
ESTONIAN NEWS - eestlaste ajaleht Inglismaal.                   www.eestihaal.co.uk

Nr. 2357           16. veebruar 2016          asutatud 1947

Vabariigi
aastapäeva
tervitus.
Eesti uudised

Järgmine Eesti Hääl ilmub
15. märtsil 2016

Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt

7. märtsiks

Vaadates  maailma enda ümber,  näeme paraku  mitte ainult
positiivset. Tuleb tunnistada, et  probleeme ja murekohti jätkub
kõikjale. Senine jõudude tasakaal ja julgeolekuolukord nii maailmas
laiemalt kui kitsamalt Euroopas on muutunud. Venemaa-Ukraina
konflikt, Süüria kodusõda, Euroopa lävele jõudnud rändekriis -
need on vaid mõned märksõnad markeerimaks  väljakutseid,
millega silmitsi seisame.

Eesti välispoliitika üks peamisi prioriteete on meie riigi
julgeoleku ja heaolu tagamine ning kindlustamine. Selle eesmärgi
nimel rakendame töösse kogu oma kogemustepagasi ja
saavutused diplomaatias ning rahvusvahelises suhtluses.  Meil
tuleb igapäevaselt jätkata senist järjepidevat tööd Eesti heaolu
ja turvalisuse tagamise nimel.

Nagu juba mitmel korral varem,  tuleb taaskord rõhutada, et
Eesti positsiooni ja rahvusvahelise maine tugevdamisesse
annavad väärtusliku panuse kõik välisriikides elavad eestlased.
Eesti rahvaarv on maailma mastaabis väike ning seetõttu ei tohi lävi
riigi ja inimeste vahel olla kõrge; ajame ju  ühiselt “Eesti asja”.
Rahvadiplomaatia on väikese riigi puhul äärmiselt oluline, mistõttu
on ülimalt suur heameel selle üle, et Ühendkuningriigis elab nii palju
tegusaid kaasmaalasi.

Eesti vabariigi sünnipäev on alati olnud kõigi eestlaste ühine
pidupäev, mida tähistatakse kodumaal ja igas maailma paigas, kus
eestlased on endale kodu leidnud. Kutsun teid kõiki meie vabariigi
98. sünnipäeva tähistades võtma hetke, et mõelda, mida saate teie
siin Ühendkuningriigis ära teha selleks, et Eesti oleks nähtavam, et
meie sõprade ring oleks suurem, et meie riigi käekäigu vastu
tuntaks siirast huvi.

Kallid sõbrad, tahan teile kõigile soovida indu ja tahet jätkuvalt
kaasa aidata Eesti heaolu edendamisele ja meie julgeoleku
kindlustamisele. Ainult üheskoos oleme piisavalt tugevad ja meie
hääl piisavalt kõlav, et kestaks meie iseseisvus ja riiklik järjepidevus.
Kaunist vabariigi aastapäeva!
Lauri Bambus
Eesti suursaadik Ühendkuningriigis
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Veebruari esimesel nädalal toimus
Euroopa Parlamendi täiskoguistung
Strasbourgis. Põhidebatt, mis leidis
aset 3.veebruaril, oli pühendatud
18.-19. veebruaril toimuvale Euroopa
ülemkogule. Parlamendiliikmed
esitasid oma ettepanekud Euroopa
Liidu riigipeade kohtumisele.
Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv
Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige
Tunne Kelam ütles oma kõnes, et
Euroopa Liidu ühispiiri tõhus kaitse
sõltub eelkõige vajalikku rahastamist
lubanud liikmesriikide
vastutustundest. Tunne Kelam
rõhutas ka vajadust teha
ettevalmistusi Euroopa Liidu idapiiri
kaitsmiseks, pidades silmas

Venemaalt suunatud pagulaste voolu
Soome piirile.
Teisena puudutas Kelam Euroopa
Liidu läbirääkimisi Ühendkuning-
riigiga. Kelami arvates peaksid
mõlemad osapooled keskenduma
pikaajalisele vastutuse kandmisele
Euroopa eest ja otsima  mõlemal
poolel eelkõige neid aspekte, mis
teineteist positiivselt täiendavad.
"Ma nõustun täielikult oma Briti
sõpradega selles, et Euroopa Liit
peab muutuma sõna tõelises mõttes
konkurentsivõimeliseks, kujundama
täielikult välja ühtse turu ning viima
läbi radikaalse reeglite lihtsus-
tamise,"  soovitas Kelam.

Peaminister Taavi Rõivas asetas Tartu rahu aastapäeva puhul pärja Eesti
rahvalt Vabadussõja võidusamba jalamile. Pärjad asetasid ka kaitseväe ja
kaitseliidu esindajad.
Peaministri sõnul on Tartu
rahuleping, mis sõlmiti kahe naabri,
Eesti ja Venemaa vahel 96 aasta
eest, meie suveräänsuse alus. «Ka
tänases keerulises maailmas on
aktuaalne rahu aegumatu sõnum,
väärtustades stabiilsust ja
arengut,» ütles Rõivas.
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus
alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja
Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ja Venemaa
tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust. Rahulepingut
peetakse Eesti Vabariigi diplomaatia üheks suurimaks võiduks.
Eesti poolt kirjutasid rahulepingule alla Asutava Kogu liikmed Jaan Poska,
Ants Piip, Julius Seljamaa, Mait Püüman ja kindralmajor Jaan Soots.
postimees.ee

Eesti väljapaistva riigimehe ja Tartu rahulepingu
„isa“ Jaan Poska (24.01.1886 Laiuse v. –
7.03.1920 Tallinn) 150. sünniaastapäevaks on
üle Eesti avatud mitmeid näitusi, tehtud raadio-
ja telesaateid, samuti film tema elust. 22.
jaanuaril esitleti Eesti Pangas Jaan Poskale
pühendatud 10 eurost hõbedast meenemünti,
mille kujundas Mall Nukke. Mündi reversil on
Jaan Poska portree taustal kujutatud
sinimustvalgetes toonides Tartu rahulepinguga
paika pandud Eesti idapiiri.

Mündi aversil on Eesti Vabariigi vapp ja aastaarv
2016. Leedu rahapajas on münte
kollektsionääride jaoks vermitud 4000. Samas
esitles Eesti Post Indrek Ilvese kujundatud
tervikasja (postkaart, mark, eritempel), mis on
mõeldud Eesti-siseseks saatmiseks. Seda on
trükitud 1500 eksemplari. 24. jaanuaril avati
Kadriorus Luigetiigi ääres pronksist monument,
mis kujutab Jaan Poskat jalutuskäigul.
Töö autorid on arhitektid Pille Noole, Üllar
Ambos ja Ioannis Lykouras. Elusuuruse tõetruu
pronksskulptuuri teostas skulptor Elo Liiv.
Tekst ja foto: Peep Pillak
Foto: Indrek Ilves signeerimas Jaan Poska
tervikasja.

TUNNE KELAM ESITAS ETTEPANEKUID
EUROOPA PARLAMENDILE

Eesti Hääle toimetus on
avatud esmaspäevast

reedeni kell 10.00 kuni
17.00. Tel: 0115 8776877
Teistel aegadel palume

võtta ühendust e-posti teel
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Vabariigi aastapäeva tähistamine
Tallinnas 1919.

Foto: err
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Eesti Sõjamuuseumis esitleti 2.
veebruaril, Tartu rahu aastapäeval,
biograafilist teatmeteost „Eesti
Vabaduse Risti kavalerid“.
Suureformaadilise 910 lehekülje
paksuse raamatu koostajateks on
Jaak Pihlak, Mati Strauss ja Ain
Krillo. Raamatu kokkupanek on neil
aega võtnud ligikaudu 25 aastat,
vahepeal, 2004. aastal, avaldati
Vabadusristi kavaleride register.
Teatmeteoses on ära toodud 3126
isiku eluloolised andmed, neist
2168 koos portreefotodega.
Teadmata saatusega kavalere on
jäänud 92. Kui 1935. aastal ilmunud
Vabadusristi kavaleride biograafi-
lises teatmikus olid ära toodud 1343
Vabadusristi saanud Eesti kodaniku
elulood, siis uues väljaandes on
lisaks veel ka selle teenetemärgi
saanud välisriikide kodanike
elulood. Ligikaudu kolmandik
Vabadusristi saanutest ongi
välismaalased, sealhulgas on
muidugi Põhjamaade, eelkõige
Soome vabatahtlikud.  järgneb lk. 2

I LM US  R A A M A T
„ E E S T I  V A B A D US E
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Euroopa Eestlaste Koorilaager (EEK)
29.- 31. jaanuar 2016 - Annabergi Lossis

Saksamaal Bonni lähedal.

Euroopa eestlaste lauluhuvi ei rauge enam
ka laulupidude vahel –  EEK laagrid on
saanud nii populaarseks, et kõik ei mahugi
Haus Annabergi ööbima, paarkümmend
lauljat peatuvad ümberkaudsetes hotellides.
Seekord olid kohal 93 lauljat
neljateistkümnest riigist. Dirigentide,
korraldajate ning kaaslauljate suureks
rõõmuks kasvab iga laagriga noorte, 15-
25aastaste lauljate hulk ning eriti hea meel
on noorte meeslauljate üle.
Taaskohtumine laulusõpradega reede õhtul
oli südamlik ja soe ning peale õhtusööki
hakati kohe proovi tegema, kuna laupäeva
õhtul ootas ees kontsert. Külas oli seekord
tuntud laulja Ivo Linna koos võrratu
klahvpillimeistri Antti Kammistega. Kui koor
alustas koos solistiga proovi, kõlas Ivo
tuttav, omapärane hääl võimsalt üle saali:
“Pane tähele!”
(Mattiiseni-Leesmenti
laul “Isamaa ilu
hoieldes”). Ja me
tõesti panime tähele!
Muud võimalust ei
olnud, kuna Ivo Linna
vägev hääl saab
aastatega vaid jõudu
juurde.
Laupäevaõhtune
kontsert oli
kolmeosaline.
Esimene osa oli
külaliste päralt –
kõlasid nii uuemad kui
ka ammutuntud laulud
Ivo ja Antti  suurest
repertuaarist. Teises osas esitas koor
armastatud laule laulupidude kavast –
Mihkel Lüdigi “Koidust” Tõnu Kõrvitsa
“Puudutuseni” ning Veljo Tormise
“Pulmaliste saabumisest” võrukeelse Uma
Pido laulupeo popurriini. Olav Ehala lauluks
“Ma tahan olla öö” liitus kooriga taas Ivo
Linna. Kõlasid võimsad laulva revolutsiooni
aegsed hitid “Isamaa ilu hoieldes”, “Sind

surmani” ja ”Eestlane olen ja eestlaseks
jään”. Väga puudutav oli koos solistiga
esitada Kait Tamra laulu “Oma saar”.

Peaaegu kaks
tundi kestnud
sündmuse
lõpuks kõlas
traditsiooniliselt
koori hümn
“Amigos para
siempre”.
Kontsert tekitas
palju emotsioone
nii publiku
hulgas kui ka
kooriliikmetes.
Oli tõeline rõõm
ja kordumatu
elamus laulda
koos Ivo Linnaga
ning aimata neid
tundeid, mis

valdasid eesti rahvast 1988.
aasta öölaulu-peol Tallinna lauluväljakul.
Kontserdile järgnes seltskondlik osa ja
tants. Ivo ja Antti kauni muusika saatel oli
suur Annabergi saal tantsijaid pidevalt täis.
Sekka lauldi ühislaule ja ajati omavahel
juttu. Lõbus õhtu sai lauldes märkamatult
varahommikuks.
Vaatamata pikale peoõhtule asuti järgmisel
hommikul jälle tööle ja lauldi veel koos mitu
tundi. Kooril oli vaja ette valmistada
järgmisteks üritusteks –  IV võrukeelseks
Uma Pido laulupeoks mai lõpus Põlvas ning
rahvusvaheliseks koorifestivaliks
oktoobrikuus Barcelona lähedal. Ametlikult
lõppes laululaager “Ta lendab mesipuu
poole” laulmisega, lõunasöögi järel jäeti
üksteisega kallistuste ning heade sõnade

saatel jällenägemiseni.
Suured tänud kuuluvad väsimatutele
organiseerijatele –  projektijuhile Anneli
Aknale ja koori presidendile Mare
Rahkemale, kes tegid kõik laagri ning
kontserdi õnnestumiseks. Tänan ka
dirigente – koori asutajat Kalev Lindalit
Eestist, Elo Tammsalu-Schmitzi Saksamaalt

ning kauaagest
koorilauljat, esimest
korda dirigendina
kaasa löönud Viive
Mäemetsa Soomest.
Elagu eestvedajad,
elagu vahvad
kooriliikmed ja nende
sõbrad! Kohtumiseni!
Reet Järvik,
Kauaaegne EEK liige
*Inglismaalt võtsid
osa koorilaagrist
Astrid Edwards,
Karin Blakeley ja
Reet Järvik.

K O O R I L A A G E R  S A K S A M A A L

Indias kohus mõistis 11. jaanuaril
laevakaitsjad viieks aastaks vangi.
India Tamil Nadu osariigi politsei
arreteeris 2013. Aasta oktoobris
USA mereturvafirmale kuuluva
piraaditõrjelaeva Seaman Guard
Ohio 35 meeskonnaliiget, nende
hulgas peale 14 eesti kodaniku ka
Briti ja Ukraina laevakaitsjad.
30. detsembril esitati meeskonnale
süüdistus ebaseaduslikus kütuse
tankimises, ebaseaduslikus relvade
omamises ja ebaseaduslikus India
territoriaalvetesse sisenemises.
Eesti suursaadik Indias Viljar Lubi
ütles, et edasitegutsemiseks
proovivad nad saada täiendavat
informatsiooni ja kirjaliku
kohtuotsus.
Britist kinni peetav Paul Towers
kinnitas, et laeval olnud relvad olid
korrapäraselt registreeritud. "Me
suhtleme oma konsulaadiga. See
siin ei ole õige," toonitas Towers.
Suurbritannia suursaatkond New
Delhis teatas, et pakub enda riigi
kodanikele konsulaarabi, kuid
toonitas, et ei sekku teise riigi
kohtusüsteemi.
President Ilves rõhutas, et riik
kasutab kõiki diplomaatilistele ja
poliitilistele kontaktidele toetuvaid
võimalusi, et Eesti kodanikud
saaksid võimalikult kiiresti koju. Ta
ütles „jagan rohkem kui kaks aastat
tagasi kinni peetud piraaditõrjelaeva
meeskonnaliikmete ja nende
lähedaste suurt muret ja

teadmatust, sest selline kohtuotsus
oli meile kõigile ootamatu". err.ee
21. jaanuaril vastu võetud
resolutsioonis nõudis Euroopa
parlament, et India vabastaks
Seaman Guard Ohio 35-liikmelise
meeskonna, seal hulgas 14 eestlast
ja 6 britti.
Resolutsioonis nenditati, et
"meeskond viibis ilmselgelt
piraatlusevastasel missioonil, ei
sooritanud agressiivseid tegusid
India kodanike vastu ning on
järjekindlalt eitanud mis tahes
väärtegusid".
Eurosaadik Indrek Tarand, kes oli
üks resolutsiooni algatajaid ja selle
koordinaator, kutsus üles
laevakaitsjaid vabastama. Ta
märkis, et 14 Eesti laevakaitsjat ei
saa kujutada ohtu Indiale. Pärast
resolutsiooni heaks kiitmist avaldas
ta heameelt, et resolutsiooni tekstist
eraldati Itaalia laevakaitsjate juhtum.
Ühendkuningriigi eurosaadik
Geoffrey van Orden rõhutas, et
laevakaitse meeskonnad täidavad
olulist rolli rahvusvahelises
kaubanduses laevade kaitsmisel
ning Seaman Guard Ohio on just
üks sellistest laevadest.
Eurosaadik Tunne Kelam märkis, et
piraatluse vastases võitluses on
täiesti normaalne, et laeva pardal on
relvad ning seda peaks mõistma.
Kuid neid mehi ei süüdistatud
illegaalses kaubitsemises või
relvastatud rünnakus, süüdistus

INDIAS MÕISTETI EESTI LAEVAKAITSJAD VANGI

Moskva Rahvusvaheliste Suhete
Riikliku Instituudi sõjalis-poliitiliste
uuringute ekspert Mihhail
Aleksandrovi sõnul peaks
Venemaa okupeerima Balti riigid,
kui NATO asub toetama Türgit
sõjas Venemaaga.
Kaks aastat varem arvas sama
mees, et Balti riigid tuleks
okupeerida, kui USA sekkub vastu
Venemaa tahtmist Süüria
kodusõtta. NATO laienemise
teemalises intervjuus Svobodnaja
Pressale ütles ta, et kõige
tõenäolisem konfliktikoht NATOga
on Türgis.
Aleksandrovi sõnul on lääneriikide
strateegiliseks eesmärgiks
Venemaa hävitamine. Selle jaoks
proovib lääs luua sõjalist üleolekut
Venemaa suhtes.

Kui näiteks Venemaa oleks
vastanud oma lennuki hiljutisele
allatulistamisele Süürias mõnele
Türgi lennuväljale tiibraketiga
tulistamisega, oleks Türgi teatanud,
et tema julgeolekule on tekkinud
oht ja sulgeks Bosporuse väina,
mille kaudu Venemaa varustab
oma vägesid Süürias. Sellele oleks
Venemaa ainsaks vastuseks
saanud olla sõjaline läbimurre läbi
väinade. Toimuks konflikti
eskaleerumine, mis tooks
paratamatult kaasa NATO
sekkumise.
Kui NATO asub toetama Türgit,
oleks Venemaa seisukohalt kõige
mõistlikum vägede viimine Balti
riikidesse. “Siis on kõik Balti riigid
meie omad. Ilma igasuguste
kaotusteta. Üsna kiirelt. Sel juhul
maksab NATO Türgi toetamise eest

Kokku annetati Vabadusristi 18
välisriigi kodanikule, lisaks
kangelaslinnale Verdunile,
samuti Briti, Prantsuse ja
Itaalia tundmatule sõdurile.
Eesti Vabaduse Risti annetati
aastatel 1919 – 1925 kokku
3225 korral, sealhulgas ka
1924. aasta 1. detsembri
mässukatse mahasurujatele.
Mõnel juhul on ühele isikule
annetatud Eesti Vabaduse Rist
kaks, harvematel juhtudel isegi
kolm korda. Teatmik on varustatud
Vabariigi Presidendi Toomas
Hendrik Ilvese tervituse ja põhjaliku
ning hästi illustreeritud eessõnaga.
Raamatu lõpus on ka

Vabadussõjas ja Teises
maailmasõjas langenud
Vabadusristi kavaleride nimekirjad,
samuti inglise ja venekeelsed
lühikokkuvõtted.

I l m us „ E es t i  V abaduse  Kava l e r i d ” algus lk 1

Foto: Hartmut  Schmitz

Foto: Heiko Schmauk

Foto: Heiko Schmauk

Mati Strauss, Jaak Pihlak  ja Ain Krillo

NATO TOETUS TÜRGILE VÕIB LÕPPEDA BALTI
RIIKIDE OKUPEERIMISEGA VENEMAA POOLT
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According to the latest data from the EU's statistical office Eurostat the lowest
ratio of government debt at the end of the third quarter in 2015 was recorded by
Estonia, standing at just 9.8%, followed by Luxembourg (21.3%).
Latvia's debt ratio stood at 36.4% – the fourth lowest in the EU. Lithuania were
seventh at 38.1%. The highest ratios were recorded by Greece (171%), Italy
(134.6%) and Portugal (130.5%). The United Kingdom ratio was 87.5%
Baltic-course.com

ESTONIA IN TOP TEN GREENEST COUNTRIES

ESTONIA -  SMALLEST GOVERNMENT DEBT IN EU

T R I U M P H  F O R  T R I U M P H !

John Bloor, owner of Leicestershire's Triumph Motorcycles, was recognised for
his contribution to motorcycling and received the coveted Diamond Jubilee
Trophy from the Royal Automobile Club.
Ben Cussons of the RAC said: "It gives me enormous pleasure to present this
Trophy to John Bloor and the staff at Triumph Motorcycles. All the previous
recipients have been 'game changers' and there is no exception with Triumph.
They have transformed Triumph from one of the most iconic British brands to a
globally recognised one. Their commitment to manufacturing excellence and a
single minded determination to build the 'best of British' have enabled them to
succeed in an intensely competitive market."
Note: Many Estonians work at the Triumph factory in Hinckley, Leicestershire.

E E S T I  R A H V A A R V  V Ä H E N E S  E E L M I S E L  A A S T A L

1. jaanuari 2016 seisuga on Eestis
1 311 800 elanikku, mis on 1500 inimest
vähem võrreldes aastataguse sama ajaga.
Kokku vähenes rahvaarv aasta jooksul 0,1
protsenti.
Viimati vähenes rahvaarv aastaga vähem
kui 2000 inimese võrra kuus aastat tagasi,
kuid siis oli selle peamiseks põhjuseks
kõrgem loomulik iive.

Välisrände saldo oli 2015. aastal
taasiseseisvunud Eesti kõrgeimal
tasemel.
Esialgsetel andmetel sündis Eestis
2015. aastal ligi 14  000 last ja suri
15 400 inimest.
2015. aastal saabus Eestisse elama
6600 inimest ja Eestist lahkus 6700
inimest. postimees.ee

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti
avalikustatud 2015. aasta rahvus-
vahelise korruptsioonitajumise indeksi
järgi on Eesti tulemus 70 punkti, mis on
punkti võrra parem kui eelmisel aastal.
168 riigi arvestuses jagab Eesti 23.-26.
kohta Prantsusmaa, Tšiili ja Araabia
Ühendemiraatidega. Eelmisel aastal oli
Eesti 69 punktiga 26.-28. kohal.
Kõige madalama tajutava korrupt-
sioonitasemega  riik oli taas Taani 92
punktiga, järgnesid Soome ja Rootsi.
Tabeli lõpetavad Somaalia, Põhja-Korea
ja Afganistan, keda tajutakse kõige enam

korrumpeerununa.
Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on
Eesti muudatus tabelis liialt väike, et
näidata olukorra paranemist. “Eesti
tammub paigal, paraku pole märke
edasiliikumisest korruptsioonist puhtama
Põhja-Euroopa suunas,” ütles MTÜ
Korruptsioonivaba Eesti juhatuse
esimees Erkka Jaakkola.
Euroopa riikide seas asub Eesti keskel.
Näiteks Euroopa Liidu ja Lääne-Euroopa
31 riigi seas on Eesti 14.-15. kohal koos
Prantsusmaaga. Tabeli lõpus Bulgaaria
41 punktiga. äripäev

EESTI  SE ISAB KORRUPTSIOONITAJUMISE
INDEKSIS  PAIGAL

This year Estonia has nominated the
Tamme-Lauri oak for the European
tree of year. The Tamme-Lauri oak
was named after Laurits, the god of
fire, who was said to live in the oak.
The oak was featured on the back of
the Estonian ten kroon banknote. A
legend says that the tree started
growing from a carriage part that a
Swedish king hit into the ground! The

oak has been hit repeatedly by
lighting, damaging the branches, and
the center had become hollow. Seven
people could stand inside the tree.
Tamme-Lauri oak is the fattest and
oldest tree in Estonia.
Last year’s winner was the Estonian
Orissaar oak which was noted for
standing in the middle of a football field!

S P O R T  - Kergejõust ik
Ksenija Balta võitis Tartus toimuvatel
Martin Kutmani mälestus-võistlustel
naiste kaugushüppe 6.70-ga, täites
ühtlasi Rio de Janeiro
olümpiamängude osavõtunormi! 29-
aastane Balta täitis olümpianormi
täpselt sentimeetri pealt. Balta
seeria oli: x; 6.23; x; 6.37; 6.70.

"See on üle pika aja nii supertulemus ning
see oli minu eesmärk juba pikemat aega.
Olen väga rahul, see emotsioon võrdub juba
nagu ma oleks 6.87 (Eesti rekord) hüpanud."
Reena Koll püstitas naiste teivashüppes
Eesti rekordi, kui ületas esimesel katsel 4.31.
Alles 31. jaanuaril oli 19-aastane Koll viinud
Eesti rekordnumbrid 4.30-ni.

Üleilmne reisiportaal TripAdvisor reastas
külastajate tagasiside põhjal kümme
Eesti parimat hotelli.
Esimesele kohale valiti Tallinnas
Vabaduse väljakul asuv Hotel Palace.
Külastajad kiitsid majutuskoha meeldivat
õhkkonda ning hotellitöötajate viisakust
ja professionaalsust. Teisele kohale
platseerus  hotell Telegraaf, mida mõni
klient pidas parimaks, mida ta kunagi
külastanud on. Esikolmikusse mahtus
veel samuti Tallinnas asuv Savoy
Boutique Hotel.
Valituks osutunud hotellid saavad
TripAdvisori tunnusmärgise «2016

Traveler's Choice» (2016. aasta reisijate
valik).
Eesti parimate hotellide esikümme on
järgmine:
1. Hotel Palace
2. Hotel Telegraaf
3. Savoy Boutique Hotel
4. Swissotel (Tallinn)
5. Solo Sokos Hotel (Tallinn)
6. Hedon Spa & Hotel (Pärnu)
7. Georg Ots Spa Hotel (Kuressaare)
8. My City Hotel (Tallinn)
9. Aqva Hotel & Spa (Rakvere)
10. Radisson Blu Sky Hotel (Tallinn)

K Ü M M E  E E S T I  P A R I M A T  H O T E L L I

On 11 January, a court in Tamil
Nadu, India sentenced 25 crew
members of an american ship to five
years in prison for the illegal
possession of arms in Indian
territorial waters. It also fined each
crew member 3,000 rupees ($45).
The crew, which included foreign
nationals from Ukraine, Estonia and
six British former soldiers, was
arrested in 2013. Paul Towers, a
former British soldier, said the
weapons on board their ship were
properly registered. The  verdict
could spark diplomatic tension.

The British High Commission said it was
providing consular assistance but could
not interfere in another country's judicial
process. No comment was immediately
available from the Ukrainian and
Estonian embassies.
The southern tip of India is close to major
trade routes and cargo ships often travel
with armed guards to deter pirates.
The ship was operated by a U.S.
maritime security firm and the incident
highlighted the loosely regulated practice
of placing guards on ships for protection
against pirate attacks. Reuters

E U R O P E A N  T R E E  O F  T H E  Y E A R

Cheer up dull February
evenings with this delicious
pancake dish. This is a
fresh, oniony pancake
topped with a tangle of
fresh, green leaves and
cooling cucumber ribbons
with the added luxury of
cured salmon and a rich,
lemony butter sauce.
Try making the cured
salmon yourself. It's very
easy and much cheaper
than buying ready made
gravlax.
Serves - 4
Preparation - 15 mins
Cooking - 15 mins

2 eggs
250ml (8fl oz) milk
40g (1½oz) butter,
melted and cooled
125g (4oz) plain flour
2tsp baking powder
½tsp salt
50g (1¾oz) spring
onions, sliced
200g (6½oz) baby
spinach leaves

12 slices gravlax
1 cucumber, cut into
ribbons with a vegetable
peeler
Juice of 2 small lemons
125g unsalted butter,
chilled

Method
To make the batter, place the
eggs, milk and melted butter
in a bowl and whisk until
combined. Sift the flour,
baking powder and salt into a
bowl. Make a well in the
centre and gradually add the
egg mixture, beating until
smooth. Rest for two hours
or, better still, overnight.

Heat a non-stick frying pan
and ladle 4tbsp of the
batter into the pan to form
one pancake.
Scatter 1tbsp chopped
spring onions on top, and
cook for around two
minutes until bubbles
appear on the surface, then
turn and cook briefly on
the other side.
Transfer to a plate and
keep warm while you cook
the remaining pancakes.
To make the sauce, heat
the lemon juice in a pan
over a medium heat. Whisk
in the butter in small pieces
until melted and combined.
Season with salt and
pepper.
To serve, place a pancake
on each plate, top with
baby spinach leaves, sliced
cured salmon and
cucumber ribbons.

E S T O N I A N  S A I L O R S  J A I L E D  I N  I N D I A

R E C I P E  - Spring onion pancakes with cured salmon

The 2016 Environmental Performance
Index (EPI), which ranks 180 countries
on how they protect human health and
ecosystems, rates Estonia as the
eighth most environmentally friendly
country on Earth.
The annual  EPI is compiled by
researchers from Yale and Columbia
UniversitIes. The index ranks how well
countries perform on high-priority
environmental issues in two broad
policy areas: protection of human
health from environmental harm and
the protection of ecosystems.
The report noted progress in some
environmental issues while others
have worsened considerably. There
are promising trends in health impacts,
access to drinking water and access to
sanitation. Air quality and fisheries,
however, exhibit troubling declines.
While the world’s nations protect more
marine habitat than ever, the fish
stocks are declining. The world also
performs poorly on wastewater
treatment and air quality.
EPI found that economic development
leads to improvement in some
environmental areas, yet development
is also associated with increased
prevalence of environmental hazards.
As nations have become wealthier,

fewer people are exposed to unsafe
water. But as countries develop,
increased industrial production,
shipping, and automotive
transportation foul the air. Thus,
deaths attributed to air pollution have
risen steadily in the past decade. Half
the world’s population live in countries
with unsafe levels of air pollution.
EPI also concluded that better
environmental measurement and
indicator systems are needed. For
instance freshwater quality, species
loss, climate adaptation, and waste
management are some issues that
remain absent from the EPI’s
evaluation because of insufficient data.
The top 10 most environmentally
friendly countries are:

1. Finland (90.68)
2. Iceland (90.51)
3. Sweden (90.43)
4. Denmark (89.21)
5. Slovenia (88.98)
6. Spain (88.91)
7. Portugal (88.63)
8. Estonia (88.59)
9. Malta (88.48)
10. France (88.20)

Latvia and Lithuania are placed in 22
and 23 positions respectively, while
and Russia is 32nd. Silver Tambur
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LEICESTERI EESTI MAJAS
laupäeval 20. veebruaril

Jumalateenistus - kell 17:00
Teenib õp. Valdo Lust Tartust

Kava algab - kell 18:00
Pakume mulgikapsaid ja muud head paremat!

Baaris laias valikus eesti jooke! Olete kõik oodatud!
366 Fosse Road North, LE3 5RS.

Tel: 0116 251 6727   eestimaja@gmail.com

NOTTINGHAMIS
pühapäeval 21. veebruaril - kell 2.00.

Avasõna, eestipärane einelaud, loterii,
ühislaulud, muusika, eelmise aasta tagasivaate ja

tulevik. Baar avatud.
 Eestlased ja eesti sõbrad olete kõik teretulnud!

Everyone welcome!
Sissepääs £6; pensionarid ja üliõpilased £4;

alla 16. a tasuta.
Nottingham Ukrainian Social Club, Claremont Road,

Notts. NG5 1BH

E E L S E I S V A D  Ü R I T U S E D

EDINBURGHIS
laupäeval 27. veebruaril

Edinburgh Estonian Society kutsub kõiki
Šoti- ja Inglismaal elavaid eestlasi

üheskoos Vabariigi aastapäeva tähistama.
Uksed avatud kell 17:00

Kell 17:30 - Retseptsioon, Vabariigi
Presidendi kõne järelkuulamine, Elmo

Nüganeni film “1944”.
Kell 21:00 - Eesti Vabariigi sünnipäevapidu

(üllatusesinejaga!)
Pilet: £5 ukse pealt (peale kell 21:00 £2.)

Sisaldab tervitusjooki ja snäkke.
Royal Medical Society, 5/5 Bristo Square,

EH8 9AL.
edinburgh.estonians@gmail.com /või

07922297149

Tähtpäevad
24. veeb  Eesti Vabariigi
        Aastapäev
6. märts 1944 Narva
        pommitamine
14. märts  Emakeelepäev
Eesti Hääl soovib sünnipäeva

lastele õnne
22. veeb   Mati Reitel
23. veeb  Virve Abbasi-Valk
25. veeb  Lia Ottan
28. veeb  L M Cole
28. veeb  Ingrid Pajo
2. märts   Rita Rohulaan
        (juubilar)

3. märts  Valdeko Vink
3. märts  Rohan Aggarwal
5. märts  Peter Sheldon
9. märts  Peeter Ots (juubilar)
16. märts  A.P. Treial

Sündinud
23. veeb 1874 President
          Konstantin Päts
28. veeb 1884 Ants Piip
1. märts 1883 Karel Pusta
4. märts 1865 Eduard Vilde

Surnud
1. märts 1940 Anton Hansen
          Tammsaare

7. märts 1920  Jaan Poska
7. märts 1934  Ernst Enno
13. märts 1957    Anna Haava
13. märts 1953  kindral Juhan Laidoner
14. märts 2006  President Lennart  Meri

Mälestame Inglismaal elanud eestlasi
21. veeb 1986 Mihkel Toomse,  Leicesteri Eesti
Maja esimees
27. veeb 1984 August Ottan, Bradfordi Eesti Kodu
sekretär
8. märts 1976 kol. Alfons Rebane
8. märts 1962 Ida Marie Rixon LESi  asutaja liige
12. märts 1971 August Torma, Eesti Saadik UKs
1934-1971

Lahkus
LINDA ROOTALU

(neiuna Talvik)
sünd: 10.08.1923 Narvas

surn: 20.12.2015 Hedgerley’s, Bucks.

†
Armast venda, isa, vanaisa ja

vanavanaisa

BRUNO TOOMEOKS’a
sünd: 01.03.1927 Tallinnas

surn: 07.02.2016 Birmingham’is
mälestavad leinas

Lea, Robert, Ella ja Anton ning
lapselapsed Sarah ja Helen,

Emma ja Steven perega
Õde Lilian ja sugulased Eestis

Puhka rahus

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

2016 aastakava
4-6. märts Seltskondlik nädalavahetus
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

Kauaaegset laste suvelaagr i
toetajat

BRUNO TOOMEOKS’a
mälestab

IES TULEVIKLONDONIS
Eesti Vabariigi aastapäeva Jumalateenistus
pühapäeval 21. veebruaril - kell 14:00

Rootsi lkirikus, 6-11 Harcourt Street, Marylebone,
W1H 4AG (metroojaam - Edgware Road)

Teenib õp. Valdo Lust; Laulab Londoni Eesti Seltsi
Segakoor. Pärast teenistust kohvi laud.
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

kolmapäeval 24. veebruaril
Westminster Cathedral Hallis.

kell 18:30; kontsert algab kell 19.00.
Esinevad ooperilaulja Mirjam Mesak (saadab Harry

Heldur Põld), Londoni Eesti Kooli muusikaõpetaja Sirli
Friman koos õpilase Mirjam Ellesawiga, Londoni Eesti

Seltsi segakoor ja rahvatantsurühm.
Kuna 2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuri

aastaks, on eeskavas ohtralt merega seotud muusikat.
Peokõne - Eesti suursaadik Lauri Bambus.

Eeskava teadustamine on nii eesti kui inglise keeles.
Kontserdile järgneb vastuvõtt

Üritus on kõigile tasuta, kuid pärast üritust teeme
väikese korjanduse järgmise aasta EV 99. aastapäeva

tähistamise kassasse.
Korraldajad - Eesti Gild Londonis, Londoni Eesti Selts

ja Eesti Kool Londonis. Toetajad - Eesti Saatkond,
Eesti Maja, EstoLink ja Eesti Abistamise Komitee.
Westminster Cathedral Hall. Ambrosden Avenue,

SW1P 1QH (metroojaamad - Victoria ja St James’ Park)

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”

Vaba Eesti Sõna (USA)
Ülo Kaskla *29.05.36 Saaremaal;
† 03.01.16 Los Angeles
Juta Aulik Roosaare *26.10.21
Piirsalus; † 11.01.16 New Jerseys
Ellen Parve-Valdsaar *16.04.24
Tallinnas; † 17.01.16 Floridas
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Leida Kolga *2.10.21 Viljandis;
† 2.12.15 (S)
Elfriide Sepp *15.03.19
Viljandimaal; † 25.12.15 (S)
Helve Otti (Heinmets) *27.02.24
Raplas; † 04.01.16 Norrköpingis
Ülo Soodla *26.07.30 Pärnus;
† 09.01.16 Sollerönil
Helmut Saar *28.01.21; † 20.01.16
(S) Stockholmis
Eesti Elu (Kanada)
Mai Veemees (Põld) *25.0.23;
† 24.11.15 (V)
Lemmi Nurmse *14.09.18
Pärispeal; † 26.12.15 (T)

Linda Landre *3.08.19 Puhjas;
† 28.12.15 (T)
Leida Palo (Müür) *7.07.14
Tallinnas; † 3.01.16 (T)
Tõnis Kana *24.05.34 Tallinnas;
† 12.01.16 (V)
Harri Kingissepp *12.03.31
†  Kuressaares; † 13.01.16 (T)
Heikki Paara *18.07.27 Tallinnas;
† 20.01.16 (T)
Uno H. Põld *11.07.19 Eestis;
† 25.01.16 (T)
Lembit Klamas *05.10.26
Harjumaal; † 03.02.16 (T)
(T) Torontos; (V) Vancouveris
Meie Kodu (Austraalia)
Andres Palm *25.12.42 Tallinnas;
† 11.11.15 Adelaideis
Gertrud Mesilane *25.09.25 Tartus;
† 11.12.15 Thirlmeres
Kalev Kruup *19.02.20 Türis;
† Tasmaanias 13.01.16

BRADFORDI EESTI KODUS
laupäeval 27. veebruaril kell 17.00

Esinevad muusikud Toomas Oks ja Karel Kobin
eestist; Reet ja Karin laulavad; Reet - luuletus ja

palvust peab Virge James.
Kõikidele külalistele on klubi poolt kaetud

traditsiooniline eesti pidulaud. Omapoolsed küpsetised
on ka teretulnud.

Et kõikidele kohti jätkuks, palun eelregistreerige.
The 98th anniversary of Estonian Independence. The
programme includes musicians from Estonia, singers
born and raised in Bradford, and traditional Estonian

food on offer. Baaris müügil Saku õlled, jt eesti joogid
In order to accommodate everyone please pre-

register Tel: Paul Ratnik - 07789 767 017,
Email: info@eestikodu.co.uk

www.facebook.com/EestiKodu
Eesti Kooli koolipäev toimub samal päeval kell
14:00. Kõik, kel huvi kooli tegemiste vastu, on

teretulnud uudistama! Email: info@eestikool.co.uk
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221

A B I S T A M I S E  K O M I T E E
Kevadpühadelõuna 13. märts - kell 13.00

Pakutakse lihapirukaid, pühade mune, magustoitu,
kohvi, suupisteid ja klaas veini.

Hind: £8; lastele 11-16a £3.50; kuni 10-a tasuta.
Oodatud on annetused loteriiks!

Registreerimine - tel: Ida Lemsalu - 020 8893 3816
või email: piret@blueyonder.co.uk

Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB


