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ILVES KINNITAS
KALJURANNA

VÄLISMINISTRIKS

Kallid kaasmaalased ja sõbrad!
Inglismaa Eestlaste Ühingu ja
Inglismaa Eesti Selts „Tuleviku“ nimel
kutsun teid ja teie sõpru, kas eesti
päritoluga või teistest rahvustest,
Inglismaa Eestlaste „Rahvapeole” 15.
augustil Catthorpe Manor’is Kesk-
Inglismaal. Ootame kõiki, kellel on huvi
eesti kultuuri ja eesti keele vastu.
„Rahvapidu” hõlmab nii noori kui
eakamaid. Eelmisel aastal tähistati
Rahvapeol Eesti laste suvelaagri 65. a.
juubelit Inglismaal. Ei olnud aga aeg
veel pensionile minna! Tänavu on
Rahvapeo kavas laagrilaste esinemine
laulu ja rahvatantsuga, mida nad
nädala jooksul laagris õpivad. Laste
suvelaager võimaldab eesti päritoluga
noortel Inglismaal ka suhelda lastega,
kelle elupaigad on Eestis, Saksamaal
ja isegi Itaalias. Meie püüame ülal
hoida eesti meelt ja keelt Inglismaal ja
mujal Euroopas ning ootame ka seda
aega kui noorem laste suvelaagri
põlvkond hakkab jätkama seda tähtsat
tööd.
See on ainult aga üks osa Rahvapeost.
Eestist on tulemas kuulus ansambel
„Untsakad”, kes esineb nii päevasel
kontserdil kui ka õhtul.  Õnne võib
proovida superloteriil, saab vaadata
laste kunstitöö näitust ning laulda ka
ühislaule. Jätkub aega ka suhelda
teiste eestlastega mitmest põlvkonnast
või lihtsalt nautida ilusat loodust.
Loodan, et päike paistab Rahvapeol.
Kohtumiseni Catthorpe’is!
Toomas Ojasoo
Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees

Dear Estonians and friends!
If you are not on holiday in mid-August,
why not to come to Catthorpe Manor
near Rugby on Saturday 15th August
for the annual “Rahvapidu” event. This
traditional event which started as
“Suvepäev” in the 1950’s provides a
great opportunity to enjoy Estonian
singing by the children's camp choir
who have attended the week long
“Summer Camp” and to appreciate
their Estonian national dancing
prowess. The acclaimed Estonian folk
band “Untsakad” will be performing a
few songs in the afternoon but later in
the evening  they will be providing the
main entertainment. The whole event
also provides a great opportunity to
meet Estonians of all ages in pleasant
and friendly surroundings.
Anniversaries in August include the
destructive Molotov- Ribbentrop pact
signed by Germany and Russia in 1939
which eventually resulted in Soviet
domination of the Baltic Sates after the
Second World War. On a more positive
note, however, 50 years later the
“Baltic Way” formed a human chain
from Vilnius in Lithuania to Tallinn in
Estonia and cemented the cause for
independence for the three states. This
took place in Estonia on 20th August
1991.
I hope that you and your friends will be
able to attend “Rahvapidu”. May I take
this opportunity to wish you a pleasant
summer and I look forward to seeing
you at Catthorpe.
Toomas Ojasoo

15. juulil President Toomas Hendrik Ilves kirjutas
peaminister Taavi Rõivase ettepanekul alla
otsusele nimetada uueks välisministriks Marina
Kaljurand.
„Mul on hea meel, et minu kolleeg enam kui 20
aastat on saanud välisministriks,“ ütles president
Ilves, lisades, et Marina Kaljurand on kogenud
diplomaat ja vääriline väitluspartner.

Riigipea, meenutas, et 20 aastat tagasi oli Eesti
lootus saada Euroopa Liitu ja NATO-sse, täna
tuleb nende mõjukate rahvusvaheliste organi-
satsioonide liikmesriigina ka väärikalt käituda.
Olles palju saanud Euroopa Liidult, peame nüüd
ise panustama, sest praegu ootavad teised Eesti
tuge ja abi, sõnas president Ilves. „Euroopas on
vaja käituda eurooplastena,“ kinnitas riigipea.
Ta rõhutas, et välisministri töö ei ole vaid
rahvusvahelised kohtumised, vaid Eesti ja
Euroopa Liidu valikuid – näiteks nii Kreeka
võlaküsimuses kui ka pagulaste probleemi puhul
– tuleb seletada ka siseriiklikult.
Seoses Marina Kaljuranna ametisse
nimetamisega vabastas president Ilves
välisministri kohalt Keit Pentus-Rosimannuse, kes
esitas valitsusjuhile tagasiastumispalve. „Tänan
Keit Pentus-Rosimannust, kes tegi
välisministeeriumis väga head tööd, seda tema
toodud vaimsust tuleb hoida,“ ütles riigipea.
Marina Kaljurand sündis 6. septembril 1962
Tallinnas. Lõpetas cum laude Tartu Ülikooli
õigusteaduse eriala. Ta on lõpetanud ka Eesti
Diplomaatide Kooli ning saanud magistrikraadi
rahvusvahelise õiguse ja diplomaatia alal Tufts
Ülikoolis USAs. Täiendanud on ta end Lapi
Ülikoolis Soomes, Pittsburgh'i ja Durhami Ülikoolis
ning Civil Service College'is Suurbritannias.
Diplomaatilist teenistust alustas Kaljurand 1991.
aastal välisministeeriumi pressi- ja infoosakonnas.
1992–1996 Välisministeeriumi juriidilise osakonna
rahvusvaheliste lepingute büroo direktorina. Ta on
ka töötanud Eesti saatkonnas Helsingis
nõunikuna (1996–99); ja suursaadikuna Israelis
(2001-06);  Venemaal (2005-08); Kasahstanis
(2007-11); Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos
(2011-14) ning Kanadas (2011-13).
2004. a. pälvis ta Valgetähe III klassi ja 2008. a.
Riigivapi III klassi teenetemärgi.
Senine välisminister, ringkonnakohtus Autorollo
pankrotiasjaga seoses vastutavaks tunnistatud
Keit Pentus-Rosimannus esitas tagasiastumis-
avalduse, öeldes, et lugupidamine Eesti riigi ja
tema institutsioonide vastu ning arusaam
euroopalikust poliitilisest kultuurist ei luba tal
kujunenud olukorras teisiti käituda. Pentus-
Rosimannus on välisminister olnud alates eelmise
aasta 17. novembrist.
Eesti vabariigi presidendi kantselei

T U L G E  R A H V A P E O L E !

Augustikuu on traditsiooniliselt
puhkuste aeg. Ilmad on loodetavasti
ilusad ja päike paistab ning kõik kasvab
ja õitseb aedades. On aeg puhata ja
veel ei ole vaja sügisele töökoormusele
mõtelda. Ajad ei olnud aga alati suvel
nii rahulikud.
1939. aasta 23. augustil sõlmisid
Saksamaa ja Nõukogude Liit „Molotov-
Ribbentrop pakti“, mille tulemuseks oli
nii Eesti kui ka teiste Balti riikide
jäämine kommunistide võimu alla
järgnevaks pooleks sajandiks. Eestis
tähistatakse 23. augustit kommunismi
ja natsismi ohvrite mälestuspäevana.
Kanada algatusega 1986. aastal on
nimetatud seda päeva „Musta Lindi”
päevaks.
Pakti sõlmimise 50. aastapäeval
toimus unikaalne ja rahumeelne
demonstratsioon Eesti, Läti ja Leedu
pinnal – „Balti kett. Enam kui 600 km
pikkune katkematu inimahel - Balti kett
- oli ainulaadne meeleavaldus vaba-
dustahte ja ühtsuse demonstreeri-
miseks. Kolme maa rahvad juhtisid
maailma riikide tähelepanu nende
soovi saada taas iseseisvateks
riikideks.

20. augustil 1991 kell 23.03 võttis
parlamendi kohuseid täitev Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse,
et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on
iseseisev vabariik. 24. taasiseseis-
vumise aastapäeval rõõmustame, et
Eesti on ikkagi veel maailma vabade
riikide hulgas. Eesti kuulub Euroopa
Liitu ja on ka NATO liige. Venemaa
ähvardab Balti riike ja on konfliktis
Ukrainaga, ning ründas Krimmi
eelmisel aastal.
Lääneriikidel, Ühendriikide ja
Suurbritanniaga eesotsas on praegu
küllaldaselt huvi Balti riikide vastu, et
koos NATOga päästa meid kui
praegune vene rezhiim ähvardab ja
ründab meid ja meie naabreid. Kui
tulevikus olukorrad muutuvad, võib
jääda vaid ilus mälestus eestlaste
kunagisest iseseisvast riigist!
Ei tee vahet lipu langetamisel 20.
augustil kas siis kõlab „Mu Isamaa on
minu arm“ või „Kaunistagem Eesti
kojad“. On olulisem, et Eesti sini-must-
valge lipp ikka lehviks Pika Hermanni
tornis demokraatliku iseseisva riigi
tunnusena järgmistel päevadel, kuudel,
aastatel ja sajanditel.
Elagu Eesti!

B A L T I  K E T T  J A  T A A S I S E S E I S V U S

Foto: Välisministeerium

Võidupüha kõne.
Soomepoistest
raamat.

In Memoriam -
A. Viirlaid, L. Savi.
Elulood A. Warma,
Oskar Öpik
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Aastakoosolek peeti püha-
päeval 31. mail Eesti Majas
Londonis. Koosolekut juhatas
komitee esinaine Piret
Randam.
Aasta jooksul anti abi organi-
satsioonidele ja vanematele
inimestele haiglates või
vanadekodudes. Üldsummas
jagati aastal 2014  £700
Londoni Eesti koolile, Eesti
laste suvelaagrile, Eesti
Häälele ja vanuritele.
Abistamise Komitee sooviks
teada Eesti Hääle lugejatelt
kas on haiglates või
hooldekodudes vanu eestlasi,
kellel oleks vaja abi. Palutakse
teatada pr. Ida Lemsalule
komitee aadressile c/o London
Estonian House, 18 Chepstow
Villas, London W11 2RB.
Rahalise sissetuleku heaks
korraldati pühapäevaseid
lõunaid koos loteriiga Londoni
Eesti Majas. Järgmised lõunad
toimuvad 20. septembril, 18.
oktoobril, 15. novembril ja 13.
detsembril. Kõik lõunad
algavad kell 13.00. Palutakse
seda informatsiooni edasi
anda eesti ja inglise sõpradele.
(toimetaja märkus: Tõendan,
et Ida tehtud lõunad on tõesti
väga maitsvad ja ka väga
soodsa hinnaga!)
Palju tänu kõikidele komitee
liikmetele tehtud töö eest.
Ida Lemsalu.
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JA A N I P I D U  B R A D F O R D I S
Ilusal päiksepaistelisel päeval 20. juunil
toimus Bradfordi Eesti Kodus Jaanipidu.
Selle aastasel aüritusel oli eriti suur
tähtsus. Bradford Eesti Kodu asutati
juunikuus 1955. aastal ja on sellest ajast
saadik olnud väike eestlast kants Põhja-
inglismaal. Kohale oli tulnud iigi 300
inimest lähedalt ja kaugemalt,
Londonist, kesk- ja edela-Inglismaalt
ning mujalt. Nende hulgas olid ka
mõned, kes mäletavad Eesti Kodu
asutamist. Fotonäitus saalis hõlmas pilte
Eesti Kodu algaastatelt tänapäevani.
Üritus algas saalis Põhja inglismaa kooli
laste näitemänguga – „Mutionu pidu”.

Pillerkaar päise päeva ajal Bradfordis
Tänavu avasid jaanipäeva peo
metsloomad. Põhja-Inglismaa Eesti
Kooli lapsed esinesid tuntud lastelaulul
põhineva näidendiga .
Lapsed olid koolitundides metsast
rääkinud ja metsloomi läbi mänginud
ning kodus vapralt sõnu pähe õppinud.
Jaanipäeval kehastusid nad mutionu
sünnipäevale tõttavateks loomadeks –
kes lennutiivul, kes hüpeldes, kes
rahuliku sammuga tulles.
Tänu laste innukusele tekkis saalis
peotuju – keset kuuski, noori, vanu.
Parina esines võluva jutustajana, kes

tutvustas pidulisi; Meelo mängis
mutionu, kes kutsus külalisi (karvaseid
ja sulelisi) ning neid lahkelt lauda palus.
Külla tulid vares Amy, harakas Harri,
kull Henri, kaaren Otto, karu Oskar, siil
Demi, jänes Emily, orav Kaisa, põder
Rohan, rebane Simon, mesimumm
Heston, jaaniuss Kasper ja liblikad Cara
ja Erin. Kõik koos laulsid mutionule
sünnipäevalaulu ning lõpus esitati
ühiselt ka Alide Dahlbergi armastatud
lugu laule aitas selgeks
õppida Karin Blakeley.
Näidendi lavastas allakirjutanu, Merlin

Parind meisterdas kostüüme
ning teised lapsevanemad
aitasid ka näidendi valmimisele
kaasa. Tänud ka Tallinna Laagna
Lasteaia-Kooli õpetajatele, kes
koostasid stsenaariumi ning on
seda lahkelt internetis jaganud.
See oli päise päeva aal pilla-
palla pillerkaar!
Virve-Anneli Vihman

Pidu avati ametlikult õues suures
rohelises aias puude vahel Eesti Kodu
esimehe Vello Vahteri avasõnaga. Ta
mainis kuidas loodi algaastatel
laulukoorid „Kungla” ja „Koit”,

rahvatantsurühm, näitering, naisring ja
laupäevane Eesti Kool, millest ta oli ka
sunnitud osa võtma. Toimusid veel
spordivõistlused, sõduriteõhtud,
pulmad, jumalateenistused ning peied
ja üle aastate on alati tähistatud selles
majas kõiki Eesti tähpäevi.
Konsulaarnõunik Sven Tölp andis üle
tervitusi Eesti Saatkonna poolt, millele
järgnes IES „Tuleviku” poolt tervitus
Karin Blakeley’lt. Karin kasvas ülesse
Bradfordis ja temale on olnud 8 Clifton
Villas, kus Eesti Kodu asub, nagu
teiseks koduks.. Põhimõteliselt
rõhutasid nii Karin kui Vello kui tähtis on
mälestusi Eesti Kodust üles kirjutada, et
järgmised põlvkonnad saaksid teadlikud
olla sellest, kuidas Bradfordis asutati
Eesti Kodu ja kuidas hoiti alal eesti keelt
ning kultuuri.
Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees
tänas kõiki, kes üle aastate on aidanud
ülal hoida
Eesti Kodu ning soovis õnne
edaspidiseks tööks. Ta andis üle

Nottinghami eestlaste
nimel Aavo Timma
tehtud 60. juubeli koogi.
Järgmisena esinesid
kirevates rahvariietes
IES Tuleviku
rahvatantsijad mitme
hoogsa eesti tantsuga
lõpetades 'Oige ja
vasemba' ga, kuhu
kutsuti ka publikut kaasa
tantsima. Nende

juh
ata
ja

ks oli Ly Toom.
Siis oli aega üheteisega suhelda,
maitsta Tarmo tehtud värskelt grillitud
kotlette  ja osta loterii ning superloterii
pileteid, mille peaauhinnaks oli käks ööd
Nordic Forum Hotellis Tallinnas.  Lapsed
ja nende vanemad, mehed ning naised
võtsid osa köievedust, mida
organiseeris Haldi Kranich. Peter
Sheldoni akordioni saatel lauldi

ühislaule ja pärast seda astusid
lavale Eestist tulnud ansamblil
„Vanaviisi”. Publiku tuju oli hea ja
õhtu jooksul kogunes murule ikka
rohkem ja rohkem tantsijaid kuni
keskööni!  Nad pidid aga olema
ettevaatlikud lõkketulele mitte
liiga lähedale ligineda, mis põles
hästi ja andis ka soojust peale
päikese loojangut. Mõned
pidulised jäid edasi vara

LEICESTERI EESTLASTE JAANIPIDU
Leicesteri Eesti Maja pidas iga-aastast
jaanipäeva grill-pidu 13. juunil. Ilmateade
oli peoõhtuks lubanud tugevat sadu
vahelduva kergema sajuga. See aga ei
heidutanud 42 täiskasvanut ja 15 last, kes
sõitsid peole Leicester’ist, Hinckley’st,
Rugby’ist, Doncaster’ist, Kettering’ist ja
isegi London’ist, sealhulgas ühinesid
meiega tosin põhjanaabrit, Soomlast.
Stuart ja Katri hoolitsesid selle eest, et
keegi liiga pikalt baari järjekorras ei
pidanud ootama. Harald hoidis grillil silma
peal ning Anu valmistas köögis kõike
head ja paremat, mida peol pakkuda
saab.
Teet tutvustas õhtu esinejat, Henri
Käärikut, kes etteaste esimeses osas
esitas kitarri saatel omi laule. Teda
abistas tüdruksõber Anne-Mai Tevahi.
Teine osa koosnes aga tuntud lauludest,
sealhulgas esitati “Saaremaa Valssi”, mis
meeldis eriti meie soomlastest külalistele.
Henri julgustusel laulsid kõik varsti kaasa
ja pidu sai veelgi hoogu juurde.
Kasutades ära pausi vihmasajus ja esinemistes, võtsid Edmund ja Katrin endile
mängude korraldaja rollid.  Hoovile joonistati suur Eesti kaart, kus kõik külalised
pidid seisma sinna, kust nad ise või nende  pere pärit on. Varsti oli kogu kaart
täidetud, välja-arvatud Hiiumaa. Eesti põhjaranniku juurde eraldati ka väike
“maatükike” meie põhjanaabritest pidulistele. Nalja tegi “viimane” WC paberi rull.
Igaüks pidi sellest “viimasest” rullist endale tüki paberit võtma.  Kui kõigil paber
käes, tuli hoopis välja, et igaüks pidi paberit ümber sõrme keerates endast rääkima.
Mida pikem paberi tükk, seda kauem pidi ennast tutvustama. Lapsed võtsid osa
eelmainitust ja mõtlesid enda lõbustamiseks teisigi mänge välja.
Õhtu edenedes, kui vihm nägi, et peotuju ei sega miskit, jättis ta meie piduliste
kimbutamise. Hoovi peal süüdati jaanipäeva auks lõkketuli ning pidu jätkus hiliste
tundideni.
Eva Piirimägi-Sadler ja Edmund Kauskas

 14 th  JUNE  R E M E M B R A NC E  S E R V I C E
The Annual United Remembrance
Service to commemorate the
deportation to Siberia of Estonians,
Latvians and Lithuanians was held on
Sunday 14th June, St. James's
Church, Piccadilly, London.
The service - kindly hosted once again
by St. James's – was introduced with a
warm welcome from resident priest
Revd. Lindsey Meader and lead by
clergy from the Baltic communities in
London. It was well attended, with all
three Baltic States ambassadors to the
United Kingdom present, to light
candles for the victims
of Soviet oppression.
Also in attendance were
the Danish and
Icelandic ambassadors,
the Ukrainian chargé
d'affaires and Edward
Lucas, Senior Editor
with The Economist.
The service was
conducted in English
with prayers being said in Estonian,
Latvian and Lithuanian.
The mixed choir of the London
Estonian Society and the London
Latvian choir performed two pieces:
Muusika (words by Juhan Liiv, comp.
Pärt Uusberg) and Lūgšana (text -
Psalm 25, comp. Rihards Dubra). The

Lithuanian choir 'Gausa' performed
Tevyne  mūsų (words by Vladas
Bražiūnas, comp. Vaclovas
Augustinas).
Bishop Hlib Lonchyna, of the Ukrainian
Catholic Eparchy of the Holy Family of
London, gave the address, drawing
clear parallels between the history and
experience of the Ukrainian people
with those of the Baltic States. It was a
powerful address focussing upon how
the words of the bible can help us
decide how we choose to remember
cataclysmic historic events.

On display was a new
exhibition 'Crimes
Against Humanity',
designed by visual
artist  Simon  Puriņš.
This was produced in
close collaboration with
the Baltic Council in
Great Britain, working
with material kindly
loaned by Museums

and organisations in the Baltic,
together with previously unpublished
accounts. The nine highly emotive and
extraordinary personal stories
included that of 79 year-old survivor,
Andris Eglītis, who was able  to  travel
from Latvia to visit the exhibition on his
first ever trip to London. Simon

Fotod: Toomas Ojasoo

Foto: Kirret Kanna
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SAAREMAA ATHLETES AT THE
‘ ISLAND GAMES’  IN JERSEY

K e r g e j o u s t i k
Lõuna-Koreas toimuval universiaadil
võitis meeste odaviskes kuld-
medali  Tanel Laanmäe. Kohe võistluste
esimeses voorus põrutas eestlane
võidutulemuseks 81.71. Teine oli Huang
Shih-Feng (81.27) ja kolmas lätlane
Zigismunds Sirmais (79.37).
3000 meetri takistusjooksja  Kaur
Kivistik  sai teise koha püstitades
vihmases ilmas isikliku rekordi 8.32,23.
Võitis sakslane Martin Christian Grau
tulemusega 8.31,55.

Eesti kümnevõistlejad said
pronksmedalid.

Kolumbias toimuvatel kergejõustiku
noorte maailmameistrivõistlustel võitis
kümnevõistleja Hans-Christian
Hausenberg pronksmedali 7657
punktiga. Ta isiklik rekord on 7713.
Esimeseks tuli sakslane Niklas Kaul
8002 punktiga, teiseks pranstlane
Ludovic Besson (7678p). Martin Moldau
(Eesti) sai üheksanda koha (7053 p).
Hausenbergi tagajärjed: 100m – 10,93;
Kaugus – 7.53; Kuul – 15.77; Kõrgus –
1.90 (paljajalu!); 400m - 52,44; 110m

Tõkked - 14,21 (isiklik rekord); Ketas -
47.22m; Teivashüpe – 4.20m; Oda -
61.81m; 1500m - 5:33,43.
Tallinnas toimuval U23 EM-il sai Janek
Õiglane kümnevõistluses isikliku
rekordiga 7945 punktiga pronksmedali.
Kulla võitis hollandlane Pieter Braun
(8195), teine oli hispaanlane Jorge Urena
(7983), kolmas Õiglane. Markus Leemet
oli 7172 punktiga kümnes.
Õiglase üksikalade tulemused: 11,31 -
7.23 - 14.88 - 2.04 - 51,14 - 14,67 - 40.70
- 4.50 - 69.15 - 4.37,75.

Esimesed Euroopa mängud Bakuus
Aserbaidzaanis

Mängud algasid raskemaadleja Heiki
Nabi pronksmedaliga ja lõppesid
epeeenaiste kahe medaliga. Pronksi sai
tänavu eesti parimaks vehlejaks kerkinud
Erika Kirpu ja seejärel teenis
epeenaiskond (Erika Kirpu, Julia
Beljajeva, Katrina Leis ja Irina Embrich)
hõbemedali.
T e n n i s
Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit mõlemad
kukkusid Wimbledoni turniiri avaringis
välja. Kohtumine kestis vaid 52 minutit ja

In early July the Estonian Ambassador
Lauri Bambus met with athletes from
Saaremaa at the 16th International Island
Games in Jersey. He remarked that it was
a great joy to see such a large team of
almost 100 athletes from Saaremaa at the
games. Not only were they representing
their island, but also helping to publicise
Estonia in a broader context. Saaremaa
athletes competed in nine sports:
athletics, cycling, shooting, men's
basketball and football, men's and
women's volleyball, golf, swimming and
sailing.
The team came away with 7 gold, 9 silver
and 4 bronze medals.
They were most successful in Volleyball,
defeating the Faroe Islands in both the
Men’s and Women’s finals. Volleyball -
Saaremaa women beat Faroe to take
gold. Men: 25-21; 25-16; 25-22. Women:
25-16, 15-25, 25-23, 25-15. In beach
volleyball they gained second place with

Helar Jalg ja Siim Põlluäär losing to
Gotland 14-21; 12-21 in the final and Kadi
Mägi ja Kaia Mägi being beaten by the
Cayman islands in a close match 21-23;
19-21 after having beatien them
comprehensively in the early rounds.
Other Gold medals came in men’s
basketball, beating  Bermuda 80-69;
Shooting 50m rifle - Meelis Saar; Cycling
men’s road race - Mihkel Räim and in
Athletics Teele Treiel in the high jump and
Mari-Helen Saarna in the triple jump.
The ambassador also met with Jersey
leaders, to discuss opportunities to
develop cooperation between Estonia
and Jersey. This included, how Estonia
could share its ICT experience with
Jersey. “Jersey is particularly interested in
our experience with e-governance and
the development and implementation of
digital services,” Bambus said, adding
that in the future we hope to cooperate
closely with the island in this field.

S P O R T

 KUUS GENERATSIOONI !

S UM M A R Y  I N  E NGLI S H

Riivitud suvikõrvits teeb
kotletid hästi mahlaseks!
400 g hakkliha
300 g suvikõrvitsat
100 g toorjuustu
1 hakitud küüslauguküüs
1 muna
1 dl riivsaia
1 tl soola
musta pipart

Serveeri külma kastmega:

250 g hapukoort
1 peenelt
hakitud marineeritud kurk
1 sl hakitud tilli
soola ja musta pipart

Riivi suvikõrvits jämedalt.
Sega kõik ained omavahel,
lase kümmekond minutit
seista. Vormi hakkmassist
8-12 kotletti ja prae need

pannil õlis mõlemalt poolt
kuldseks.
Kastme valmistamiseks
sega kõik ained omavahel.

Summer has arrived! Midsummer’s
Day has passed by and the daylight
hours are shortening. On the more
positive side one can look forward to
the Estonian Children’s camp and
“Rahvapidu” on 15th August at
Catthorpe.
As we are aware the weather here is
changeable and though it rained at the
Leicester midsummer ‘Jaanipidu’
celebration the event was still a
success. The sun shone on the
Bradford event the following weekend,
which was well attended by nigh on
300 people. The event also celebrated
the 60th anniversary of the Bradford
Estonian Club. There was much to
offer for everyone of all ages who had
come from far and wide: - a play by the
North of England Estonian school
children, community singing, national
dancing by members of ‘Tulevik’ and
entertainment by ‘Vanaviisi’ band from
Estonia.
On 23rd June Estonia commemorated
‘Victory Day’. The battle of Võnnu in
1919 helped to safeguard Estonia’s
newly won independent status. This
year, Kärdla in Hiiumaa, was the
location for President Ilves’ speech, in
which he emphasised the importance
of being a member of NATO in order to
counteract any provocation from the
East.
The annual commemoration of
deportations from the Baltic States in
1941 was held on 14th June. This year
new explanatory posters in English

were on display at St. James’
Piccadilly.
June also saw the death of two people
who had to flee their homeland in WW2
and who did their utmost to work for a
newly independent Estonia whilst in
exile. Arved Viirlaid lived in Leeds after
WW2 before emigrating to Canada. He
was well known as an author. Lembit
Savi served as Chairman of the World
Estonian council from 1981 to 1989.
Looking forward to August there are
other important anniversary events -
on 23rd August the ‘Baltic Way’, a
human chain from Vilnius to Tallinn in
1989, and the regaining of Estonian
Independence on 20th August 1991.
The 23rd August, however carries
darker connotations - the signing of the
Molotov-Ribbentrop pact in 1939,
which ultimately lead to Estonia being
forcibly annexed into the Soviet Union.
Not included in this month’s paper is a
very disquieting report from
Northampton, where the local council
were going to install a memorial park
bench to commemorate Baltic
involvement in the “Great Patriotic
War” (Soviet terminology for World
War 2). They had been approached by
a person with Latvian connections to
agree to this.Thanks to
representations from the Baltic
communities and organisations in this
country the council changed its mind.
Wishing you a pleasant summer break
and we hope to see you at Catthorpe.

Lugu seisab selles, et olen oma pika elu
vältel näinud kuut generatsiooni.
Millegipärast tundub see mulle väga
tähtsana ja ma sooviksin oma muljeid ja
mälestusi jagada oma sõprade ja
kaasmaalastega.
Mäletan väga selgelt oma vanaema. Tal oli
alati peas valge rätt lõua alt kinni seotud.
Ta oli vana ja üsna tihti haige ja nii mõnigi
kord ütles ta: "Tule latsõke ja sõtku mu
selga!" See tähendas seda, et pidin oma
väikeste jalgadega tema seljal käima.
Nähtavasti mõjus see hästi tema seljale.
Vanaema suri, kui olin viie aastane. Kui ta
kirstus oli, katsusin ta kätt - see oli külm.
Tee kodust kirikusse oli kaetud väikeste
kuuseokstega. Hea vanaema - puhka
rahus!
Siis tema poeg - minu isa. Tema on ka
väga selgelt mul silme ees. Isa töötas alati
ja meil oli suur pere - koos vanaemaga
kuus inimest. Ega isal palju vaba aega
polnud aga kui tal oli vaba päev, siis
meeldis tal metsas käia. Isa tundis kõiki
puid ja põõsaid, lilli, linde ja loomi ja eriti
meeldis tal seenel käia. Ta oli alati helde,
hea ja hoolitsev. Kui ta suri olin 19. aastane
ja siis hakkasin tundma, et olen
täiskasvanud inimene.
1944 aastal pidin 20 aastaselt põgenema
kodumaalt. Abiellusin 1950 aastal ja 1957
aastal sündis mulle tütar Reet. Oh seda
õnne ja rõõmu! Kust küll tuli suur armastus
tütrekese vastu! Tema oli juba neljas
generatsioon! Ta oli väga hea laps -
kasvas ja õppis ning lõpetas ülikooli .
Siis abiellus ka Reet ja imede ime - jälle
ilmus uus pereliige tütretütar Laura. Oh,
küll see oli tore! Läksin Eesti Majja ja ostsin
kõigile, kes kohal olid, napsud - oli ju vaja
pühitseda. Hoolitsesin ka Laura eest kui
Reet oli tööl. Tema oli viies generatsioon!
Temagi oli hea, virk ja viisakas laps. Laura
kasvas suureks ja sai ka kõrghariduse.

Rõõmu ja hea meelt oli temast
palju.
Lauragi abiellus ja oh imet,
temalegi on nüüd sündinud väike
kallis tütreke Emilia Violet (10.
juulil) ja tema ongi kuues
generatsioon! Ei tea, mida elu kord
temale pakub? Küll sooviksin teda
näha kooliteel jooksmas, silmad
säramas ja põsed punased -
rõõmus ja õnnelik! Aga seda ma
vist enam ei näe.
Soovin väikesele Emiliale kõike
head eluteel. Olgu elu talle helde
ja ilus ning täis armastust, sõprust
ja headust! Elu on oma salvest
pakkunud mulle nii mõndagi aga,
et näen kuut generatsiooni, seda
ei oleks küll osanud kunagi ette
kujutada.

Pihkva kohus pikendas Eston Kohveri
vahi all viibimist 7. septembrini
Pihkva oblasti kohus pikendas 17. juulil
toimunud istungil kaitsepolitseinik Eston
Kohveri vahi all viibimise tähtaega
käesoleva aasta 7. septembrini. Ühtlasi
otsustas kohus, et Kohveri kriminaalasja
kinnine kohtuistung toimub 27. juulil.
Varem oli kohus Kohveri vahi all viibimist
pikendanud kuni 8. augustini.
Eston Kohveri advokaat Jevgeni
Aksjonov ütles, et mingeid uusi fakte ei
ole kohtuasja lisandunud.

13. juulil saadeti Eston Kohveri
süüdistusmaterjalid Moskvast Venemaa
peaprokuratuurist Pihkvasse.
Kohver, keda süüdistatakse spoionaažis,
illegaalses piiriületuses, relva omamises
ja selle salakaubaveos, oli kogu
lisauurimise aja Pihkva vanglas.
Vene eriteenistused röövisid Eston
Kohveri Eesti-Vene piirilt Eesti poolelt
eelmise aasta 5. septembril.
Süüdimõistmisel võib teda oodata kuni 20
aastat vangistust.
ERR

ESTON KOHVER -

K O K A K U N S T  - Hakkliha-suvikõrvitsa kotletid
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Soomepoiste Pärimusühing, kirjastus
„Grenader“ ja koostajad esitlesid 18.
juunil Rahvusraamatukogus  soome-
poiste eluluguderaamatut. Üle
seitsmekümne esitlusest osaleja seas
oli kümmekond soomepoissi, president
Arnold Rüütel ja Soome suursaadik
Kirsti Narinen.
Soomepoiste eluluguderaamatu
koostasid ajaloolane Peep Pillak ja
bibliograaf Heini Vilbiks, konsultandiks
oli soomepoiss Vello Salo,
tervitussõnad kirjutasid Eesti Vabariigi
president Toomas Hendrik Ilves ja
Soome Vabariigi president Sauli
Niinistö.
Raamatus on ära toodud 3359 mehe
elulood, kes osalesid Talvesõjas
(1939-1940) ja Jätkusõjas (1941-
1944) Soome sõjaväes.
Biograafilises leksikonis on antud
ülevaade nende elukäigust ka enne
ja pärast teenistust Soome armees,
sest hulk soomepoistest on silma
paistnud väga erinevates
eluvaldkondades. Nende seas on
tuntud kirjanikke, kunstnikke,
teadlasi, insenere, arhitekte,
sportlasi, arste, õpetajaid, diplomaate
jne. Rohkem kui poolte meeste eluloo
juures on ka portreefoto.
Soomepoiste elulugude raamatu
koostamine sai võimalikuks ainult tänu
paljudele kaasaaitajatele. Eelkõige on
koostajad tänulikud soomepoistele
endile, kes võtsid vaevaks teha
parandusi ja täiendusi enda ja oma
võitluskaaslaste elulugudesse. Väga

palju on elulugude kirjutamisele ja
fotode leidmisele kaasa aidanud
soomepoiste perekonnaliikmed, jt.
Kaasaaitajaid ja koostajaid on mitme
aasta vältel vahendanud Soome
Sõjaveteranide Eesti Ühendus ja
Soomepoiste Pärimusühing.
Käsikirja trükki andmise ajaks aprillis
2015 oli maailmas soomepoistest
elavate kirjas 200 ringis, nendest Eestis
82. Umbkaudu 60 mehe jäljed kaovad
sõjaajal, peamiselt 1944. aasta lõpul, ja
50 mehel ka mõni aasta pärast sõda,
peamiselt 1950. aastatel. Viimaste
hulgas võib samuti veel elavaid olla,
kuid vaatamata mitmete aastate jooksul
tehtud otsingutele ei ole õnnestunud

sajakonna mehe hilisema saatuse
kohta täpsemaid andmeid leida.
Kindlasti on võimalik, et tulevikuski
leitakse mõni soomepoiss, kelle kohta
praegu teave puudub.
Koostajate nimel Peep Pillak
Soomepoiste elulood. Soome sõjaväes II
maailmasõja aastatel teeninud eestlased
ja Eesti vabatahtlikud. Grenader 2015,
504 lk.

VÕIDUPÜHA TÄHISTATI  KÄRDLAS

SOOMEPOISTE ELULUGUDERAAMATU
ESITLUS

Euroopa narkootikumide ja
narkomaania seirekeskus (EMCDDA)
avaldas  Lissabonis Euroopa
narkoraporti, millest selgub, et Eesti
hoiab endiselt oma käes tiitlit «riik, kus
sureb üledooside tagajärjel kõige
rohkem inimesi».
Tänavu avaldatud Euroopa Liidu
uimastiprobleemide aruandesse on
kokku pandud riikide 2013. aasta
andmed.  Selgub, et 2013. aastal oli
Euroopas 15-64-aastaste seas
keskmiselt 16 surmaga lõppenud
üledoosi miljoni elaniku kohta. Eesti aga

edestab pikalt kõiki ELi riike  – meil oli
127 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta.
Üle 40 surmajuhtumi miljoni elaniku
kohta oli kokku seitsmes riigis.
Kusjuures tabeli eesotsas on just
Põhjamaad.

1. Eesti   127
2. Rootsi      70
3. Norra     70
4. Taani     60
5. Iirimaa     59
6. Soome      54
7. Ühendkuningriigid   45

8. Luksemburg  30
9. Leedu   27
21. Läti       8

Eesti probleemiks on endiselt äärmiselt
kange sünteetiline uimasti fentanüül ehk
«valge hiinlane», mis hakkas jõuliselt
Eesti narkomaane murdma 2012. aastal
- üleannustest tingitut surmajuhtumite
arv Eestis suurenes järsult (38 protsenti).
«Valge hiinlane» ei ole teistes
liiduriikides nii tuntud ja on imbunud
Eestisse tõenäoliselt Venemaalt.

Tõsi, EMCDDA nendib, et olukord
Eestis on paranenud ja suuresti tänu
sellele, et 2013. aastal hakati kohalikele
narkomaanidele jagama fentanüüli
vastumürki naloksooni, mis aitab
üledoosi saanu elule.
Teisi riike, kus narkomaanide suremus
on kõrge, vaevab peaasjalikult heroiini
üleannustamine.
Milline on keskmine üledoosi tagajärjel
surnud narkomaan Euroopas?
Keskmiselt 37-aastane ja enamasti
meessoost.
Postimees

Eestis  sureb kõige rohkem narkomaane üledoosi  tagajär je l

T A R T US  A V A T I  JA A N T ÕNI S S ONI
M Ä LE S T US KI V I

Tartus Raadi kalmistul avati täna
Tõnissonide perekonna hauaplatsil
Jaan Tõnissoni mälestuskivi. Uhke
mälestise Tõnissoni auks õnnistas
peapiiskop Urmas Viilma.
Maakivi, millel on tsitaat Jaan
Tõnissonilt: "Vaim on, mis elustab, idee
ehk aade viib edasi.", on pärit tema
sünnikodust Viljandimaalt Mursilt.
Mälestuskivi avamisel võtsid sõna Jaan
Tõnissoni seltsi juhatuse esimees Krista
Aru, Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti
Üliõpilaste Seltsi esindaja ja
Tõnissonide perekonna esindajad.
Kenotaafi õnnistasid sisse peapiiskop
Urmas Viilma ja Tartu Pauluse
koguduse õpetaja Joel Luhamets.
Päev jätkus Jaan Tõnissoni seltsi ja
Eesti üliõpilaste seltsi eestvedamisel
EÜSi majas, kus lõunapaiku algasid
ettekanded ja kõnekoosolekud.
Jaan Tõnissoni surmaaeg ja matmiskoht
on teadmata, kõige tõenäolisemaks

peetakse, et nõukogude võimu
esindajad lasid ta pärast kohtuprotsessi
ja Saksa vägede lähenedes maha 1941.
aasta 3. juulil Tallinnas Pagari tänavas
ning ta on maetud koos teiste
punavõimu ohvritega teadmata hauda
kusagil Tallinna lähedal metsas.
Jaan Tõnisson oli Eesti peaminister
1919–1920 ning riigivanem 1927–1928
ja 1933. Oma eluajal oli Jaan Tõnisson
Pauluse koguduse aktiivne liige ja
esindas kogudust ka kirikukongressil.
Tartu Postimees

Foto: Toomas Tatar

Katkendid Toomas Hendrik
Ilvese Võidupüha kõnest

Kärdlas 23. juunil.
“Olen igal aastal Võnnu

lahingu aastapäeval ehk
Võidupühal rääkinud Eesti
kaitsest ja julgeolekust. Ja
täna, nagu paraku ka aasta
tagasi, täna on millest rääkida.
Poolteist aastat on Euroopas

käinud sõda. Krimm on
annekteeritud, Vene väed
sõdivad Ukraina territooriumil
Donetski ja Luganski oblastis.
Eestile on see toonud äratundmise, et

meie vabadus, kindlustunne ja julgeolek
pole üldsegi nii iseenesestmõistetavad,
nagu olime harjunud arvama.
Aga me õppisime veel midagi. Me

õppisime, et meie liitlased on Eestiga
solidaarsed. Ka need, kes selles
kahtlesid, teavad nüüd, et Eestil on
usaldusväärsed liitlased.
Kallaletung Krimmile algas eelmise

aasta veebruari viimastel päevadel.
USA hävitajad maandusid Eestis ja ka
Leedus mullu kuuendal märtsil, et teha
Balti riikide õhuruum turvalisemaks.
Ukraina kriisi ajal on Balti õhuruumi

lisaks kaitsnud taanlased, sakslased,
hispaanlased, britid, itaallased,
norrakad, poolakad ja kanadalased.
Tänavu märtsis harjutas U.S.A.

Euroopa maavägi enda rasketehnika
liikumist läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola,
Slovakkia ja Tšehhi.
Mida see viimase poolteise aasta

faktide loetelu meile ütleb? Aga seda, et
NATO toimib, NATO reageerib ja Eesti
on seetõttu kaitstud.
Nende sündmuste ühisnimetajaks on

solidaarsus, Eesti NATOsse kuulumise
normaalne ja loogiline osa. Ukrainal
seda napib, sest Ukraina ei kuulu
NATOsse. Mõtleme siis täna nendele
pingutustele, mille võtsime ette
paarkümmend aastat tagasi, kui
alustasime oma teekonda NATOsse ja
korraldasime selleks radikaalselt ümber
oma riigi.
Kui me poleks seda teinud, siis

mõelgem, milline kindlusetus valitseks
Eestis täna, millise ärevusega me
jälgiksime Ukraina arenguid, kus
päevast päeva hukkuvad Ukraina
sõdurid. >>
<< Hea rahvas,
Meie ajalugu iseseisva riigina algas

samuti teiste solidaarsuse toel.
Vabadussõja alguses saabus Tallinna

reidile detsembris 1918 Suurbritannia
laevastik See oli välisriikide esimene abi
Eestile Vabadussõjas. Sõjas, kus
hukkus kokku 111 Briti sõjaväelast.

Detsembris 1918 saabus Tallinna
esimene salk Soome vabatahtlikke.
Kokku võitles Vabadussõja ajal Eesti
rahvaväes viis tuhat Soome
vabatahtlikku. Aprillis 1919 saabus
Eestisse Taani vabatahtlike rood.  >>

<< ISIS-e elajalikud tapmised panevad
rahulikke elanikke oma kodudest
põgenema täpselt nii, nagu põgenes 7
protsenti Eesti rahvast oma kodudest
1944. aastal, kartes Nõukogude
esimese okupatsiooni elajalike õuduste
kordumist.
Nad põgenesid laevade ja paatidega

üle mere, elades seejärel kinniste
põgenikelaagrite barakkides sageli kuni
40ndate aastate lõpuni. Või hukkusid
merel, kui põgenikke täis laevu tabasid
lennukite pommid või merre jäetud
miinid. >>

<< Küsin veelkord, kes siis  on omad,
keda aitame ja kaitseme, ja kuidas
omaks saada? Millist Eestit me tahame?
Et Eesti on õigusriik, kus kohus on

õiglane ja lahendid samuti.
Et Eesti ei lähe pankrotti ega vaju

hukutavasse pöörisesse.
Et omavahelised vaidlused

lahendatakse vägivallata.
Et me mõõdame inimesi nende

väärtuste, oskuste ja hoiakute järgi,
mitte päritolu, usu ja emakeele põhjal.
Et me ei lahterda oma rahvast õigeteks

ja teisejärgulisteks, erinevate
maailmavaadetega vaenlasteks või
väärtusetuteks.
Et igal inimesel Eestis on vaba voli

jääda iseendaks. Igal inimesel siin on
õigus vabadusele ja vabaduse viljadele,
oma arvamustele ja tõekspidamistele,
ka siis, kui need erinevad sinu enda
arvamustest ja tõekspidamistest.
Eestit kaitsevad, viivad edasi ja viivad

maailma meie omad inimesed. Ja nüüd
peamegi endalt küsima, olukorras, kus
teised  meid  kaitsevad ja oleme
neile omad, siis kes on meie omad, keda
meie kaitseme?
Soovin kõigile ilusat Võidupüha ja head

Jaanipäeva. Elagu Eesti!”
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21 juunil 2015 lahkus Forestis, Ontarios,
Kanadas kirjanik Arved Viirlaid.
Arved Viirlaid sündis 11. aprillil 1922
Padisel, Harjumaal. Ta õppis Kloostri
algkoolis ja Tallinna rakenduskunsti-
koolis. Aastail 1943-1944 sõdis Viirlaid
vabatahtlikuna Soome eesti üksuse
koosseisus. Pärast sõda elas ta lühikest
aega Rootsis, aastail 1945-1953
Inglismaal ning 1953. aastast Kanadas.
Viirlaid alustas kirjanikuteed luuletajana,
avaldades kokku seitse luulekogu, kuid
saavutas kõrge tunnustuse ka
prosaistina. Tema looming on kantud
ühest eetilisest põhimõttest: rääkida
maailmale tõtt sellest, mis toimus Eestis
Teise maailmasõja ajal ning pärast
seda. Romaanides kujutab Viirlaid
sõjasündmusi Eestimaal, metsavendlust,
nõukogude vangilaagrite tegelikkust ja
pagulasühiskonna eluprobleeme.
Viirlaidi kõige olulisemateks
romaanideks peetakse kaheosalist
"Ristideta hauad" (1952) ning triloogiat

"Vaim ja ahelad" (1961), aastal 2009
ilmus autobiograafiline romaan
„Põhjatähe pojad". Kokku on temalt
ilmunud kümme romaani ja kaks
novellikogu.
Viirlaidi loomingut on korduvalt
tunnustatud Henrik Visnapuu nim
Kirjandusfondi auhinnaga. Kirjanikku
vääristati Eestlaste Kesknõukogu
Kanadas (EKN) teenetemärgiga
1963 ja EKNi kuldteenetemärgiga
2008. Arved Viirlaid loobus Vabariigi
Presidendi poolt 1997. a talle

määratud Eesti Vabariigi Riigivapi III
klassi teenetemärgist.
Arved Viirlaid oli Välismaise Eesti
Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu
liige, pikka aega tegutses Arved
Viirlaid Eesti PEN-klubi esimehena.

"Me tõstame" - Arved Viirlaid
luulekogust 'Hulkuri Evangeelium'
väljaantud Inglismaal 1948. aastal

Me tõstame uhkusega taevasse
oma murdunud mõõgad:
oleme kaitsnud oma laste elu!
Me tõstame uhkusega taevasse
oma aheldatud käed:
oleme orjad, et päike võiks paista!
Me tõstame uhkusega taevasse
oma kartmatud silmad:
elame ahelaist kauem!
Me tõuseme ise uhkusega taevasse:
oleme surreski isandid
oma isandate üle!

I N  M E M OR I A M  -  A R V E D  V I I R LA I D

I N  M E M OR I A M  -  LE M B I T  S A V I  ( 1930 - 2015 )
Lembit Savi, endine
Ülemaailmne Eesti
Kesknõukogu esimees.
Au, südametunnistus ja
õigluse nõudmine tiivustas
Lembit Savit oma õlgadel
kandma Ülemaailmne
Eesti Kesknõukogu
esimehe kohustusi
aastatel 1981 – 1989.
Tema teadis, et tung
tagade iseseisvust ja
vabadust oma isamaale on
tugevam kui võõras võim.
Aastad enne vabaduse
taastamist olid keerulised
kiirestimuutuvas maailma
areenil. Oli ülimalt vajalik, et selgitustöö,
mis hoidis Eesti saatuse läänemaailma
valitusustel poliitilises päevakorras sai
rakendatud järjekindlalt ja intensiivselt.
Lembit Savi, oma inseneri kogemustega
oskas süsteemselt vajalikku
informatsiooni edastada, välisvõitluse
aktsioone korraldada.
Helsingi kokuleppe järelkonverentsidel
oli alati ÜEKN esindajad osalemas
lobbytööga, tihti Lembit ise, kes oli
pikemat aega Eestlaste Kesknõukogu
Kanadas delegaat ÜEKN-i juures.
Lembit aitas korraldada suurt aktsiooni
Baltic Tribunal Kopenhagenis ja
tiivustada poliitilisi juhtisikuid nagu Otta

von Hapsburgi andma
toetust ja nõu Balti
rahvaste pürgimustele
vabaduse ja iseseisvuse
nõudmisel. Roteeruvas
korras Lembit Savi olles
Ülemaailmse Balti
Nõukogu esimees
paljastas selle
organisatsiooni Euroopa
büroo juhataja Algis
Kilmantist, kes osutus
N.Liidu agendiks, mis
tõestati hiljem
kättesaadud KGB
dokumentide kaudu.

Kuigi esimesed annetused olid tehtud
juba Baltimore ESTO’76 ajal ÜEKN-i
Vabadusfond asutati juriidiliselt ka
Lembit Savi esimehe oleku ajal. Samuti
ÜEKN-i Rahvuskongress Melbourne-is
1988.a. oli esimene suurüritus Läänes
millest võtsid osa vaatlejatena külalised
okupeeritud Eestist.
Olles ÜEKN’i esimees Lembitu relv
välisvõitlejana ei saanud olla tulirelv
(kuigi ta tuli tagasi Korea sõjast
haavatuna) vaid vaimne relv  - tõde
kuulutades, õiglust nõudes! Sellele ta
pühendas oma parima. Puhka rahus
hea kolleeg, sõber, kaasvõitleja
Lembit...........
Laas Leivat, ÜEKN esimees

ALEKSANDER WARMA 125
22. juunil tähistati Riigikantselei
korraldusel Viinistu kunstimuuseumis
Vabadusristi kavaleri, mereväelase,
diplomaadi ja Vabariigi Valitsuse
eksiilis peaministri presidendi
ülesannetes Aleksander Warma 125.
sünniaastapäeva.
Eelnevalt süüdati küünlad ja asetati
lilled Aleksander Warma (22.06.1890
Hindreku talu, Viinistu – 23.12.1970
Stockholm) mälestuskivi juurde Viinistu külas. Piduliku tähtpäevakõnega esines
justiitsminister Urmas Reinsalu.
Aleksander Warma elust ja tegevusest rääkis lähemalt merendusloolane Reet
Naber. Perekonna ja sugulaste nimel võttis sõna Aleksander Warma abikaasa
Martha vennatütar Riina Alep, kes jagas kuulajatega isiklikke mälestusi onu
Aleksist.
Eesti Posti juhatuse esimees Aavo Kärmas esitles tähtpäeva puhul Eesti
riigipeade sarjas neljateistkümnendana väljaantud postmarki Aleksander Warma
portreega. Trükikojas Vaba Maa trükitud siseriiklikuks kasutamiseks mõeldud 55
sendise margi tiraaž on 40 000 ja selle kujundas Lembit Lõhmus.
Tekst ja foto Peep Pillak

8. juunil andis diplomaat Oskar Öpiku
tütretütar Christa Kõressaar
välisministeeriumi muuseumile üle oma
vanaisa teenetemärgid ning mõned
haruldased dokumendid. Ühtlasi märgiti
nimetatud sündmusega ära ka Oskar
Öpiku 120. sünniaastapäev. Horisondi
toimetusel on hea meel tõdeda, et
vastavat infot vahendas endine
diplomaat ja suursaadik, aga ühtlasi
ka  Horisondi toimetaja Toomas Tiivel,
kes ajakirja märtsi-aprilli numbri jaoks
intervjueeris professor Andres Öpikut –
kuulsa Öpikute suguvõsa teadlaste liini
esindajat.
Kuidas siis ikkagi Horisondi intervjuu
professor Andres Öpikuga aitas kaasa
sellele, et diplomaat Oskar Öpiku
teenetemärgid Eestisse jõudsid?
Toimetaja Toomas Tiivel: “Tehes
Horisondi tarvis intervjuud akadeemik
Andres Öpikuga, tulid jutuks Õpikute
kuulsa teadlastedünastia (vanaonud
astronoom Ernst Öpik, geoloog Armin
Öpik jt) pärand ja memuaarid ning seegi,
kui vähe me ikkagi teame oma rahva
suurmeestest. Paljud Õpikute suguvõsa
liikmed olid sunnitud Teise maailmasõja
lõpus ka Eestist lahkuma.
Mõne aja möödudes kirjutas Andres Öpik
ja küsis, kas ja kes võiks olla huvitatud
tema vanaonu ja Eesti Vabariigi
suursaadiku ning teeneka diplomaadi
Oskar Öpiku teenete-märkidest ning
mõnedest dokumentidest, mis on tema
tütretütre Christa Kõressaare käes Norras
ja mida perekond tahaks anda mõnele
Eesti arhiivile või muuseumile. Olles
analoogsete juhtumitega korduvalt
tegelenud nii välisministeeriumis kui ka
suursaadikuna Riias ja Stockholmis,
leidsin, et sobiv koht oleks
välisministeeriumi muuseum.
Kujunesid kontaktid ja nii saigi see
Horisondile tehtud-antud intervjuu veel
ühe ilusa järelloo.”
Oskar Eugen Öpik  sündis 8.
juunil  1895  Kundas  –  suri 20.
novembril  1974  Armagh,  Põhja-Iirimaal.
Ta oli Eesti diplomaat.

Oskar Öpik õppis aastatel  1906–
1914 Tallinna Nikolai I Gümnaasiumis,
aastatel  1924–1933  Tartu
Ülikooli õigusteaduskonnas.
Esimese Maailmasõja  puhkemisel
astus  Moskva Aleksei sõjakooli.
Aastast 1915 sõdis ta Galiitsia rindel,
oli seejärel sõjavangis  Austrias  ja
interneeritute laagris Taanis.
Aastatel  1919–1920  osales ta  Vene
kodusõjas  Murmanski rindel,
kindral Jevgeni Milleri armees.
Alates 1920. aastast oli ta
Eesti  Välisministeeriumi  teenistuses,
aastail 1923-1926 poliitilise osakonna
büroojuhataja, 1927-1928  chargé
d'affaires  Kaunases, 1928-1931
Moskva, 1931-1933 Berliini, 1934-
1936 Pariisi saatkonna nõunik.
Aastatel 1936-1938 saadik Kaunases,
1938-1939 välisministri abi, 1940.
aastal saadik Pariisis.
1942. aastal tuli Oskar Öpik Eestisse,
28. jaanuaril 1943 nimetati ta senisest
kohtudirektori abi ametist  Eesti
Omavalitsuse kohtudirektoriks.
Ta oli Ernst, Armin ja Paul Öpiku vend.
Oskar Öpik oli viimane Eesti Vabariigi
saadik, kes oma volitused esitas.
Horisont

 OSKAR ÖPIKU TEENETEMÄRGID VIIDI  EESTISSE

Viirlaidu enese sõnul sai temast kirjanik
tänu Briti superspioonile Kim Philbyle,
kes oli Nõukogude luure teenistusse
värvatud juba 1933. aastal. Koguteoses
„Kuidas kirjanikud kirjutavad” kirjeldab
Viirlaid olukorda, millesse ta sattus kohe
pärast sõja lõppu 1945. aastal. 23 noort
baltlast, nende seas ka tema ise,
purjetasid Göteborgist Inglismaale, kust
nad pidi pärast väljaõpet toimetatama
langevarjuritena Baltikumi. Merereis
toimus nii salaja, et Rootsi politsei
andmetel oli lahkunud paadis ainult viis
meest ja Briti immigratsiooniameti teateil
jõuti Inglismaale alles 1946. aasta
kevadel.
Meeste missioon jäi Philby vahepeal
venelastele lekitatud andmete tõttu
teostamata – neid oli reedetud juba eos
ja õnnekombel saadi sellele reetmisele
varakult jälile. Loodetud väljaõppe
asemel Šotimaal paigutati mehed
interneeritute laagrisse Londonis ja
sealses pealesunnitud tegevusetuses
sündis Viirlaiu esimene mahukas

proosateos „Tormiaasta” (1949), mis
kõneleb 1944. aasta sõjasündmustest
Eestis.
Viirlaidi peateoseid „Ristideta hauad”
ilmus Lundis 1952. aastal ja on
vaadeldav eelmise ajalise ja küpsema
arendusena. Romaani tegevus toimub
oktoobri algusest 1944 kuni hilissuveni
1946. Viirlaid ise lahkus Eestist oktoobri
lõpul 1944 ja väidetavalt on tegemist
hilisemad sündmused kaasa teinu ja
läände põgenema pääsenu jutustusel
põhineva teosega, mis hõlmab nii
ekslemisi juba Nõukogude vägede
poolt okupeeritud Tallinnas ja Põhja-
Eesti metsades, paadi ootust
mererannas, õudusi NKVD küüsis ja
põgenemisi, reetmiseni viivat
armuiharust kui ka kaotusvalu ja
truudust – naisele, perekonnale ja
isamaale, laiemas mõttes vabaduse ja
demokraatia ideaalidele. Viimati
nimetatuid kehastab peategelane Taavi
Raudoja, aga ka tema abikaasa Ilme.

Oskar Öpiku tütretütar Christa Kõresaar
annab oma vanaisa teenetemärgid
välisministeeriumi muuseuminurgas
kantsler Alar Streimannile Foto:



6             EESTI HÄÄL - www.eestihaal.co.uk                       28. juuli 2015

EEL SEI S VA D ÜRI T USED JA  T EAT ED

Eesti Elu (Kanada)
Juhan Tönsing *16.07.20
Pärnus; † 6.06.15 (T)
Louis Volmer *15.12.29
Valgamaal; † 7.06.15 (T)
Evi Lambur (Soo) † 15.06.15
84 aastaselt (T)
Arvo Vahtra *23.02.35
Läänemaal; † 19.06.15 (T)
Arved Viirlaid *11.04.22
Padisel; † 21.06.15 Mount
Forest, Ontarios (T)
Marga Raudsepp *22.06.47
New Yorgis; † 30.06.15
Trenton, Ontarios
(T) - Torontos
Vaba Eesti Sõna (USA)
Arno Murekas *14.05.29
Saaremaal; † 04.06.15
Tampas
Tiit Heinsoo *15.10.38 Tartus
† 05.06.15 Kalifornias

Lembit Savi *16.05.30
Valgas; † 11.06.15 New
Jerseys
Leela Karilaid Evancho
*02.09.37 Viljandis;
† 16.06.15 New Jerseys
Heldi Valvur (Reinson)
*17.03.27 Orajões;
† 18.06.15 San Franciscos
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Olda Alumets *08.01.20;
† 25.05.15 Malmös
Leida Savioja (Pullerits)
*23.10.15 Peterburgis; †
04.06.15 Göterborgis
Kalev Oskar *11.05.24
Anijas; † 20.06.15 Västeras
Juta Roonemaa-Rohuste
*26.07.20 Eestis; † 22.06.15
Uppsalas
Austraalias
August Mutli *03.06.23
Viljandis; † 24.05.15 Sydneys
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RAHVAPIDU 2015
laupäeval 15. augustil - kell 13.30 kuni 23:30

Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Peale pikka 7- aastast vahet esineb Catthorpe’is jälle

tuntud folkansambel Eestist

“ U N T S A K A D ”
Kell 13:30 - suvelaagri lapsed esinevad laulu ja
rahvatantsudega.
Kell 19:30 kuni 23:30 - Tants
Päevakavas ka Ø Superloterii Ø  Ühislaulud
Ø  Müügilauad Ø   Singing Ø  Dancing
Ø  Entertainment in a relaxed atmosphere
Ø   Baar, soe söök ja suupisted kohapeal (Palume
oma alkoholi mitte kaasa võtta)
Päevapilet - £10; Õhtune pilet £7; Pensionärid ja

              üliõpilased - £7; Lastele alla 16. a. – tasuta.
EESTLASED JA EESTI SÕBRAD - OLETE KÕIK VÄGA OODATUD JA TERETULNUD!

BRING YOUR FRIENDS ALONG - EVERYONE IS WELCOME
Transpordi ühendus autoga - lõunast M1 (J18); põhjast ja idast M6/M1 (J19)/A14 sidepunkti. Rongiga Rugby.
Organiseerijad: IES ‘Tulevik’ ja Inglismaa Eestlaste Ühing. Toetaja: Eesti Vabariigi Kultuuri Ministeerium

†
Meie kauaaegset sõpra

LEIDA’t
mälestavad kurbuses

Aili, Anu ja Alar perega

†
Lahkus armas õde

DAGMAR d’OFFAY (Lustig)
 sünd: 13.07.1944 Tartus

surn: 28.03.2015 Londonis
mälestavad

Astrid ja Laura
Puhka rahus

R A H V A P I D U  2 0 1 5  -  Ö Ö B I M I S E  V Õ I M A L U S E D  /
A C C O M M O D A T I O N

Ümberehitamise tõttu ei ole võimalik sel suvel ööbida Catthorpe Manor'is. The
Manor House at Catthorpe is being renovated and rooms will not be available
there. Priority for the other rooms is given to the campers and the camp leaders.
On võimalik broneerida Rugbys asuvates hotellides interneti kaudu: 20. juulil
tuba kahele saadav järgmiste hindadega: Ibis (Rugby East) alates £40, 7,5 km
kaugusel Catthorpeist; Travelodge (Rugby) jaama lähedal - £38 - 7,0km;
Premier Inn (Rugby North M6 Jct1) - £35 - 6,4km; Premier Inn (Rugby
Newbold) - £52 - 5,7km; Holiday Inn Junction 18 - £81 - 8.2km.

†
Armast sõpra ja klassiõde

Stolzenau päevist
LIA SCHOFIELD’i

mälestab kurbuses
Silvia Kuusik perega

†
Lahkunud sõpra

LIA SCHOFIELD’i
mälestab

Helga Heinastu

Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne

21. juuli  Sirje Ilmari
23. juuli  Rein Kalmaru
29. juuli  Endla Lepik
29. juuli  Eda Kalvik
31. juuli  Aili Eistrat
10. aug  Linda Rootalu
11. aug  piiskop Andres Taul
12. aug  Maarja Reiman
22. aug  Maimu Pärtel
24. aug  Katrin Hiietam

Tähtpäevad
28. juuli 1946 EELK Londoni
Kogudus asutati
10. aug     Eesti Rahva
Võitluspäev  (Sinimäed 1941)
20. aug 1991 Iseseisvuse
taastamine
23. aug 1989 Balti kett

Sündinud
26. juuli 1841 C.R.Jakobson
2. aug 1878  Aino Kallas
7. aug 1930  Veljo Tormis
11. aug 1905  Ernst Jaakson

13. aug 1865 Konstantin Türnpu
18. aug 1909 Milizia Korjus
26. aug 1928 Heino Laaneots

Surnud
11. aug 1886 Lydia Koidula
25. aug 1882 F.R.Kreutzwald
26. aug 1980 Milizia Korjus
28. aug 2006 Heino Lipp

Mälestame Inglismaal
lahkunuid

1. aug 1972   Kindral-Major
        Arthur Lossmann

1. aug 1993  Ernst Tarn,
IEÜ juhatuse liige ja laekur
1950-1984
22. aug 1995 Ernst Luuk,
Bradfordi segakoor
‘Kungla’ juht ja Eesti
täienduskooli juhataja
23. aug 1996 Ene
Helbemäe-Grieve,
filmiprodutsent
24. aug 1983 Leonhard
Veski, Leicesteri Eesti
Maja esimees ja koorijuht

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.

ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS
Järgmised lõunad
20. september;
18. oktoober;

15. november; 13. detsember jõululõuna.
Londoni Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB

Transport Bradfordist
Rahvapeole

Buss lahkub Bradfordi Eesti
Kodust (8 Clifton Villas, BD8

7BY) laupäeval 15. augustil kell
9:00. Eelregistreerimisega Paul

Ratnikuga
Tel 01274 544221

H E I N A -  J A  L Õ I K U S K U U

Laura ja Chrisile
õnnitlusi tütre Emilia Violeti

sünni puhul
IES ‘Tulevik’

Are you travelling to Estonia this year and
want accommmodation near Tartu - for a
couple of nights or longer. Why not stay at

SEITSE-KÜLALISTEMAJA
B & B GUEST HOUSE

Run by Lynn and Bob Haidak from Lancashire this award winning guest house in
Ülenurme on the outskirts of Tartu has 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”

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).
Only four copies left.


