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asutatud 1947
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LONDONIS JA BRADFORDIS
2
Londoni mereteemaline EV 98 aastapäev

Eesti Vabariigi 98.aastapäeva tähistamine
Inglismaal 27.veebruaril Bradfordi Eesti Kodus.
Ligi 70 kaasmaalast koos kohalike sõpradega olid tulnud, et
tähistada Eesti ajaloolist sündmust 1918 aastal. Rahva seas
oli nii noori, kui vanu, kümme neist olid sündinud enne sõda
vabas Eestis. Kõige vanem külaline oli 92 aastane. Kohal olid
ka lapsed koos vanematega, noorim neist vaid 11 kuune.

3

4

Foto: Ly Tuubel

Eesti Vabariigi 98. aastapäev
toimus 24. veebruaril Westminster
Cathedral Hall’i saalis Londonis.
Kontsert algas Eesti Vabariigi
hümni ühislaulmisega. Seejärel
pidas suursaadik härra Lauri
Bambus
aastapäevakõne
ja
juhatas
sisse
Londoni
eestlaskonna
eestvedaja
Tiit
Reigo mälestuseks taasesitatud
lühifilmi „Mina olen eestlane“ (Tiit
Reigo, 21.dets 1910 - 22.juuli
2015).
Filmist
jäi
kõlama
aastakümneid Inglismaal elanud
vanahärra
palve:
„Säilitage
eestlust!“ Järgmine videotervitus
tuli Eestist peaminister Taavi
Rõivaselt ning oli mõeldud just
väliseestlastele. Kõlama jäi mõte –
„Just seal, kus teie praegu elate,
asub tänu teile ka tükike
Eestimaast. Igaüks teist teeb Eesti
suuremaks.“
Kontserdi muusikalisele osale
andsid ava-akordi noored talendid
Mirjam Elessawi ja Sirli Friman
lauluga “Kui on meri hülgehall”.
Selle aasta Eesti Vabariigi
aastapäev oli mereteemaline ja
enamus laulud just merega seotud.
Londoni Eesti Segakoor jalutas
saalist lavale regilaulu leelotades
ning jätkas repertuaari ansambel
Vägilaste looga “Kullakutse” ja
Tõnis Kõrvitsa seadega “Vee ja
soola saaga”. Klaveril saatis
dirigent Kristi Jagodin ja taustaks
mängis bongotrumme Kristiina
Killo.
Rahvatantsijaid oli seekord lausa
kaks
rühma:
naisrühm
ja
segarühm. Naisrühm läheb sel
suvel naisfestivalile Jõgevale ja
selle repertuaarist esitatigi lõbus
tants “Rehelised”, kus rehade
asemel kasutati hoopis londonlikult
vihmavarjusid. Jätkas segarühm
rõõmsa looga “Veel kord” ja
rahvatantsijad lõpetasid üheskoos
tantsuga “Savikoja venelane”.
Kontsert jätkus imelapse Kristo
Saarna esitusega. Kristo on Tartu

Variku Kooli 5. klassi õpilane, kes
laulab Külliki Levini käe all
laulustuudios Külliki Lauluaed.
Alates 5. eluaastast hakkas ta
käima laulmas ja 7-aastaselt Tartu
Muusikakoolis
viiulit
õppima.
“Kristo on sündinud muusik. Ta on
tundlik,
elegantne
ja
kauni
lauluhäälega, väga siiras ja
hurmav esineja”, kirjeldab Levin.
Seda kinnitas ka tõsiasi, et EV
aastapäeval
pani
poiss
esmakordselt
saalitäie
rahva
entusiastlikult kaasa laulma “Kui
heeringas oli kuival maal”. Külliki
Levin on loonud mitmeid laule just
spetsiaalselt Kristo Saarnale nagu
näiteks “Sasi ja kiigu, mu tuul”, mis
tuli ka Londonis esitlusele.
Kauni
õhtu
lõpetas
ilusa
lauluhäälega
Mirjam
Mesak
mõtliku lauluga “Teisel pool vett”.
Klaveril saatis Harry Heldur Põlda.
Selle aastapäeva õhtu tegid
eriliseks veel õhtujuhid, kes
juhatasid eesti ja inglise keeles
ladusalt sisse iga esineja. Kumbki
neist aga ei olnud eestlane, vaid
usinad õpilased eesti keele
õpetaja Kerli Liksori käe all. Naa
Aku Addo on pärit Ghanast ja on
kaks aastat eesti keelt õppinud,
Patrick Plunkett on pärit Iirimaalt ja
õpib eesti keelt juba 4 aastat.
Nende huvi eesti keele vastu
sütitasid eestlastest elukaaslased.

Foto: Kirret Kanna

Saalis olid kenasti kaetud lauad külma toiduga. Aga enne
seda toimus eeskava, mis algas Bradfordi Kodu esimehe
avasõnaga ning millele järgnes palvus Virge (Taul) James´ilt.
Rahvariietes kauaaegsed klubi liikmed Harald Luts ja Endla
Lepik teadustasid eeskava.
Bradfordis sündinud Karin Blakeley ja Reet Järvik laulsid laule
„Õrn ööbik“ ja „Me pole enam väikesed“
Eesti suursaadiku tervituse luges ette Agne Larm. Oma
tervituses kiitis suursaadik seda, kuidas aastaid tähistatakse
Põhja Inglismaal nii tähtsat päeva.

Vabariigi
aastapäeva
üritused.
Vabariigi
aastapäeva
üritused.
Vastlapäev
Londonis
Eesti uudised

English section
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Kommentaar
Sport, Kokakunst
Kirjandus
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Eelseisvad
üritused
Teated

Järgmine Eesti Hääl ilmub
7. aprillil 2016
Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt
28. märtsiks
Eesti Hääle toimetus on
avatud esmaspäevast
reedeni kell 10.00 kuni
17.00. Tel: 0115 8776877
Teistel aegadel palume
võtta ühendust e-posti teel

Reet Järvik luges Juhan Liivi luuletuse „Isamaale“, esimest
korda deklameeris ta lapsena Bradfordi klubis 53 aastat tagasi.
Eestist tulnud muusikud Karl Kobin ja Toomas Oks saatsid
kahte ühislaulu- „Ärkamise aeg“ ja „Merepidu“, mõned
inimesed laulsid seda sellise hooga, et seda oli kuulda läbi
saali.

Harald ja Endla
tantsupõrandal
Foto: Toomas Ojasoo

Pärast pidu pakuti traditsiooniliselt
kiluvõileiba, Kalevi komme ja eesti
küpsist “Kevadlill” ning “Valeri”.
Kõrvale pakuti shampust ja eesti
õlut.

Oligi aeg asuda sööma, aga veel enne seda luges Endla
Lepik „Sääl kus voolab Emajõgi“ ja Inglismaa Eestlaste
Ühingu esimees Toomas Ojasoo tänas kõiki osalejaid ja
lootis, et kõigil on tervist ja jõudu, et osaleda Eesti Vabariigi
100.juubelil kahe aasta pärast. Eeskava lõppes Eesti hümniga.

Täname EV ürituse toetajaid: Eesti
saatkonda Londonis, Eesti Maja
Londonis, Estolinki ja Eesti
Abistamise Komiteed. Samuti
täname korraldajaid: Estonian
Guild, Londoni Eesti Selts ja Eesti
Kool Londonis. Täname ka kõiki
osavõtjaid,
esinejaid
ning
annetajaid.
Kirjutas Evelin Siilak

Päev jätkus laulu ja suhtlemisega vanade ning uute sõprade
vahel nii söögilaua ääres kui ka baaris, kus traditsiooniliselt
olid müügil Eesti joogid. See oli üllatuseks ühele alles hiljuti
Inglismaale kolinud eestlasele.
Pidime talle seletama, et Bradfordi Eesti Kodu on eestlaste
kants Põhja Inglismaal.
Karl ja Toomas mängisid edasi- saalis oli kuulda lauluhäält
kuni esimesed hakkasid hea tundega kodupoole minema,
ootamas juba järgmist üritust Eesti Klubis.
Virge James loeb palvet
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NOTTINGHAMIS
JA
LEICESTERIS
Eesti riigi tähtsaima püha tähistamine
toimus Nottinghamis pühapäeval 21.
veebruaril.
Igaaastane armsa Eesti sünnipäev on
Nottinghami Eestlaste Ühingu kindlas
päevakavas ning ka seegi aasta tõi
kohale ruumitäie kesk-Inglismaa rahvast
– nii nooremaid kui ka vanemaid
põlvkondi, nii eestlasi kui ka nende
sõpru ja perekonnaliikmeid.

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
pöördumise
välismaal
elavatele
eestlastele youtube’i kaudu. Ta tõdes,
et iga eestlane, kes välismaal elab, teeb
Eestimaad tükivõrra suuremaks ning et
igaühe edu on kogu riigi edu.
Üles sai võetud ka lauluviis ning mõnus
oli kuulata, et ka need kohalolijad, kes
eesti keelt ei valda, püüdsid kaasa
laulda. Kuigi eesti keel on mitmete

Taaskord tähistasime Eesti Vabariigi
aastapäeva 20. veebruaril Leicesteri
Eesti Majas, kus meid oli kokku tulnud
ligi 40 inimest vanuses 4-80. Üritus
algas jumalateenistusega, mille viis läbi
Eestist tulnud õpetaja Valdo Lust.

kilu, heeringa ja Eesti suitsuvorsti
võileivad, lihapirukad ning Inglismaa
eestlaste lemmik kohupiimakook. Kõik
läks kaubaks ja järgi ei jäänud midagi.
Perenaine jäi rahule :). Kui kõigil, kes
süüa soovisid, olid kõhud täis, läks õhtu
Sellele järgnes Anu valmistatud edasi filmi vaatamisega.
maitsvate
roogade
söömine. Filmiks
olime
seekord
valinud
Vahelduseks kartulisalatile pakkusime "Vehkleja", mis oli ka esitatud Oskari
ühte
vana
head
rahvusrooga- kandidaadiks
võõrkeelsete
filmide
mulgikapsaid. Lisaks sellele olid veel kategoorias.
Peale filmi lõppu toimus loterii,
kus peaauhinnaks oli pudel
Viru Valget. Juttu jätkus
kauemaks ja pidu kestis
hilistundideni.
Täname kõiki kohaletulijaid,
kes aitasid meil Eesti Vabariigi
sünnipäeva
vääriliselt
tähistada. Eriti tore oli näha
vanu tuttavaid Hinckley'st, kes
olid ka palju uusi sõpru kaasa
võtnud.
Eesti Maja komitee

Fotod: Toomas Ojasoo

Pealelõunane
koosviibimine
algas
sõnavõtuga Reet Järvikult. Kadri Saat,
ühingu Esinaine, tutvustas kohalviibijaid
Nottinghami Eestlaste Ühingu 2015
aasta aruandega.
Valitud sai ka
komitee, kelle õlule langeb järgmise
aasta ürituste korraldamine ja kelle
liikmeskond täienes kolme uue liikme
võrra. Tore on tõdeda, et Nottinghami
kandis eesti elu ikka edeneb, kuigi
ühingul puuduvad oma ruumid. Samas
on aga kohalik ukraina ühing meid oma
tiiva alla võtnud ning oleme alati nende
hubases majas teretulnud.
Kuulasime huviga Eesti Vabariigi
peaministri tervitust eestlastele üle
maailma. Peaminister Taavi Rõivas tegi

arvamuste kohaselt üks raskemaid
keeli, siis on inglaste, lätlaste,
brasiillaste ning ukrainlaste püüd
ühineda
kooslauluga
tõepoolest
imetlusväärne.
Seltskondlik viibimine jätkus sõprade
seltsis jutu vestmisega.
Noorem
seltskond sai piljardimänguga kätt
proovida.
Ei puudunud ka lookas
toidulaud heeringa, kartulisalati ning
musta
leivaga
tänu
tublidele
perenaistele.
Lahku
läksime
lubadusega, et tõenäoliselt jaanipäeva
paiku jälle kokku saame.
Mõnede
arvamuste kohaselt on “ tõenäoliselt“
üks raskemaid eesti sõnu hääldamiseks
välismaalastele. Mis teie arvate?
Margit Veveris

Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistused
Eesti
Vabariigi
aastapäeva
teenistused jäävad Inglismaal juba
sellesse aega, mil võib tunda suure
kevade saabumist, aga iial ei või teada
– mõnel teisel aastal võib väljas
terendada hoopis jahe ja sombune
inglise talv. Sellel aastal Inglismaad
külastades võidutses aga see helgem
pool – kirsid olid alustanud õitsemist
ning päevades oli nii soojust kui
päikest, mis tegi meele rõõmsaks.
Rõõmu tegi ka see, et eestikeelsed
teenistused
ei
ole
Inglismaal
lõppenud.
Inglismaal on hetkel kaks tegutsevat
eesti
kogudust.
Kesk-Inglimaa
koguduse
teenistused
toimuvad
Leicesteri Eesti Majas ning Londoni
kogudus peab teenistusi Londoni
Soome või Londoni Rootsi kirikus.
Viimane
on
võitnud
koguduse
vaieldamatu sümpaatia ning sobib
igati
väikse
kogukonna
kooskäimisteks.
Oma vaimulikku ei ole paraku
kummalgi kogudusel ning nõnda tuleb
iga teenistuse jaoks leida õpetaja.
Selline iseendaga hakkama saamine
on aga olnud eesti kogudustele
tavapärane ja plaanid järgmisteks
teenistusteks tehakse varakult, vahel
isegi aastaks ette.
Koguduste praktiline elu lasub
koguduse esimehe või vabatahtlike
õlul.
Kesk-Inglismaa
koguduse
väsimatu esimees Ene-Ly Toome
kinnitab, et senikaua, kuni on

teenistusel käijaid, jätkab ka tema
koguduse eest hoolitsemist.
Londoni koguduse hea käekäigu eest
seisab Virge James. Tema isa, Jaak Taul,
oli Londoni eesti koguduse kauaaegne
õpetaja ning
Inglismaa praostkonna
praost. Samuti on koguduse toeks ja
töötegijaks Adelies Beermann, kelle
vanaisa Gustav Johannes Beermann oli
Tsarskoje Selo Issanda Muutmise kiriku
pastor ning hiljem Kadrina koguduse
õpetaja ning Viru praost.
Oma toetava osa vabariigi aastapäeva
jumalateenistuse väärikaks toimumiseks
Londonis annab tavapäraselt ka Eesti
Vabariigi saatkond ning Londoni Eesti
Seltsi segakoor Kristi Jagodini juhtimisel.
Vabariigi aastapäeva jumalateenistus on
Inglismaa
eesti
koguduste
üheks
olulisemaks sündmuseks kirikuaastas.
Nagu Lennart Meri on öelnud laulupeo
avakõnes laulupeo kohta, võib öelda ka
Eesti
Vabariigi
aastapäeva
jumalateenistuste kohta Inglismaal - see
on sündmus kuhu tullakse, et vaadata, kas
me oleme ikka veel olemas. On hea meel

Üle kolmekümne inimese, nende seas
neli last, osalesid pidulikul Jumalaeenistusel 21. veebruaril Rootsi kirikus
Londonis. Rootsi kirik on meile juba nagu
kodukirikuks saanud.
Õpetaja Valdo Lust pidas jutluse
arutades sõna “Vabadus“ mitmet
tähendust.

VASTLAPÄEV LONDONIS
Peaesineja Leiutajate Külakooli südaõpetaja Hendrik Noor koos õpilastega.
Juba vanarahvas teadis, et vastlapäeval
suurt tööd ei tehta. Vastlaid peetakse
ikka vägeva peo ja tralliga. Vastasel
juhul ei tule õnne majja ega kasva ka
kari, linadest rääkimata.
Eesti Majas Londonis toimus vastlapäev
veebruari
esimesel
pühapäeval.
Rahvast tuli rohkelt ja neid ootas korralik
soe kõhutäis Eestist toodud suitsulihaga
hernesuppi. Kõrvale pakuti musta leiba
ja soolaubasid. Pärast mugiti kohvi ja
tee kõrvale kodutehtud vastlakukleid
vahukoorega.
Vastlad ei tähenda aga ainult
kuklisöömist. Meie vanavanematele
Eestis seonduvad need lapsepõlvest
tuttava
mänguasja
–
vurri
valmistamisega. Nii ka siin. Laste
õpitoas õpetati erinevaid vahvaid vurre
valmistama. Õpitoa viisid läbi meie
peakülalised Eestist. Neist veidi
lähemalt.
Õpitoa juhatas sisse Hendrik Noor ning
rääkis ka lähemalt ka oma tegemistest.
Hendrik on nimelt
südaõpetaja
Leiutajate
Külakoolis
Sännu
Kultuurimajas. See on põnev koht, kus
kool saab hoopis teise tähenduse.
Olulised märksõnad kooli programmis
on:
unistamine,
loovus
uute
olukordadega kohanemiseks, suhted
inimestega ja kogu meid ümbritseva
keskkonnaga. Leiutajate Külakoolis
leiutatakse elamise viisi: kuidas elada ja
õppida nõnda, et harmoonia, ilu ja
vabadus meid pidevalt saadaks.
Hendrik Noor koos abikaasa ja kahe
lapsega on Sänna Kultuurimõisa
kogukonna hing. Neil on oma
puutöökoda, saviklass, tekstiiliklass,
velokuur ja kootakse kangastelgedel.
Kultuurimõisas on peale külakooli ka
Taevarada matk metsas, Trühvlikohvik,
mõisapood,
raamatukogu
ja

Londoni Eesti Seltsi segakoor Kristi
Jagodini juhatusel, kaunistas teenistust
kolme lauluga, alustades regi lauluga
Muhu saarelt “laulan mere maaks”, siis
Cyrillus Kreek`i (seadnud K Jagodin) “Mu
süda ärka üles“ ja viimaseks Mart
Jaansoni “Tuul”. Meie organist, Philip
Norman lõpetas teenistuse mõjuva palve
lauluga “Hoija Jumal Eestit“.

regulaarsed külaskäigud põnevate
inimeste poolt. Tom Valsberg, Vahur
Kersna, Siiri Sisak ja Tiibeti õpetaja on
mõned paljudest, kes satuvad Võrumaa
metsade keskele Sänna mõisasse.
Hendrikuga olid kaasas koolilapsed
Frida, Kaspar, Nora ja Theodor, kes olid
kenasti ette valmistanud õpitoa Londoni
lastele. Iga laps juhendas omamoodi
vurri tegemist ja osavõtjad said valida
endale
sobivaima
arvestades
raskusastet
ja
eripära.
Näiteks
valmistati vurr CD kettast, millele pandi
pisike kuulike keskele või tehti lausa ise
puust vurr, kuhu sai vildikatega peale
joonistada meelepärase pildi. Kõik
lapsed said toreda kogemuse ning uhke
omatehtud vurri koju kaasa.
Pärast algas vanarahva mõistatuste
ärarvamine. Iga õigesti vastanu sai
endale
eesti
kommi.
Mõned
laudkonnad, kes võistlesid, olid eriti
usinad ja said suu kohe eriti magusaks.
Näiteks arvati ära järgmisi mõistatusi:
“Kasvab ja kahaneb, aga otsa ei saa”
või “Magusam kui mesi, tugevam kui
lõvi”.
Pärast oli loterii ja võideti Eestimaist
nänni,
šokolaadi
ja
muusikat.
Vastlapäev oli mõnusalt tegus, lõbusalt
aktiivne ning rõõmu jätkus nii suurtele
kui pisematele. Rammus hernesupp oli
nii mõnelegi uus maitseelamus. Suur
aitäh kõigile tulijatele ja Londoni Eesti
Selts soovib kõigile “Pikki liuge”!
Vastlapäev on liikuv püha ja sõltub
sellest, millisel teisipäeval on noorkuu.
Vastlapäev on 7 nädalat enne
lihavõttepühi ja alati teisipäeval. Eestis
on kombeks liugu lasta ja vastlavurre
meisterdada. Inglismaal teatakse seda
päeva “Shrove Tuesday” nime all.
Korraldas Londoni Eesti Selts. Peakokk

Peale teenistust oli rikkalik kohvilaud
kaetud, nagu alati, saatkonna poolt.
Jumal õnnistagu meie kodumaad ja meie
edaspidiseid tegevusi siin Inglismaal.
Oleme südamest tänulikud kõigile, kes
sellest teenistusest osa võtsid, eriti
Valdole, kes tuli Eestist ja pidas eelmisel
päeval teenistust Leicesteris, vahvale
LES segakoorile ja muidugi meie
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SURI DIRIGENT ERI KLAS
26. veebruaril suri 76-aastaselt eesti
dirigent Eri Klas, kes viibis juba
alates eelmise aasta detsembrist
väga raskes seisundis haiglaravil.
Klas oli tuntumaid Eesti muusikuid
maailmas, kes on juhatanud enam
kui sadat sümfooniaorkestrit
neljakümnest eri riigist — Islandist
Austraaliani, Jaapanist USA-ni.

Eri Klas on olnud ‘Estoniaga’ seotud alates 1965. aastast, dirigendina, kunstilise juhina ja
peadirigendina aastail 1975–1994, aastast 1994 audirigendina ja aastast 2004 ühtlasi
Rahvusooperi nõukogu esimehena. 9. juunil 2005 sai Klas rahvusooperi "Estonia"
nõukogu juhiks.
Estonias on ta juhatanud üle viiekümne ooperi. Aastail 1985–1990 oli ta Stockholmi
Kuningliku Ooperi peadirigent, aastast 1990 Soome Rahvusooperi külalisdirigent, 1991–
1996 Ǻrhusi Sümfooniaorkestri peadirigent, aastast 1996 Hollandi Raadio
Sümfooniaorkestri peadirigent, aastast 2003 sama orkestri peakülalisdirigent ja alates
1998. aastast Tampere Filharmoonia kunstiline juht.
2002. aastast alates oli Eri Klas Tallinna Filharmoonia kunstiline juht.
Ta on salvestanud hulgaliselt heliplaate mitme muusikaettevõttega, juhtinud Eesti
Rahvuskultuuri Fondi, olnud Eesti Muusikaakadeemia audoktor, Eesti Olümpiakomitee
liige ja UNESCO hea tahte saadik.
1991. aastal valiti ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt Eesti Rahvuskultuuri Päästmise
Fondi (hiljem Eesti Rahvuskultuuri Fond) nõukogu esimeheks.
Delfi/Eesti express jt

EESTI TUNNUSTAS 99 INIMEST
RIIGI TEENETEMÄRKIDEGA

Nimekirjas oli õpetajaid, arste ja õdesid,
teadlasi, antropolooge, arheolooge,
kunstnikke, kirjanikke, muusikuid,
riigiametnikke ja teisi.
Nende hulgas sai Valgetähe teenetemärgi
Eesti Moskva saatkonna konsulaartalituse
direktor Signe Matteus, (varemalt konsul
Londoni saatkonnas) kelle meelekindlus ja
visadus võimaldas Eestist Venemaale

vangistusse viidud kaitsepolitseinikul Eston
Kohveril hoida sidet lähedaste ja oma
riigiga.
Ka tunnustati ooperilauljat ja omanimelise
muusikute toetusfondi asutajat Pille Lill`e,
kes elas Londonis 1992 kuni 1997. Pille Lill
alustas oma muusikuteed klaveriõpingutega Pärnu Lastemuusikakoolis, siis
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 19921994 jätkus haridustee lauljana Londoni
Guildhall School of Music and Drama
magistrantuuris. Pille Lill laulis St. Martin in
the Fields Kirikus; Trafalgar Square
“Estonia” laeva hukkumise mälestusteenistusel. Pille laulu saatel algasid BBC
raadio kesk-öö uudised.
President Ilves andis teenetemärgid üle
iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril.
Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei

VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE EDINBURGHIS
24.-27. veebruaril tähistati Edinburghis
vabariigi aastapäeva. Pidustused said
alguse 24. veebruaril, kui Estonian Society
oli esindatud Edinburghi Ülikooli poolt
korraldatava kultuurifestivali Gather Festival
raames toimunud kultuurilaadal. Eestist oli
kohale kutsutud ehtekunstnik ja
metallivormija Timmo Liiva, kes eksponeeris
laadal eestipärast käsitööd ning tutvustas
koos Estonian Society liikmetega
laadakülastajatele Eesti ajalugu ning
kultuuri. Iseseisvuspäeva õhtupoolikul viidi
Estonian Society juhtimisel huvilistest
välismaalaste seas läbi töötuba, kus õpetati
Eestis laialt levinud küpsisetordi
valmistamist.
Nädala haripunktiks sai aga Vabariigi
aastapäeva tähistamine 27-ndal veebruaril.
Õhtut alustati piduliku vastuvõtuga koos
tervitusjookide, suupistete ja Estonian
Society presidendi tervituskõnega, millel
järgnes Elmo Nüganeni menufilmi “1944”

EESTI UUDISED
Enamik Eesti elanikest toetab vastavalt 61,8 ja 65 protsenti on
pagulaste tõttu vaba liikumise selle poolt. Viisavabast liikumisest
piiramist
loobumist ei toeta naistest 28,4 ja
Eesti elanikest ligi 60 protsenti on mitte-eestlastest 24,1 protsenti.

7. juunil 1939. aastal sündinud Eri
Klas on juhatanud
sümfooniaorkestreid üle maailma,
sh Londoni BBC SO, Berliini ja
Müncheni filharmoonikuid, Pariisi
Opéra SO, Haagi Residentie-Orkest’i Euroopas, nimekaid USA orkestreid nagu Cleveland
Orchestra, Chicago SO, Bostoni SO, Los Angelese FO ja Washington National Symphony
Orchestra, Tokyo SO-d ning nimekaid Austraalia orkestreid.

President Toomas Hendrik Ilves tunnustas
99 inimest riigi teenetemärkidega, kelle
pühendumus oma kutsetööle või
kogukonnale on muutnud kogu Eesti
paremaks. "Teenetemärgid on tunnustus
Eesti inimestele ja meie toetajatele
välisriikides nende sihikindluse eest oma
tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele,
millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele,
demokraatiale, teadmistele, innovatsioonile,"
kirjutas president Ilves otsuse eessõnas.
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vaatamine. Spetsiaalselt oli Eestist kohale
lennutatud noored talendikad muusikud
Johannes Laas ning Kirke Karja, kes
esitasid õhtu jooksul nii kõigile teada-tuntud
eestikeelseid palasid kui ka
dzässisugemetega meeleolumuusikat.
Ürituse raames toimus ka Eestile
sünnipäevakoogi küpsetamise võistlus,
millest võttis osa arvukalt võistlejaid.
Rõõmu tegi suur külaliste hulk – peost võttis
osa nii rohkelt kohalikke eestlasi ja
välismaalasi kui ka külalisi kaugemalt.
Arvukalt olid esindatud Aberdeenis,
Glasgows ja Manchesteris õppivad
eestlastest tudengid, aga tulijaid jagus pea
igast Ühendkuningriigi osast, s.h. Londonist,
Cardiffist, Bristolist jm., mistõttu kujunes
õhtu mõnusalt meeleolukaks. Edinburgh
Estonian Society tänab kõiki tulijaid ning
kutsub üles järgmisel aastal taas üheskoos
iseseisvuspäeva tähistama!
Taavet Kutsar

nõus
loobuma
viisavabast
liikumisest Euroopa Liidus (EL), et
piirata pagulaste levikut Euroopas,
selgub uuringufirma TNS Emor
BNS-i tellimusel läbi viidud
küsitlusest.

Meeste ja eestlaste seas toetas
pagulaste leviku piiramise nimel
EL-is
viisavabast
liikumisest
loobumist vastavalt 56,9 ja 56,8
protsenti küsitletutest. Viisavabast
liikumisest loobumise vastu oli
Küsitletutest 59,4 protsenti ütles, meestest 35,3 ja eestlastest 35,2
et on kindlasti või pigem nõus protsenti.
loobuma viisavabast liikumisest Oma eelistust ei osanud öelda 8,9
EL-is, et piirata pagulaste levikut. protsenti kõigist küsitletutest ning
Viisavabast liikumisest ei olnud 7,9 protsenti meestest, 9,9
nõus loobuma 31,7 protsenti protsenti naistest, 8 protsenti
inimestest.
eestlastest ja 10,9 protsenti mittePagulaste liikumise piiramise eestlastest.
nimel EL-is viisavabast liikumisest Kokku küsitles Emor 1930 Eesti
loobumist toetavad pigem naised elanikku vanuses 15-74 aastat.
ja
mitte-eestlased,
kellest BNS

RIIGIKOGU PIKENDAS
PASSIDE KEHTIVUSAEGA
Riigikogu võttis 82 poolthäälega
vastu seaduse, millega pikendati
Eesti kodaniku passi kehtivusaega
viielt aastalt kümnele ning muudeti
paindlikumaks
nõuded
isikut
tõendavale dokumendile sobiva
foto osas.

seotud kulutusi ning toimingute
tihedust. Erandina väljastataks
alla
15-aastastele
Eesti
kodanikele passid viieks aastaks.
Samuti
muutis
seadus
paindlikumaks
nõuded
isikut
tõendavale dokumendile sobiva
foto osas, et hõlbustada näiteks
sünnijärgse puudega inimesel või
haiglavoodis lebaval inimesel
dokumendi taotlemist.

Kuue Riigikogu liikme algatatud
isikut tõendavate dokumentide
seaduse
muutmise
seaduse
kohaselt
pikendatakse
Eesti
kodaniku passi ning välismaalase Seaduse
algatajateks
olid
passi maksimaalset kehtivusaega Riigikogu kõigi kuue fraktsiooni
viielt aastalt kümnele.
esindajad. Seadus jõustub 2017.
Seaduse
eesmärgiks
on aasta 1. jaanuaril.
vähendada passi väljastamisega postimees

MÄLESTATI TALLINNA POMMITAMIST
Kolmapäeval 9.
märtsil möödus 72
aastat Tallinna
märtsipommitamis
est kui 1944.
aastal heitis
Nõukogude
lennuvägi Tallinna
elamu-rajoonidele
rohkem kui 3500
pommi.
Nõukogude
lennuväe
tsiviilobjektide
pommitamises
hukkus üle 700 inimese. Enam kui 600 inimest sai haavata.
Pommitamise tagajärjel jäi peavarjuta umbes 20 000 tallinlast.
Rünnaku peamised sihtmärgid olid elurajoonid. "Rängalt sai
kannatada üks hansaperioodi pärlitest - Tallinna vanalinn Harju
tänava ümbruses," kommenteeris mälestuspäeva korraldanud
Muinsuskaitse amet.
Kahes rünnakulaines hävis kokku 1549 hoonet ja 3350 sai
kahjustada. Tollasest elamispinnast moodustas see ligi kolmandiku.
9. märtsil põles maha ka Estonia teatrimaja, kus oli vahetult enne
pommirünnakut alanud etendus; süttis Niguliste kirik, linnaarhiivi
hoone Rüütli tänaval ja vaekoda Raekoja platsil.
Niguliste kirikus toimus mälestusteenistus, Harju tänaval mälestati
küünaldega ning Siselinna kalmistul Kaitseliidu peakaplan
ülempreester major Aivar Aleksander Sarapik viis läbi hingepalve
ohvrite mäletamiseks.

VALITI EESTI EUROVISIONI LAUL
5. märtsil selgus Saku Suurhalli
laval ‘Eesti Laul’ võitja, kelleks
osutus Jüri Pootsmann lauluga
“Play”. See laul esindab Eestit
Rootsis
Stockholmis
mais
toimuval Eurovisioni võistlusel.

Teiseks tuli Laura “Supersonic” ja
kolmandaks Cartoon feat - Kristel
Aaslaid “Immortality”. Finaalis
helistati kokku ligi 73 000 korda.
Jüri Pootsmanni poolt hääletas 44
protsenti kõigist helistanutest.
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ENGLISH SECTION
The 98th anniversary of Estonian
Independence was celebrated not only in
Estonia, but also by the diaspora across
the world. This month’s Eesti Hääl
carries reports of events held in London,
Leicester, Nottingham, Bradford and
Edinburgh. There may well have been
others (of which we were not informed).
2016 has been ascribed in Estonia as
‘The year of maritime culture’ and this
was a theme in London. If anyone has
any ideas about promoting this, please
contact us. Estonia is also looking
forward to 2018, the centenary of
independence. Once again ideas for
events in Great Britain are welcome.
Independence in 1918 came at a price,
and was sadly lost as a result of the
Second World War. A key officer in the
war against the Red Army was Colonel
Alfons Rebane, about whom a new book

has been published (see page 5).
Despite Estonia regaining independence
in 1991 the threat from the east still
exists. ‘The Times’ published an article
by Riho Terras, Commander-in-Chief of
the Estonian Defence Forces,
highlighting Putin’s intent in the Ukraine
and in Syria (see below).
The current topic in the UK is the EU
referendum. The Canadian Estonian
newspaper carried an article by Elle
Puusaag. It would be interesting to
receive comments from those who have
arrived since 1991 as well as from those
who came as refugees after the Second
World War and their second and third
generation offspring. Any comments will
be published anonymously if requested.
Wishing our entire readership a peaceful
Easter.
Reet Järvik and Toomas Ojasoo

THE WORLD TURNS A BLIND EYE TO PUTIN’S
SECRET WAR
Russia has occupied Ukraine and
threatens other neighbours.
You may have forgotten, but a war is
raging in Europe. Since the signing of the
Minsk-2 ceasefire a year ago, more than
380 Ukrainian soldiers have died in
combat and nearly 1,700 have been
wounded. During the first three weeks of
this year, 22 were killed in action — one
dead Ukrainian soldier for every day. That
is not an armistice, let alone peace. That
is war.
And it’s a war that Ukraine neither started
nor wanted. It was Russia, which invaded
and annexed Crimea and then unleashed
a war in eastern Ukraine. Local
separatists are now commanded by
Russian officers and come under the
Southern Military District of the Russian
Federation. So parts of Ukraine are under
de facto military occupation by Russia.
As Lithuania’s foreign minister quipped:
“Putin is the best peacekeeper - he
breaks down the country and keeps the
pieces.”
Ukraine is not “a faraway country about
which we know nothing”. It is in the middle
of Europe and has a common border with
four Nato states (Poland, Slovakia,
Hungary and Romania).
As a signal of intent, Russia has recreated its 1st Tank Army. This comprises
a tank division, tank brigade, mechanised
infantry division and artillery brigade. This

formation has more main battle tanks
than the German Bundeswehr or British
Army and is designed for offensive, not
defensive, operations.
At the same time, the Kremlin has
installed long-range missile systems in
Crimea and in the vicinity of the Baltic
states. Combined with Iskander-M
ballistic missiles and air-launched cruise
missiles, these are designed to deter any
Nato response in times of crisis — or
when member states are attacked. Mr
Putin formally declared Nato a “security
threat” to Russia six weeks ago.
He certainly isn’t trying to bring peace to
Syria. He simply wants to vanquish
Bashar al-Assad’s enemies and keep the
president in power. His strategy is simple:
just as in Chechnya, he is using
overwhelming force — indiscriminate
artillery strikes, bombing raids, forced
removals of population and extrajudicial
killings — until the opposition is no more.
As a Nato soldier I was always taught that
our alliance is based on values: respect
for human life and human rights, rule of
law, and governments elected freely and
fairly. I’m sure they are shared by all
members of Nato. But if that is the case,
how can we stand by when a regime
breaks countries into pieces and then
keeps those pieces? And kills thousands
of civilians in the process?
Riho Terras, Commander-in-Chief of the
Estonian Defence Forces.

THREE MEN JAILED FOR SPYING FOR RUSSIA
Three men, aged from 21 to 42,
received sentences ranging from two
years to four years and ten months for
supplying information to Russian
security services on the movements
and operations of Estonia's security
service, defence forces and border
guards.
The men, described as smugglers by
the prosecution, were sentenced in
closed trials for collaborating with
Russian security services between
October 2015 and February 2016.

There have been several high profile trials in
Estonia of officials accused of spying for
Russia in the last decade, but the prosecution
of low-level informants with no access to state
secrets indicates a heightened level of
vigilance. They were not civil servants.
Relations between Estonia and Russia are
increasingly tense after Russian special
forces occupied Ukraine's Crimea region a
year ago and heightened concern over the
muscular Russian foreign policy in eastern
Europe.
Reuters

ESTONIA PLANS TO CLOSE SOME EMBASSIES
Estonia's Foreign Minister Marina
Kaljurand said that the Estonian
embassies to be closed will be
determined by the ministry during the
consultations with the parliamentary
committee on foreign affairs and
members of the government. Kaljurand
said "We have to think seriously
about closing embassies. So far we have

only opened embassies, but given the
current international situation, the state
of financial resources and personnel
available to the Ministry of Foreign Affairs,
we understand that we can no longer
maintain such a network of embassies".
Currently, Estonian embassies and
consulates operate in 97 countries
around the world.

16. märts 2016

NEW NAME FOR THE MUSEUM OF OCCUPATIONS
With the support of the Kistler-Ritso
family, the Museum of Occupations will
be expanded and renamed. Alongside
the periods of occupation, the newly
created Vabamu will concentrate on the
restoration of Estonian independence
and the topic of freedom in general.
From 2018, the Museum will be retitled
as ‘Vabamu’, in order to "inspire people
to appreciate their freedom and stand
up for it." Construction work will begin
in 2017 and result in doubling its
exhibition space.
Museum director, Merilin Piipuu, said
that Vabamu would address the loss of
freedom as well as the importance of
appreciating it. She said she believed
that it was the role of a museum to

invite people to actively create their
own future by reflecting on their past.
The initial funding for its construction
came
from
the
Kistler-Ritso
Foundation. Olga Kistler-Ritso, who
fled the country in 1944 and later
emigrated to the United States,
donated €2.5m to the building of the
museum.
Vabamu will be Estonia’s largest
museum based on private donations.
President Toomas Hendrik Ilves,
Foreign Minister Marina Kaljurand and
many others are among the supporters
of the fund-raising campaign. The
renewal of the exhibition is estimated to
cost about €1.5m
ERR

ESTONIAN LANGUAGE UNDER THREAT
Leading
Estonian
linguists
and
transport businesses are troubled by a
back-door promotion of the Russian
language
into
the
official
services environment and think that
plans of politicians to support new
proposals are both populist and
demeaning. Two bills intended to
concede to the demands of East-Viru
taxi companies and remove the need
for a basic command of Estonian in
order to obtain a licence are before
Parliament.
The population of Narva contains just
over 2% Estonians. The danger is of an
ever more closed Russian-speaking
community, which lacks the motivation
to learn even a little bit of the official
language - Estonian. Similarly most
train drivers for Estonian Railways only
speak Russian.
The law dates back to the Language
Act of 1989, whereby administrative
and procedural functions in the

Estonian language were established as
a human right. Since then a whole
generation has been educated at
school in an independent Estonia.
Initially it was stated that up to 600
Narva taxi drivers would lose their jobs;
after assessment of the language need,
this figure has dropped below 150, of
which a half are currently attending
Estonian language courses!
According to the Language Committee
chairman, Tartu University Professor
Birute Klaas-Lang, the Language Act
requires only a basic level command of
the language. She said ”Achieving this
level is not rocket science. The claim
that acquiring a basic skill of the
Estonian language is altogether
beyond the people’s ability is simply
irrelevant.”
In the decade from 2000, native
Estonian speakers in Ida-Viru towns
dropped by 29% from 17,000 to 12,000.
In practice, for a Narva taxi driver every

ESTONIA - HOME TO THE TALLEST SCOTS PINE
The tallest Scots pine
tree in the world has been
found in the Veriora
municipality of Põlva
county.
The
tree
measures 46.6 metres in
height.
According to the Estonian
state forest management
centre, the RMK, the tree
is 1.3 metres taller than
its closest rival in Poland.
Recent research carried
out by scientists from the
Estonian University of
Life Sciences shows the
tree to be at least 214 years old.
Kaarel Tiganik of the RMK said the pine
that was measured largely by chance
at the end of 2015 by a group of

researchers who were
examining
a
spruce
growing nearby. "When it
came out that the spruce
was the new Estonian
record holder with a
height of 48.6 meters,
scientists
from
the
Estonian University of
Life Sciences started to
measure also the pines
growing next to it," he
said.
Scientists say that the
highest spruce of Estonia
is at least 202 years old.
The Scots pine is Estonia’s most
common tree, and is the only variety of
pine growing in the country.
Baltic Times/ foto - Õhtuleht

CRAFT CAMP IN ESTONIA
People interested in handicraft are
invited to come and learn a variety of
new skills and to find out more about
Estonia’s rich handicraft culture at this
workshop, which takes place in
Olustvere from 9-15 July.
The camp is organised by the
Estonian Native Crafts Dept. of
Viljandi Culture Academy, a foremost
centre for handicraft teaching with
experienced practitioners in many
different fields.
http://www.kultuur.ut.ee/en/craftcamp/ws
The registration deadline is 20th May.
The fee is €950 and includes:

§ Return bus travel from Tallinn to
Olustvere.
§ Accommodation for 6 nights at the
Olustvere School of Service and Rural
Economics dormitory in twin rooms.
§ Breakfast, lunch (except field trip lunch)
and dinner, and coffee breaks. On
Thursday evening dinner at Olustvere
Mansion with a concert.
§ 4 workshops of 6 hours per day, over 4
days
§ Workshop materials and printouts.
§ Estonian crafts-themed cinema
programme: "Women of Muhu
island" (English subtitles) and "Keepers
of the of the Loom”
§ Guided field trip of choice to either
Viljandi, Pärnu or Setomaa

16. märts 2016
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Kommentaar - “Brexit” – kui unistused kohtuvad reaalsusega
Veebruarikuus teatas Ühendkuningriigi
(United Kingdom, UK) peaminister David
Cameron, et britid saavad 23. juunil 2016
korraldataval rahvahääletusel öelda, kas
nad soovivad jääda Euroopa Liitu (EL)
või sealt lahkuda. Meedias on seda
nimetatud “Brexitiks” hiljutise Kreeka
võimaliku EList lahkumise (“Crexiti”)
eeskujul.
Poolt ja vastu
The Economist’i ajakirjanik Edward
Lucas leiab, et peaminister Cameroni
hoolimatu
õnnemäng
“Brexiti”
referendumiga seab ohtu UK tuleviku
(PM, 01.03.). Lucas nendib, et talle ei
meeldi referendumid, kuna need
õõnestavad
parlamentaarset
demokraatiat. Tema soovitusel peaksid
britid
rahvahääletusel
edastama
positiivse sõnumi, tõestamaks, et UK on
üks ELi juhtriike ja et kogu Euroopal on
Suurbritannialt
õppida
selle
dünaamilisest majandusest, ausast
riigiaparaadist ning edukast immigrantide
lõimimisest. Lucas rõhutab ka, et ELi
liikmesuse plussid ulatuvad majandusest
kaugemale. Otsustav “jah” euroliitu
jäämisele annaks brittidele hüppelaua,
mis võiks neid lennutada tagasi Euroopa
diplomaatia keskmesse, kirjutab Lucas.
Peaminister Cameron on võrrelnud
“Brexitit” hüppega pimedusse.
EList lahkumise tulisemad pooldajad on
viis Cameroni kabinetiministrit ning
Londoni populaarne ja karismaatiline
linnapea Boris Johnson, kes vaatab
ilmselt igatsevalt peaministritooli poole.
Ligi pooled toorid parlamendierakonna
331-st liikmest toetavad “Brexitit”. Ka

konservatiivide eksjuht Michael Howard
teatas
oma
toetusest
sellele.
Suurbritannia vajab Howardi arvates
enesekindlust minna oma teed ning
majandusriskid on ülehinnatud. Mitmed
arvamusuuringud näitavad, et ka
enamus britte pooldab EList lahkumist.

“Brexiti” pooldajad väidavad, et EL on
oma bürokraatlike eeskirjade müriaadi ja
maksudega muutunud takistuseks UK
edasise arengu teel. Nad soovivad ka
piiride sulgemist ja väidavad, et on
sündimas uus liit – Euroopa Ühendriigid,
mis oleks praegusest EList veelgi
bürokraatlikum ja tsentraliseeritum. Nad
on ka veendunud, et EL vajab
Suurbritanniat rohkem kui EL viimast
ning usuvad, et UK globaalne tähtsus
võiks selle sammuga tõusta ja riik
omandaks keskse koha nn Anglosfääri
(USA, Suurbritannia, Austraalia, Kanada
ja Uus-Meremaa) riikide seas. Neid riike
ühendavad samad keeletraditsioonid,
ajalugu, õigus-süsteem, demokraatlikud
institutsioonid ja inimõiguste austamise
põhimõtted. Nii võiksid nad olla uus
ühendatud jõud, tagamaks globaalset
rahu ja õitsengut (Pm, 22.02.). Iseasi hoiatasid eelmisel laupäeval Hiinas
muidugi, kas Anglosfääri riigid ise seda toimunud kohtumisel maailma majandust
tabava šoki eest, mis kaasneks UK
sooviksid või oleksid sellest huvitatud.
lahkumisega EList.
Briti parlamendi alamkoja liider Chris
Grayling, kes samuti pooldab “Brexitit”, Et Ühendriikidel on siiani sõlmimata
leiab, et väljaastumisega seotud hirmud vabakaubanduse leping ELiga, on USA
ei vasta tegelikkusele. Tema arvates on siiani kasutanud UK-d sillana ELi turule.
euro- ja põgenikekriisiga, tööhõive Kui seda võimalust enam pole, siis
viletsa olukorra jt probleemidega heitlev milliseid probleeme võiks see vaakum
EL minetanud oma senise näo ja esile kutsuda? Praegu on võimatu
autoriteedi.
Linnapea
Johnson
jt ennustada, kas EL sooviks “Brexiti” järel
euroskeptikud peavad Schengeni vaba edendada veel kaubandust isepäise UKga.

SPORT
Vehklemine

This year’s European Division 3
Tournament is being hosted by
Estonia. The matches involving
Belarus, Montenegro, Slovakia and
Estonia will be played in Tallinn at
Kalevi Keskstaadion between 17th
and 21st May.

Selgus Eesti epeenaiskonna koosseis Rio
olümpiaks.
22.
veebruaril
toimunud
Eesti
Vehklemisliidu juhatuse koosolekul kinnitati
tänavusele
Rio
de
Janeiro
olümpiamängudele
sõitva
Eesti
epeenaiskonna koosseis.
Peatreener Kaido Kaabermaa ettepanekul
ja juhatuse otsusega vehklevad Rios nii
individuaal- kui võistkonnavõistlusel Irina
Embrich, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva.
Varuvehklejana
võetakse
olümpiamängudele kaasa Kristina Kuusk.
"Nüüd
saab
rahulikult
olümpiaks
valmistuda. Muid valikuid õigupoolest
polnudki. Olümpiale lähevad kolm Eesti
kõige paremat ja tituleeritumat vehklejat.
Kui me poleks triot praegu välja valinud,
läinuks kakluseks ning naised hakanuks
mööda
Euroopat
ringi
sõitma
ja
satelliitturniiridel punkte koguma," sõnas
Kaaberma.
Delfi

In last season’s matches Estonia
routed
Belarus with a 50 point
hammering before losing narrowly to
Montenegro (29-27) away from
home. British based players from
Leicester, Luke Veebel and the
Pallas brothers Maati and Karl were
key members of the team.
More news on the event will be
posted on www.estonianrugby.com.

K O K A K U N S T - Väikesed seene-hakklihapirukad
Soolasemaks suupisteks
on lihavõtetel ikka olnud
erinevad pirukad.
Lihtsalt
valmistatavad
pirukad, mis maitsevad
paljudele.
Sobivad
serveerida nii soojalt kui
ka külmalt.

Koostis:
500 g lehttainast
300 g hakkliha
1 sp õli
1 porrulauk
300 g viilutatud seeni
1.5 dl hapukoort
0.5 tl soola
0.5 tl musta pipart
0.5 tl sidruni pipart
100 g riivjuustu
Valmistusaeg:
Viiluta porru ja särista õlis
korraks läbi. Lisa juurde
hakkliha ja kuumuta segu
taas läbi. Lisa seeneviilud

“Brexit”
pole
mitte
esimene
selleteemaline rahvahääletus Suurbritannias. 1975. a, üsna varsti pärast
Suurbritannia ühinemist ELi eelkäija,
Euroopa Ühisturuga, toimus analoogiline
referendum. Tookord väljendasid britid
soovi jääda ühenduse rüppe. Aga kas ka
nüüd?
Kaks erinevat kampaaniat (“Britain
Stronger in Europe” ja “Vote Leave”)
kütavad Suurbritannias praegu kirgi.
Elle Puusaag. Eesti Elu

ALFONS REBANE

Rugby

The schedule includes Estonia v.
Montenegro on Wednesday, 18th
May with Estonias second match on
Saturday, 21st May.

viisaruumi terroristidele ahvatlevaks Loobumine
ELi
võimsa
“klubi”
võimaluseks, kus neile kutsuvalt vilgub liikmesusest võib vaatlejate hinnangul
roheline tuli.
pikka aega kahjustada mitte ainult UK
majandust, vaid kõigutada ka riigi
”Brexiti” tagajärjed
julgeoleku alustugesid. Sel juhul oleks
Erinevate uurimuste ja analüüside põhjal UK küll iseseisev, kuid üsna jõuetu riik.
võib
“Brexit”
negatiivselt
hakata
mõjutama miljonite brittide elu (The Brüsseli ja Londoni suhted pole kunagi
Guardian, 29.02). “Brexiti” jõustamine on olnud eriti head, ent ühised huvid on neid
planeeritud 10 aastale. Nii oleks siis koos hoidnud. Arvamustoimetaja Urve
referendum vaid esimene samm “Brexiti” Eslas tsiteerib Briti filosoofi John Lucas’t,
pikal ja käänulisel teel. UK valitsuse kes on öelnud, et Inglise kanal on laiem
uuringud näitavad, et seljakeeramine kui Atlandi ookean (Pm, 24.02.). Eslase
võib
referendumi
ellu
ELile põhjustaks suurt segadust ja hinnangul
kutsunud
Briti
peaminister
Cameroni
ebakindlust. Kõige enam kannataksid
selle tagajärgede all britid ise. “Brexit” jaoks olukord kontrolli alt väljuda ja tal
raputaks
rahaturgusid,
kahjustaks tuleks sel juhul tagasi astuda.
tööstussektorit, kahandaks naelsterlingi Pealegi võiks euroliidust lahkunud
väärtust jne, jne. Mis saab aga Ühendkuningriik hakata ise lagunema.
rahvusvahelistest lepetest, mille osaline Võimalik, et šotlased korraldaksid sel
UK on? Võib arvata, et nendega seotud juhul
uue
referendumi
UK-st
juriidilise sasipuntra lahtiharutamine on väljaastumiseks, mis ei pruugi lõppeda
omaette probleem, rääkimata ühise enam “ei”-ga. “Brexit” võib tekitada
keele leidmisest ELi ülejäänud 27 probleeme ka Põhja-Iirimaal, kus üle 20
liikmesriigiga.
aasta kestnud rahuprotsess on toetunud
Maailma
juhtivate
majandusriikide asjaolule, et nii nii Iirimaa kui UK on
rühmituse
(G20)
rahandusministrid kuulunud ELi.

ja kuumuta veel mõni
minut. Lisa hapukoor ja
kuumuta veel 3-4 minutit.
Maitsesta. Lase jahtuda.
Lisa
riivjuust.
Lõika
lehttainas
ruutudeks.
Venita ääri õhemaks. Jaga
täidis tainatükkidele (1
kuhjaga supilusikatäis).
Niisuta ääri külma veega
ja sule kahvliga vajutades
kolmnurgakujuliselt. Määri
lahtiklopitud
munaga.
Küpseta ahjus 225°C
juures 15 minutit.
Antud kogustest saab 1216 pirukat.
Allikas: toidutare.ee

See on raamat meie Teise Vabadussõja
legendaarseimast väejuhist kolonel Alfons
Rebasest (24.6.1908 – 8.3.1976). Raamat annab
kroonika vormis ülevaate kolonel Alfons Rebase
eluteest, kes edukate taandumislahingute eest
Volhovi rindel 1944 aasta alguses pälvis esimese
eestlasena Saksa kõrgeima sõjalise aumärgi
Raudristi Rüütliristi. Sõja lõpupäevil 1945
annetatud Tammelehtedest Rüütliristi juurde
saab aga teada alles 30 aastat pärast sõda.
Aumärgid iseenesest ei loo legende, vaid ikka
mehed ja nende teod. Idarinde pea kõigis
lahingutes võideldakse 10-kordselt tugevama
vaenlasega. Kuidas olla sellistes võitlustes mitte
ainult edukas, vaid säilitada ka meeste - oma
legendaarsete rebasekutsikate elusid, see oli
Alfons Rebase eesmärk. Ja mehed olid uhked
oma ülema üle.
Omaette peatüki kolonel Alfons Rebase elus moodustavad nii tema aktiivne ja
avalik tegevus Eesti pagulasorganisatsioonides kui ka salajased operatsioonid
Inglise luures. Kõik ühe eesmärgi nimel - vabastada kodumaa! Raamat on
illustreeritud rohkete varem avaldamata dokumentide, kaartide ja fotodega.
Lisana on toodud Alfons Rebase teenistuskiri Eesti Kaitseväes ja Kaitseliidus.
Lugeda saab omaaegseid ajalehtede artikleid, isiklikke mälestusi ja dokumente.
Heino Prunsvelt ja Grenader

EESTIS KASVAB MAAILMA KÕRGEIM MÄND
Põlvamaal Veriora vallas sirguv Eesti
kõrgeim mänd osutus ühtlasi ka
teadaolevalt kõrgeimaks hariliku männi
(Pinus sylvestris) esindajaks kogu
maailmas.
Põlvamaa hiiglane on 46,6 meetrit
kõrge ning ületab senist maailma
kõrgeimat harilikku mändi Poolas 1,3
meetriga,
teatas
Riigimetsa
Majandamise Keskus (RMK). Nagu
kinnitavad
äsjased
maaülikooli
teadlaste mõõtmised, on uhkel puul ka
soliidne vanus – vähemalt 214 aastat.
Eestis on harilik mänd ainus looduslik
männiliik ja ühtlasi ka levinuim puu meie

metsades. Üheks põhjuseks, miks
Põlvamaal kasvab ühe koha peal nii
mitu rekordpuud, peavad metsamehed
ja teadlased seda, et puud asuvad
kausjal pinnal, osalt kalde peal, osalt
lohus. See pakub looduslikku kaitset
tugevate tormide ja tuulte eest ning
tagab sadevee ja toitainete valgumise
lohu põhja, varustades puid piisava vee
ja toitainetega. Loodusemees Hendrik
Relve on piirkonna puud ristinud
Ootsipalu oru hiiglasteks.
Eesti kõrgeim mänd ja kuusk kasvavad
riigimetsamaal ning on võetud erilise
hoole alla.
Postimees.ee
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EELSEISVAD ÜRITUSED
JA TEATED

†

†

LONDONIS

LEA HARRISON’i

Lahkus armas abikaasa ja õde

(neiuna Lääts)
sünd: 14.12.1947 Lubenham, Market
Harboroughs
surn: 02.02.2016 Nottingham’is
mälestavad

ELLI REBANE

Tulge Laulma!
Päevad lähevad aina
pikemaks ja hinge hiilib
esimene kevadetunne....
Kutsume kõiki
9. aprillil Londoni Eesti
Majja, et kevade- ja
suvesoojus üheskoos süda
meisse laulda!
Reet Kromeli REE-koor koostöös Londoni Eesti
Seltsiga korraldavad muusikapäeva Eesti Majas
Londonis.
Tihedale proovipäeval järgneb kõigile avatud
kontsert. “KEVAD SÜDAMES JA SUVI EES”
kus on kohal ka LES rahvatantsu naisrühm.
Tule ja laula kevad põue ja päike südamesse!
Registreerimine: info@londonieestiselts.co.uk
Märksõna: laulupäev. Eelnevalt saadetakse välja
noodid ja täpsem info. Lauljate osavõtutasu £5 tasuda
kohapeal.
Tule kuulama kaunist kevadkontserti, kus iga esineja
on staar!
Registreerimine: info@londonieestiselts.co.uk
Laulupäeva täpsem info - 078 6055 7544 Evelin Siilak

Nottinghami eestlased

†
Mälestame meie ema ja mammit

ERNA AUG’i
surnud 7. aprillil 2006

ning
õde ja tädi

MARIS AUG’i
surnud 13. aprillil 2011

Ants, Alar, Hendrik, Kristjan

LES' aastakavas:
Jaanipidu 4. juunil Brentwood'is
Jõulupidu 3. detsembril Wandsworth Civic Suite'is.

ELLI REBAST

BALLADS LXX

EELK Kesk-Inglismaa kogudus

laupäeval 19. märtsil
kell 19.30
esineb Tallinna Tehnika
Ülikooli meeskoor St
James Piccadilly, Londonis.
Bass - Ain Anger;
Dirigendid - Peeter Perens
ja Siim Selis
Pilet: £15; Pensionarid (Concessions) £12
pühapäeval 20. märtsil - kell 19.30
The Ffwrnes, Park Street, Llanelli, Carmarthenshire.
SA15 3YE

BRADFORDI EESTI KODU
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221
Email: info@eestikodu.co.uk
www.facebook.com/EestiKodu

pühapäeval 24. aprillil kell 14.00
Eesti Kodu aasta peakoosolek.

LEICESTERI EESTI MAJA
366 Fosse Road North, LE3 5RS.
Tel: 0116 251 6727 eestimaja@gmail.com
Jaanipidu grillimine

laupäeval 11. juunil
Olete kõik oodatud!

BALTIC VISIONS
Saturday 19th March at 7.30 p.m. at St. Peter’s
Church, 119 Eaton Square, London, SW1W 9AL.
Inspirational choral music by Latvian, Estonian and
Lithuanian composers sung by the Nonsuch Singers.
The programme includes works by Arvo Pärt, Veljo
Tormis, Urmas Sisak, Peteris Vasks and others.
Tickets: £15 (concessions £12 and under 16s free);
online at http://www.nonsuchsingers.org.uk or at the
door on the night (cash and cheque only)

Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF
2016 aastakava
13-15. mai
Seltskondlik nädalavahetus ja
aastapäeva tähistamine laupäeval 14. mail
7-13. august Laste suvelaager
13. august
Laste suvelaagri lõpupidu
Info: kristysheldon@hotmail.com

Londoni Eesti Seltsi juhatus 2016
13. veebruarli 2016 toimus Londoni Eesti Seltsi
peakoosolek. Sel aastal on LES juhatus järgmine: Evelin
Siilak (esimees), Tiia Avastu (abiesimees, laekur), Triin
Kübar (kirjatoimetaja), Marje Viilu ja Kristi Jagodin
(liikmed). Revisjonikomisjonis on Kaspar Koppel ja
Martin Lahe.
Londoni Eesti Seltsi segakoori dirigent on Kristi Jagodin.
LES rahvatantsude juht ja eestvedaja on Marje Viilu
(naisrühm ja segarühm).

Otsin informatsiooni
“Otsin informatsiooni, mälestusi ja fotosid
oma sugulaste Salme ja Juhan Pruudeni elu
ja tegemiste kohta, sugupuu uurimise
jaoks. Olen tänulik igasuguse info eest.
Lugupidamisega, Peeter Pruuden”
Palun, kel on vähegi informatsiooni, võtta
ühendust emaili teel:
info@londonieestiselts.co.uk või helistada
07860557544 Evelin Siilak. Iga info on
teretulnud.

Tähtpäevad
Suur Reede
1949 Küüditamise
ohvrite mälestuspäev
29. märts 2004 Eesti NATO liige
Eesti Hääl soovib sünnipäeva lastele
õnne
18. märts Leida Laumets
19. märts Katrin Eagle
20. märts Tiina Rajamets (juubilar)
04. aprill Parina Aggarwal
06. aprill Helga Heinastu
07. aprill Rein Laasna
09. aprill dr. Gunnar Reiman
25. märts
25. märts

09. aprill
11. aprill

JA

Kalju ja Nelli

†
Lahkus armas sõber

ELLI REBANE
mälestavad leinas

Tiina ja Juhan
Kristy ja Peter
Malle, Uku ja Ly
Laine Säägi perega
Lilli ja Uno

Len ja Rima
Vytas
Teet ja Ene-ly
Marju ja Stephen

Kauaaegset koguduse liiget
mälestab

PAASTU-

sünd: 10.09.1928 Eestis
surn: 02.02.2016 Leicesteris
mälestavad leinas

IES TULEVIK

JÜRIKUU

pr. K. Mandreit
Enn Kamarik
Sündinud
19. märts 1809 Fredrik Pacius
20. märts 1898 Eduard Wiiralt
24. märts 1964 Jaan Tätte
27. märts 1883 Marie Under
29. märts 1929 pres. Lennart Meri
8. aprill 1901 Ernst Idla
13. aprill 1898 Helmi Mäelo
17. aprill 1899 Aleksander Kolmpere
Surnud
19. märts 1882 Carl Robert
Jakobson

23. märts 1953
25. märts 1994
26. märts 1962
3. aprill 1951
15. aprill 1971
16. aprill 1927
Mälestame

Oskar Luts
Bernard Kangro
Cyrillus Kreek
Henrik Visnapuu
Friedebert Tuglas
Konstantin Türnpu
Inglismaal elanud
eestlasi
21. märts 1996 August Lembra,
Eesti Hääle toimetaja 1983-1993
4. aprill 1961 kolonel Harald Riipalu
18. aprill 2007 Einar Sanden, kirjanik
18. aprill 2007 Praost em dr. Jaak Taul

Lauluõde Linda Rootalu mälestades
(10.08.1923 - 20.12.2015)

Linda oli üks väsimatutest Londoni Eesti Seltsi (L.E.S) naiskoori
liikmetest, alati kohal, kaasas autotäis lauljaid Slough’st. Tema
haruldaselt ilus soprani hääl andis meie lauludele erilise sära.
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel 1971. aastal Westminster
Cathedral Hallis oli Linda ka esimesena kohal kokkuvarisenud
saadik Tormale esmaabi andmas.
Oh, kuis oli ilus laulda! (Ööbiku surm)
Puhka rahus.
HH

Leinateated teistest eesti ajalehtedest
Eesti Elu (Kanada)
Lilian Teder Sillaots *26.10.29
Tallinnas; † 08.02.16 Montrealis
Ado Reimann *31.03.28 Vändras;
† 05.02.16 (T)
Helve Lepik (Laur) *19.12.25
Tartus; † 13.02.16 (T)
Albert Saarna *24.0819 Hiiumaal;
† 18.02.16 (T)
Linda Pintson (Rätsep) *14.05.27
Tõrvas; † 18.02.16 (T)
Õie Sutt-Liivoja (Nõmm)
*13.06.30 Saaremaal; † 25.02.16
(T)
Voldemar Gustavson *20.09.28
Saaremaal; † 27.02.16 (T)
(T) Torontos

Vaba Eesti Sõna (USA)
Adelheid Juliana Pool *27.11.15
Ulilas; † 02.02.16 Portlandis
Andres Elleri *29.11.38 Tartus;
† 25.01.16 Kalifornias
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Ants Teder *10.01.26 Tallinnas;
† 08.02.16 Täbys
Vello Trepp *29.05.29 Tallinnas;
† 13.02.16 Uppsalas
Meie Kodu (Austraalia)
Martin Haasma *04.11.23
Saulepis; † 09.02.16 Sydneys
Rudolf Teevali *27.12.21 Tartus;
† 11.02.16 Newborough, Victorias

Value for money accommodation near Tartu
‘SEITSEMAJA’ 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). Sauna facility
available as extra. Children over 12 years accepted.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714,
Tartumaa. Tel: +372 6661163; Mob: +372 5334 1388;
www.seitsemaja.ee Email: guesthouse.seitse@gmail.com.
Booking.com award of excellence”

EESTI HÄÄL - ESTONIAN NEWS
Publisher - Association of Estonians in Great Britain
Toimetus - Reet Järvik ja Toomas Ojasoo;
Korrektuur - Tiina Kõiv.
Esindajad: Lydia Järvik (Bradfordis), Ida Lemsalu (Londonis)
Tellimis aastaks: £18; 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, Nottingham. NG10 4BL. Tel: 0115 877 6877 e-mail:
info@eestihaal.co.uk
Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis ei tarvitse alati ühtuda
toimetuse seisukohtadega. Iga artikli eest vastutab allakirjutanu.
Toimetaja võib teha muudatusi ilma autori loata.
Printed by Diamond Print, Long Eaton, NG10 4HN

