalne samm, mis oleks
õigustatud vaid siis, kui see
garanteeritult ja küllaldaselt kaasa
tõmbaks nooremaid generatsioone,
kes on eesti keele puuduliku
valdamise tõttu eemale jäänud.
Hinnaks on aga, et paljud vanemad
inimesed, kellele eesti keel on
oluline, lõpetavad siis tellimise.
Seisame raske probleemi ees. Vaba
Eesti Sõna lõpplausest "Ajaleht ei
ela ilma tellijateta!" ei pääse mööda
nii ega teisiti."
Nagu näha on Vaba Eesti Sõna ja
Eesti Päevalehe olukorrad
omavahel võrreldavad. Meie
ainukeseks erinevuseks on see, et
vajame 1. juuniks juurde üle 30
lehetellija, sest siis on meil võimalik
säilitada Rootsi riigi poolne toetus
ning Eesti Päevaleht saab endises
formis oma ilmumist jätkata.
Kui kaks aastat tagasi meil see tänu
meie tellijate abile õnnestus, siis
miks ei võiks see korduda ka sel
aastal? Meie toimetuses küll
loodame seda!

V Ä L I S E E S T I  A J A L E H E D  -  V A B A  E E S T I
S Õ N A  J A  E E S T I  P Ä E V A L E H T  R O O T S I S

„KEEPERS OF THE LOOM“ ESILINASTUS
SUURBRITANNIAS,  GLASGOWS

K O K A K U N S T
M a a s i k a k o o k  E m a d e p ä e v a k s

Mother's Day Strawberry Cake
This strawberry cake is baked with
fresh strawberries and is delicious
served warm with cream or may even
be served as a dessert with custard or a
scoop of ice cream. This sweet bake is
so simple to make and serves between
8-10 people. It's best served on the day
and stored in the fridge to keep the
strawberries fresh. Each slice contains
397 calories. Bake this cake for
Mother's Day and enjoy with friends and
family.
Ingredients
� 175g butter, softened
� 175g golden caster sugar
� 2 medium eggs
� 175g ground almonds
� 175g self-raising flour
� 1tsp ground cinnamon
� 500g strawberries, hulled and

halved
� Icing sugar, for dusting

You will also need a 23cm (9in) loose-based
cake tin, buttered and lined
Method

Set the oven
to
180°C/350°F/
Gas Mark 4
and line the
23cm cake tin
with
greaseproof
paper.

Beat the butter and sugar until light and fluffy.
Beat in the eggs and 2tbsps warm water. Mix in
nuts, flour and spice.
Spread half the mixture in the tin to the edges.
Place most of the strawberries on top (reserve a
few small halves), then spread the rest of the
cake mixture on top and scatter with the rest of
the fruit.
Bake for about 1 hour 10 minutes. Check after
an hour, and if it’s getting too brown, cover with
paper. Cool in the tin for 10 minutes, then
loosen edges with a knife. Slide cake onto a

Tallinn on kümne parima UNESCO maailmapärandi seas

Reisiportaal   Tourist  otsustas oma 1,2 miljonilt
kasutajalt küsida, millised UNESCO
maailmapärandi tuhandest kohast on kõige
paremad. Selgus reisijate valitud esikümme.
UNESCO maailmapärandi nimekirjas on üle
tuhande paiga, millel on maailma jaoks oluline
kultuuriline või ajalooline tähtsus. Enamust neist
külastavad ka turistid, kuid loomulikult on
maailmapärandi kohtade seas populaarsemaid ja
vähempopulaarsemaid kohti.
Virtual Touristi huvitas, millised on need kohad,
mille maailmarändurid oma külastusnimekirja
kindlasti paigutasid. Nii moodustus
populaarseimatest siht-kohtadest edetabel, kuhu

pääses ka Tallinna vanalinn.
Esikümme tuli selline.
1. Ajanta koopad, Maharashtra,
India
2. Chaco indiaanikultuuri
rahvuspark,  New Mexico, USA
3. Tallinna ajalooline vanalinn,
4. Dinosauruste park, Alberta,
 Kanada
5. Angkor, Kambodža
6. Ohrid, Makedoonia
7. Jesuiitide misjonikeskus La
 Santisima Trinidad de Parana
ja  Jesus de Tavarangue,
Paraguai
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Tule meiega laulma!
Et hingata ühises muusikarütmis ning
tunda rõõmu kooskõla maagiast....
Kõikidele lauluhuvilistele!
Olete lahkelt oodatud osalema REE-koori
6. laululaagris Pärnus!
Juba mõnd aega on eestlastel eri
Euroopa paigus hinges olnud suur soov
laulda ja ühiselt musitseerida!
Rahvusvahelise Eestlaste Eksperimentaal
kooril ehk REE-kooril on taas meeldiv
võimalus kokku saada, sest
ajavahemikus 4. – 7.juuni 2015 on suve
pealinnas Pärnus toimumas nende 6.
koorilaululaager nimega “Summertime”.
Õppimisele ja esitamisele tulevad
tuntumad suve-,mere- ja lembelaulud
eesti pop-ja kergemuusika klassikast:
“Suveöö”, “Suur suvi”, “Üks väike laul oli
rannas maas”, “Laintesse heidan end”,
“Summertime”, “Suveöö serenaad”, “Lõke
preerias”, jpt. Nende sekka ka mõni
jazzilikuma varjundiga lugu!

Pärnu laululaagris saavad toimuma
tihedad ja intensiivsed lauluproovid täis
muusikalisi avastamisrõõme ning
loomingulisi leide.
Meiega ühinevad suurepärased
muusikud – interpreedid:
Kait Tamra (peasolist), Anne Adams
(solist, koormeister), Kelli Piksar (solist),
Are Jaama (kitarrid), Kristiina  Killo
(kongad), Eve Tamra (kontsertmeister),
jpt.
Planeeritud kontserte on arvuliselt kaks.
1) Audru Kirikus - 05.juunil  algusega kell
18.00
2) Pärnu Raekoja Saalis - 6.juunil
algusega kell 19.00
Osamaks:  €120.00 – 3 ööd toit +
majutus, €40.00 - ilma majutuseta.
Ametlik registreerimine läbi veebilehe -
www.eksperimentaalkoor.co.uk. Info
mobiilil 07747170643
Kohtumiseni Pärnus!

T U L E  M E I E G A  L A U L M A

Bradfordi Eesti Kodu Klubi asutati 1955. aastal.
Eesti Kodu tähistab 60. aastapäeva 20. juunil 2015.

Selle pika aja jooksul on tuhanded eestlased ja eesti sõbrad astunud
Eesti Kodu uksest sisse. Kõigil on kindlasti oma mälestused ja mõtted
Eesti Kodust, mida klubi juhatus soovib kirjalikult säilitada. On ikka veel
elus neid, kes mäletavad mitte ainult klubi algaastaid vaid ka hilisemaid
aegu. Pöördume nende poole üleskutsega oma mälestusi üles
kirjutada ning saata Eesti Kodu juhatusele.

The Bradford Estonian Club will commence its
60th anniversary celebrations on 20th June.

Over the past decades, many thousands of Estonians and their friends
from near and far have visited the Club, whether as part of choirs, folk
dancing groups, the Saturday Estonian school, sports teams or just as
interested spectators at events. They all have memories of the Club
which we would ask them to share with us in order that they are not lost
to future generations.
Please tell us your story in just a
few words or even a few hundred
words, in either Estonian or English,
so that we can ensure that the
history of the club is recorded for
perpetuity. Photos and other
memorabilia are also welcome for
the exhibition and displays over the
forthcoming year (items will be
returned if requested).
Bradford Eesti Kodu juhatus.
You can send your stories to the Bradford Estonian House, 8 Clifton Villas,
Bradford BD8 7BY or by email to bradfordeestikodu@gmail.com or
reetjarvik@hotmail.com or contact Paul Ratnik - tel: 07789 767017

B & B GUEST HOUSE/ KÜLALISTEMAJA TARTUMAAL
Lynn and Bob Haidak, from Lancashire, run an award
winning bed & breakfast guest house in Ülenurme on
the outskirts of Tartu. There are four double/twin
rooms. Room rate including breakfast is €50, single
occupancy €35, (€5 discount for ‘Tulevik’ members
and ‘Eesti Hääl’ subscribers). Room rate includes use
of a small heated swimming pool (open spring & summer). Sauna, BBQ facility
and bicycle hire are extra. Children over 12 years accepted.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714, Tartumaa. Tel: +372
6661163   Mob: +372 5334 1388. Email: guesthouse.seitse@gmail.com;
www.seitsemaja.ee/ Booking.com award of excellence”

J Ü R I -  J A  L E H E K U U
Eesti Hääl soovib

sünnipäevalastele õnne
28. aprill Kalev Epro
29. aprill L. Selgis
13. mai  Virge James
17. mai  Adelies Beerman
Tähtpäevad
23. aprill 1343 Jüriöö ülestõus
10. mai  Emadepäev
Sündinud
22. aprill 1960 Mart Laar
22. aprill 1876 Georg Lurich
30. aprill 1864 Juhan Liiv
5. mai 1866  Ants Laikmaa

6. mai 1979  Gerd Kanter
9. mai 1880  Mihkel Lüdig
10. mai 1928 Arnold Rüütel
12. mai 1896 Salme Pruuden
12. mai 1895 Johannes Silvet
16. mai 1819 J.V. Jannsen
Surnud
26. aprill 1952  Benno Hansen
4. mai 1964  Karel Pusta
7. mai 1958  Mihkel Lüdig
8. mai 1998  Johannes Kotkas
14. mai 2006 piiskop Udo
       Petersoo
19. mai 1943 Kristjan Raud

Mälestame Inglismaal
lahkunuid
30. aprill 2005 prof. Uno Öpik
2. mai 1966    Ernst Ottan,
Meeskoor “Koit’i” juht
3. mai 1990  Arnold Tonska
8. mai 1971  Ernst Sarepera,
Eesti Saatkonna 1-sekretär
1939-1971
9. mai 1997  Erika Pärnsalu,
LESi esinane
23. mai 2002  Arnold Ojasoo,
IEÜ asutajaliige, LESi esimees

R U G B Y
After beating Belarus last October,
Estonia faced Montenegro in their
attempt to get promotion to division
2 of the European Nations Cup.
Estonia was due to play Greece in
their opening match, but with their
opponents failing to show up,
Estonia had to play hosts
Montenegro instead, losing narrowly
29-27. Greece were ejected from the
International Rugby Board for
financial irregularities!
Estonia raced to an early 10-0 lead
with a brace of tries from left wing
Marten Martinson. Montenegro,
playing their very first international
match, levelled the scores with a
converted try and a penalty before
half time.
Montenegro struck twice in the first
seven minutes after the break to
make the score 22-10. The
Estonians were by no means
finished and hit back with three tries,
one of which was scored by Luke
Veebel from Leicester, to take the
lead 22-27. Luke is one of the
‘foreign legion’ of British-based
players along with the Pallas
brothers.
In the dying minutes Montenegro hit
back with a try to level the scores,
with the conversion giving them a
two point lead, which they had to
defend against a fired-up Estonia in
a frantic last 5 minutes. Estonia had
scored 5 tries to Montenegro’s four,
but failure to convert their kicks cost
them the match and a play-off
against Slovakia for a place in
Division 2.
Senior team member Ragnar
Toompere said the game was one of
the most brutal he has played in for
years. “In reality we were a little
better, but struggled to convert our
chances.”
In a ‘friendly’ game against the
President’s XV, Estonia demolished
their opponents with a 106 points to
zero win; Luke Veebel scoring 5 tries!

J Ä Ä H O K I
Eesti jäähokikoondis alustas 13 aprillil
Eindhovenis jäähoki MM-i I divisjoni B-
grupi turniiri ning kaotas avamängus
Lõuna-Koreale 3:7. Järgmisel päeval
vastased olid Suurbritannia meeskond
kellele nad ka kaotasid 1:2.
TARTU PARKMETSA JOOKS

Kristian Edwards is a keen and talented
road and fell runner, having  represented
England as a junior.
He is in his second year at Sheffield
Hallam University undertaking a BSc
degree course in Sports Coaching.
As part of his studies, Kristian took the
opportunity of a six week work placement
for sports students at Tartu International
School. This enabled him to put into
practice the knowledge he has gained
through his studies at the university and
to acquire other skills.
He worked alongside teachers from
Estonia and other countries and, as part
of his duties, he led and introduced new
games to the children, an experience he
thoroughly enjoyed. Through new friends
and colleagues at the school, he was
able to be immersed in the culture and
social aspects of his placement.
Before he came back to England, he took
part in the 'Tartu Parkmetsa jooks', a
road race in Tartu. Kristian was suffering
from a very bad cold but still finished the
7km course in a time of 28 minutes 47
seconds. The winner was Estonian
Olympian Tiidrek Nurme.
Astrid Edwards

RAHVAPIDU 2015 - ÖÖBIMISE VÕIMALUSED / ACCOMMODATION
Ümberehitamise tõttu ei ole võimalik sel suvel ööbida Catthorpe Manor'is.
Rahvapeo organiseerijate kaudu on võimalik soodsa hinnaga tubasid broneerida
lähedal asuvas Ibis hotellis. Kui soovid tuba kinni panna, palun võta meiega
ühendust.
Toomas Ojasoo – 0115 877 6877 või toomas@ntlworld.com
The main Manor House at Catthorpe is being renovated this year and, therefore,
no rooms will be available there. As priority for the other rooms is give to the
campers and the camp leaders, alternative arrangements are being considered.
The Ibis hotel has been approached for a discounted price for 10 or more en-suite
twin/double rooms. The prices will be very competitive with those at Catthorpe.
If you are interested please contact us asap. A limited free bus shuttle service will
be provided between the Ibis and Catthorpe.

OOTAME INGLISMAA EESTLASTE LASTE SUVELAAGRI
SPONSOREID

Suur arv eesti soost lapsi ja noori nii UKst, Eestist kui ka Saksamaalt on juba
suvelaagrisse registreerinud. Paljud nendest tulevad laagrisse juba mitmendat
korda! Lastelaager Inglismaal on hakanud viimastel aastatel kujunema Euroopa
eestlaste laste suvelaagriks ja loodetakse, et tulevikus ühineb laagriga veel
rohkem eesti juurtega noori teistelt Euroopa maadelt, kellel on soov kohata teisi
eesti päritoluga noori ning avastada ühist eesti keelt ja kultuuri.
Kas sina saaksid laste suvelaagri sponsoriks hakata?
Laagri korraldajad on väga tänulikud sponsoritele, kes viimaste aastate jooksul
on laagrit toetanud rahaliste annetustega. Koos IEÜ ja IES Tuleviku abiga aitab
selline toetus vähemalt osaliselt laste suvelaagri ja Rahvapeo kulusid katta.
Iga väike toetus abistab meie noori ja aitab kindlustada laagri tulevikku.
Sponsoritele pakutakse välja tasuta sissepääs Rahvapeole, prii söögipilet, 5
tombola piletit, reserveeritud istekoht ja soovi korral pannakse sponsorite nimed
ka Rahvapeo kavasse.
Kui soovid laste suvelaagri sponsoriks hakata, palun võta ühendust laagrijuhi, Kristy
Sheldoniga - 98 Bates Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ. tel: 01928 725058 või
kristysheldon@hotmail.com.
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A B I S T A M I S E  K O M I T E E
L O N D O N I S

Järgmised koosviibimised
10. mai - Emadepäev - koogid, võileivad, kohv

20. september; 18. oktoober;
15. november; 13. detsember jõululõuna.

Londoni Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB

B R A D F O R D I  E E S T I  K O D U
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221

Aasta peakoosolek toimub
pühapäeval 26. aprillil algusega kell 14.00.

Kõik liikmed väga teretulnud!
Emadepäev pühapäeval 10. mail kell 14:30

Esinevad Põhja-Inglismaa koolilapsed

EEL SEI S VA D ÜRI T USED

Award-winning Estonian indie-rock band
Ewert and The Two Dragons On Tour
May 13 - Deaf Institute, 135 Grosvenor Street

Manchester, M1 7HE. 0844 858 8521
May 14 - Hare and Hounds, High Street, Kings
Heath, Birmingham, B14 7JZ. 0844 870 0000

UUS TÄIENDATUD TRÜKK / NEW
EDITION

„INTO EXILE: A Life Story of War and
Peace“ (in English)

 by Elin Toona Gottschalk
If you don’t know Estonian, this is
the story you have been waiting
to read. How a 7 year old had to
leave Estonia in 1944 and live in
exile in England and America.
THE ECONOMIST rated this
book as one of the best in 2013.

Available from Amazon - £9.85 + p&p.
Contact Eesti Hääl if you are not able to access
the internet. Published by:
www.evershinepress.com.

“THE INDRAWN HEART”
by Max Boyle

A travelogue in Estonia. Max,
whose mother was Estonian,
writes with humour and personal
feelings about his journey to all
corners of Estonia.
£11 (inc. p+p).    Four copies left.

EESTI HÄÄL / ESTONIAN NEWS - Published by
the Association of Estonians in Great Britain.

Toimetaja - Reet Järvik, Administraator - Toomas
Ojasoo, Korrektuur - Tiina Kõiv.

Esindajad: Lydia Järvik (Bradfordis), Ida Lemsalu
(Londonis)

Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis ei tarvitse
alati ühtuda toimetuse seisukohtadega. Iga artikli
eest vastutab allakirjutanu. Toimetaja võib teha

muudatusi ilma autori loata.
Tellimishind aastaks: £20

Välismaale £27; Eestisse: £20.
Leinakuulutused - £2.50 cm veerul (miinimum

£12); Ühisleinakuulutus - £4.00 isik; £5 perekond.
Tšeki saajaks märkige “Estonian News”, 4 Briar
Gate, Long Eaton, Notts. NG10 4BL. Tel: 0115

877 6877
e-mail: info@eestihaal.co.uk

Printed by Diamond Print, Long Eaton, NG10 4HN

†
Lahkus meie armas isa,
vanaisa ja vana-vanaisa
HARRY PALLAS

sünd: 9.06.1923 Tallinnas
sürn: 14.03.2015 Leicesteris

mälestavad leinas

HARRY PALLAS’t
mälestab

I.E.S Tulevik

†
Kauaaegset sõpra ja kaasmaalast

HARRY PALLAS’t
mälestavad

†
Lahkus kauaaegne sõber
HARRY PALLAS

mälestavad leinas
Eha Veebel

Pia ja Lance Thompson
Ronald ja Rebecca,

Luke ja Ross

HARRY PALLAS’t
mälestab

EELK Kesk-Inglismaa Kogudus

Kauaegset juhatuse liiget ja laekurit
HARRY PALLAS’t

mälestab
Leicesteri Eesti Maja juhatus ja

liikmeskond

Eesti Elu (Kanada)
Virve Tiido (Saare) *3.09.22
Rakveres; † 2.02.15 (T)
Herman Koidu *20.02.22
Lihulas; † 15.02.15 (T)
Richard Kelder *18.02.18
Emmastes; † 19.02.15
Vancouveris
Tormi Heinmaa *25.04.33
Palmse vallas; † 26.02.15
Ottawas
Harry Pook *23.07.23
Saaremaal; † 9.03.15 (T)
Helju Sõrmus Droppa
*9.9.22 Tartus; † 10.3.15 (T)
Kalju Männi *28.03.24
Kohtla-Järves; † 11.03.15
Thunder Bays
Andres Kaups *13.07.38
Hiiumaal; † 11.03.15 (O)
Gunnar Juuse *12.05.26
Tallinnas; † 11.03.15 (T)
Anne White (Toomsalu)
*3.1.45 Rootsis; † 11.3.15 (O)

Kasper Kangur *24.09.28
Tartus; † 16.03.15 (T)
Silja Õunapuu (Takis) *6.04.23
Hiiumaal; † 21.03.15 (T)
Vilma Vilu *16.11.21 Hiiumaal;
† 24.03.15 (T)
Külliki Tamm *22.02.28 Tartus;
† 31.03.15 (T)
 (T) - Torontos (O) - Ontarios
Vaba Eesti Sõna (USA)
Alvin Loger *1.09.13 Võrus;
† 7.03.15 Virginias
Juta Kool *17.11.21 Tartus;
† 8.03.15 North Carolinas
Helmuth Kalmann *1.01.25;
† 11.03.15
Helga Junkur *12.05.21;
† 13.03.15
Ado Uriko *12.08.36 Tallinnas;
† 19.03.15 NY
Eo Vaher *10.04.31; † 24.03.15
Hilda Kaepa (Hansen)
*21.09.25 Pärnumaal;
† 30.03.15 Floridas

Edith Tänna (Orro)
*11.10.20 Tallinnas;
† 2.04.15 Montanas
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Saida Göransson (Rosin)
*9.04.26 Tagarannas;
† 31.01.15 Lindomes
Elna Lilleberg *4.05.28
Kolga-Aablas; † 23.02.15
Mölndalis
Mihkel Oland *10.07.20;
† 4.03.15 Pixbos
Sent Kenk-Seo *10.10.21;
† 10.03.15 Södertaljes
Eha Maripuu *8.02.24
Noarootsis; † 13.03.15
Tyresös
Saksamaal
Olgred Aule *5.12.16
Tartus; † 13.03.15
Heidelbergis
Austraalias
Elsa Tuisk (Evard)
*28.10.16 Jõhvi vallas;
† 19.03.15 Adelaideis

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest

Reet ja Roger,
William ja Jo;
Emma ja Tom,
Sofia ja Lucy

Taavi ja Maha
Maati, Karl ja

Elena

Kauaaegset head sõpra
LEIDA PÜGI

sünd: 17.08.1917 Eestis
sürn: 11.03.2015 Bradfordis

mälestavad
Helle ja Herbert

Malle, Uku ja Ly
Nelli, Elli, Kalju

Leili Meenov
Harald ja Anu

Eldur Vedo

Kristy ja Peter
Perekond Toome

Marju ja Stephan
Perekond

Kvietkauskas

†

†

†
Lahkus meie armas isa, vanaisa ja

vanavanaisa
HUGO LEMBIT LUIK

sünd: 15.01.1923
sürn: 07.04.2015 Kuressaares

mälestavad leinas
Leo ja Angela; Ilmar ja Toni-Ann;

Toomas ja Margaret
Matthew, Hanna ja Malakai; Sandra jaTracy

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Londonis reedel 22. mail

**Londoni paki saatjad peavad registreerima**
Tel:003725041783;e-mail valentina@maarioko.ee

Bradfordi Eesti Kodus laupäeval 23. mail
kell 10-12
Leicesteri Eesti Majas pühapäeval 24. mail
kell 10-12.

Peitke ära mind kodumaa metsad
Peida ära mind karm talveöö.
Peitke ära mind härmatanud oksad
Kuni reeturid jälgivad mind

Kallist vanaonu metsavend
ALBERT KIVIMÄGI

(12.04.1915 - 1988)
mälestab 100ndal sünniaastapäeval

Aavo Timma perega

N O T T I N G H A M I S
Jaanipidu - laupäeval 6. juunil

(Täpsem info maikuu Eesti Hääles)
Kõik teretulnud!

Ukrainian Fed. House, Claremont Rd,
Nottingham, NG5 1BH

L E I C E S T E R I  E E S T I  M A J A
366 Fosse Road North, LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727

eestimaja@gmail.com
laupäeval 9. mail

Country band "Crooked Smile"
(Rohkem infot koduleheküljel)

Müügil eestipärased joogid, eesti õlu ja viin.

Leinateade
HERTA HILL
(sündinud  Elvest)

sünd: 11.08.1928 Tallinnas
süri 28.02.2015 Manchesteris

Kallist sõpra ja kaasmaalast
LEIDA PÜGI

1917 - 2015
mälestavad

Sirje ja Eino Ilmari
Lydia Järvik
Hilja ja Jim

Tiiu ja Ellis
Jacqui ja Vello

Zofia Cioma perega

†

I E S  T U L E V I K
Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF

2015 aastakava
15-17. mai Aastapäeva pidulik õhtusöök

ja tants
9-15. august Lastesuvelaager
15. august Rahvapidu - esinevad “Untsakad”

Info: kristysheldon@hotmail.com

Küüditamise aastapäeva tähistamine Londonis
pühapäeval 14. juunil 14:30

June 1941 Deportations Remembrance Service
Sunday 14th June 2015 2.30 pm for 3.00 pm

Address by Ukrainian Catholic Bishop Hlib Lonchyna
St James’s, 197 Piccadilly, London W1J 9LL
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P r e s i d e n t  I l v e s  j u h t i s  W a s h i n g t o n i s  M a a i l m a p a n g a
arenguaruande  nõukoda  ja  es ines  mi tme  sõnavõtuga

T O O M A S  H E N D R I K  I L V E S  J A  E V E L I N  I L V E S
L A H U T A V A D  A B I E L U

Toomas Hendrik Ilves
ja Evelin Ilves on
otsustanud lahutada
2004. aastal sõlmitud
abielu. See on
põhjalikult kaalutud
ühine otsus.
Kokkuleppe kohaselt
jõustub abielulahutus
30. aprillil 2015.
Toomas Hendrik Ilves
ja Evelin Ilves
jätkavad ühiselt tütre
kasvatamist.
Ärma talu jääb
Toomas Hendrik Ilvese ainuomandisse ja on tema kui
Vabariigi Presidendi ametikodu.
Vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seadusele on
riigipea abikaasal presidendi ametivolituste ajal õigus
saada oma käsutusse sekretär, kes on presidendi
kantselei teenistuja ja kasutada riigi kulul ametiautot
ning selle korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuseid.
Samuti näeb seadus presidendiprouale esinduskulude
katteks ette igakuist esindustasu, mille suurus on 30
protsenti presidendi ametipalgast ning saada ka hüvitist
lähetuskulude ja muude põhjendatud kulutuste eest.

Lahutuse jõustumise
järel ei laiene Evelin
Ilvesele enam
Vabariigi Presidendi
ametihüve seaduses
sätestatud
presidendi
abikaasaga seotud
hüved.
Toomas Hendrik
Ilves ja Evelin Ilves
käsitlevad oma
otsust lahutada
abielu nende isikliku
elu küsimusena, mis
ei ole seotud riigipea

ametitegevusega. Nad paluvad avalikkuselt ja
ajakirjanduselt ennekõike oma alaealise lapse huve ja
tundeid esikohale seades mõistvat suhtumist.
Möödunud aasta augustis lahvatas skandaal, kui ajakiri
Kroonika avaldas fotod, millel on näha Evelin Ilvest teise
mehega kohviku Komeet terrassil suudlemas. Sama
päeva pärastlõunal kirjutas esileedi Facebookis: „Mul on
praegu kanda üks raskemaid aegu. Palun andestage,
kellele olen haiget teinud.” Pärast seda on tabloidide
veergudel spekuleeritud, kas presidendipaari suhtes
võib olla suurem kriis.
Vabariigi Presidendi Kantselei/Postimees

President Toomas Hendrik Ilves lendas 16 aprillil
töövisiidile Ameerika Ühendriikidesse, kus ta oli
Washingtonis kaasjuhiks Maailmapanga arenguaruande
nõukojas, mis kogunes arutama Maailmapanga järgmise
aasta mõjukaima aruande "Internet ja areng" valmimist.
Maailma arenguaruannet "Internet ja areng"
valmistatakse ette president Ilvese ja Maailmapanga
peaökonomisti Kaushik Basu ühisel juhtimisel ning see
hõlmab nii era- kui ka avalikku sektorit. Aruandes
analüüsitakse trende ning tuuakse näiteid eri riikidest,
sealhulgas Eesti e-teenustest, tutvustades seeläbi
laiemalt meie tehnilisi lahendusi nagu turvaline  online-
identiteet ja X-tee, mis on demokraatia ja läbipaistvuse
aluseks.
President Ilves on varasemalt öelnud, et avatus
tehnoloogiale ja innovatsioonile võib olla võtmeks riigi
arengule nagu on näidanud Eesti kogemus. Võimalust
kaasjuhtida Maailmapanga maailma arenguaruande
nõukoda on ta nimetanud aga ennekõike võimaluseks
tutvustada Eesti lahendusi ja mõtteviisi.

Eesti riigipea külastas Washingtonis ka mõjukat
mõttekoda Atlantic Council ning esines Kesk- ja Ida-
Euroopa uuringutele keskendunud Euroopa
Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) kinnisel töölõunal
oluliselt muutunud julgeolekuolukorrast Balti piirkonnas.
Mullu detsembrist kuulub president Ilves CEPA
rahvusvahelisse nõuandekogusse, kus on ka näiteks
Pulitzeri preemia laureaat Anne Applebaum, Rootsi
endine välisminister Carl Bildt, Oxfordi ülikooli Euroopa
õpingute professor Timothy Garton Ash jt rahvusvahelise
kaaluga välis- ja julgeolekupoliitika kujundajad või
mõtlejad.
President Ilvesel oli sõnavõtt ka 11. korda toimuval
ühendatud Balti Ameerika Rahvuskomitee (JBANC)
konverentsil.
Samuti esines ta Wilsoni Keskuses, maailma
esikümnesse kuuluvas mõttekojas, rääkides Eesti näitel
vaba ja turvalise interneti mõjust riigi majanduslikule
edenemisele ning kohtus USA Kongressi mõjukate
liikmetega. Vabariigi Presidendi Kantselei

Foto: postimees



SUMMARY IN ENGLISH

Lahkus meie kauaaegne hea sõber
LEIDA PÜGI

mälestades
Mari ja Tom
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The  breaking news story as we went
to print was the announcement of the
impending divorce of President
Toomas Hendrik Ilves and Evelin
Ilves after a marriage lasting over 10
years.
Notwithstanding this President Ilves
continued with his duties and flew to
Washington, where he co-chaired a
meeting of an advisory panel of the
World Bank relating to its world
development report. He also made a
presentation at the 11th conference
of the Joint Baltic American National
Committee (JBANC).
The President has been busy on
other fronts - greeting the newly
formed government under Prime
Minister Taavi Rõivas and opening
the new session of Parliament. On
foreign policy he has commented on
the state of readiness of Estonia to
withstand an attack from Russia.
Events here have been few and far
between. Estonia was represented at
the London Book Fair at Olympia by
the Estonian Publishers Association,
Estonian children’s literature centre
and the Estonian literature centre. In
Glasgow in early March there was a
showing of “Keepers of the Loom”, a
documentary film made in Canada
about Estonian refugees and their
passion for maintaining their identity
through folk arts, textiles and clothing.
There are, however, upcoming
events - Annual General Meetings of

the Bradford Estonian House Club
and the London Estonian House on
26th April and on 10th May Mother’s
Day in London and Bradford. This
issue includes a strawberry cake
recipe for Mother’s Day. (A bit of
advice - add another egg or some
more liquid - otherwise it tastes
delicious!). The World Estonian
Council will be holding its AGM on
24th April in Tallinn and the IEÜ
(Association of Estonians in GB) AGM
will take place on the morning of 16th
May at Catthorpe, followed by
Tulevik’s annual dinner-dance in the
evening.
After the temporary lull in activity June
will be hectic with Midsummer events
in various locations - starting in
London and Nottingham on 6th June,
in Leicester of 13th June and
culminating in Bradford on 20th June,
when the Club will also be celebrating
its 60th anniversary!
And don’t forget about Rahvapidu at
Catthorpe in August with music
provided by the highly talented and
rated ‘Untsakad’ folk band.
We would also draw your attention to
the article about ‘Vaba Eesti Sõna’
and ‘Eesti Päevaleht’, the Estonian
language newspapers in the USA and
Sweden respectively, in which their
future is discussed.
Please write to us if you have any
views on this topic or others. We
would welcome your contributions.

Edgar  Sav isaare  te rv is  paraneb

ICT IN ESTONIA
In a recent World Economic Forum
report on ICT (Information and
Communications Technology)
Estonia ranked in 21st position. Out
of a total of 143 countries. Leading
the world rankings was Singapore
with Finland in second place. Great
Britain registered 8th. Estonia was
the leader of the Baltic States with
Latvia ten places lower in 31st,
closely followed by Lithuania in 33rd
place. Russia ranked in the fourties.
The report examined a myriad of
aspects of ICT. Estonia performed
best in the following categories.
They took the lead role in laws
relating to ICT and was second
behind Latvia in Adult literacy.
Estonia also ranked second in
business to business ICT, this time
behid Latvia. Comprehensive
internet access in schools also
ensured second place for Estonia.
Government usage of ICT, however,
was surprisingly ranked as only sixth
in the world.

SPORT
J Ä Ä H O K I (algus lk 3.)
Eesti jäähokikoondis kaotas 16
aprillil kolmandas voorus Leedule
1:6. Leedu lõi avakolmandikul kaks
ja viimasel neli väravat. Eesti ainsa
tabamuse eest hoolitses teise
kolmandiku 6. minutil Aleksei
Sibirtsev.
Laupäeval 18 aprillil eesti koondis
läks Horvaatia vastu 2:0 ette, kuid

kaotas lõpuks 2:5 ning jätkas ühegi
punktita viimasel kohal. Eesti
meeskond alistas pühapäevaõhtul
viimases mängus turniiri korraldaja
Hollandi 3:1 ning vältis B-gruppist
väljakukkumist.
K E R G E J Õ U S T I K
Eesti esisprinter Marek Niit tegi 18
aprillil oma selle hooaja avastardi,
läbides Californias Walnutis peetud
võistlusel 200 meetrit ajaga 20,88.
Tema nimel Eesti rekord on 20,43.

Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare paranemine jätkub ja
arstid on tema tervenemise käiguga rahul.
Keskerakonna juhatuse liikme Aadu Musta sõnul on
muudatused Savisaare olukorras olnud väikesed. "Mina ootan
kogu aeg, et ta kohe hakkab kiiresti paranema, aga arstid
ütlevad, et nii kiiresti see asi ei käi."
Möödunud nädalal teatati, et Savisaar
on juba mitu päeva teadvusel olnud ja
oma lähedastega suhelnud, kuid
pikast narkoosist täielikult äratamine
võtab veidi aega. Kinnitati, et
infektsiooni levik on saadud kontrolli
alla ja Savisaar paraneb operatsioonist
ootuspäraselt. Infektsioonhaigusest
tingitud organpuudulikkused olid
suures osas taandunud, taastunud oli
neerude töö ja Savisaar ei vajanud
enam hingamiseks ööpäevaringselt
hingamisaparaadi abi.
Must ütles "Me teame, et kaotada jalg
ja tulla ülikriitilisest seisundist - see
tähendab, et väga pikk tee on tulla.
Aga vaim on vapper."
Edgar Savisaarele tehti 23. märtsil
operatsioon, mille käigus amputeeriti
tema parem jalg ülaltpoolt põlve.
Arstide sõnul leiti Savisaare
organismist streptokokk, mis oli
kahjustanud kudesid sedavõrd, et
amputatsioon oli vältimatu. Delfi


