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Eesti Vabariigi aastapäevast eri malevates

• Sakala maleva ja Viljandi rahva ühine marss
Põlvamaa malev alustas riigi
pidupäeva päikesetõusul lipu
heiskamisega Kanepis. Seejärel viidi lilled ümbruskonna
neljale Vabadussõja ausambale. Järgnesid autasutamised ja
maleva pere koosistumine.
Tartu malev alustas päeva samuti lillede-pärgade viimisega
Vabadussõja ausammastele,
Kuperjanovi kalmule ja Kalevipojale. Malev sai autasud kätte
juba 20. veebruaril KVÜÕA
aulas peetud aktusel.
Võrumaa malevgi oli päikesetõusul jalul ja kompanii rivistus
üles Antslas, kus heisati lipp.
Päeval käidi piiriäärses Lätis

tundmatu sõduri haual. Pärjad
viidi ka vabadussõjalaste haudadele. Õhtu veedeti pidulikult
naiskodukaitsjate kaetud laua
taga. Anti kätte autasud.
Pärnumaa malev viis hommikul pärjad vabadussõjalastele
kalmistul. Kohal olid lipud ja
auvahtkond. Käidi kunagise
malevapealiku kol-ltn Avingo
haual, samuti austati II maailmasõjas langenuid kesklinna
mälestussamba juures. Tori
kirikus avati mälestusplaat
„Eesti Vabadusristi kavalerid II
maailmasõja ohvrid”. Tori kalmistul mälestati vabadussõjalasi. Õhtul anti kätte autasud.

Viru malev osales päikesetõusul lipu heiskamisel Rakvere linnuses. Lilled viidi Rakvere Vabadussõja ausambale
Seejärel olid maleva staabi
uksed avatud kõigile huvitatuile, samas anti kätte autasud.
Ühtaegu oli maja I korrusel
Rakvere Galeriis avatud näitus „Meie, virulased”.
Sakala malev viis lilled Vabadussõjas langenuile Riia
maantee kalmistul, Anton Irve
mälestuskivile Pauluse kiriku
juures ja metsavendade mälestussambale Pärnu maantee kalmistul. Keskpäeval
toimus Viljandile tavakohane

Kaitseliidu ja rahva marss
läbi linna kohtumaja juurde,
kus linnapea luges ette Iseseisvusmanifesti, nagu seda
tehti ka 1918. aastal. Osales
u 300 inimest. Autasud anti
kätte maavanema ja linnapea
ühisel vastuvõtul 23. veebruaril, seega president Pätsi
sünnipäeval.
Lääne maleva allüksus marssis pidulikult läbi Haapsalu
linna ja rivistus Haapsalu lossiplatsil, kus allüksusega liitusid
eriorganisatsioonid. Maleva
lippurid kandsid maakonna,
Haapsalu linna ja vabadusvõitlejate lippe. Pärjad viidi

Lihula ja Martna Vabadussõja
ausammastele. Autasustamine nagu kõikjal mujalgi.
Saaremaa malev korraldas
piduliku kõnekoosoleku, kus
anti kätte autasud. Osaleti
Kuressaares Vabadussõja
ausamba juures pidupäeva
koosolekul. Asetati pärjad
ausambale.
Tallinna malev osales tavakohaselt Reaalkooli juures rahva
koosolekul ja Jüriöö pargis
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva
aktusel.
Alutaguse malev asetas
pärjad Ida-Virumaa Vabadussõja mälestusmärkidele.

Toila vallas Vokas korraldati
relvanäitus.
Jõgeva malev mälestas Vabadussõja ausammaste juures ja
kalmistutel Eesti Vabariigi eest
langenuid.
Järva malev osales lipu heiskamisel, asetas pärjad Vabadussõja ausambale ning oli
mälestushetkedel Paide Keskväljakul ja Püha Risti kirikus.
Õhtupoolikul järgnes sellele
maleva pealiku vastuvõtt.
Rapla maleva Noorte Kotkaste lipp õnnistati jumalateenistusel Rapla MaarjaMagdaleena kirikus. Viidi pärjad Vabadussõja ausambale
ja mälestusmärkidele.
Valgamaa malev osales Metsa tänava kalmistul mälestustalitusel ning korraldas koos
Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni sihtasutusega ja maakonna teiste
jõustruktuuridega Valga linnas
ning Otepääl perepäeva. Tõrvas mälestati Eesti Vabariigi
eest langenuid Vabadussõja
mälestusmärkide juures.
--Kaitseliidu tava kohaselt ülendatakse auastmes ja antakse
autasud üle vabariigi aastapäeval. Kui seda pole iga
maleva puhul nimetatud, ei
tähenda see tava eiramist.
Toimetus

Mälestati admiral Pitkat
19. veebruaril mälestasid Kaitseliit, Kaitsevägi, Piirivalve
ja veteranid admiral Pitkat
tema 137. sünniaastapäeval
Tallinnas Pitka mälestusmärgi juures. Päevakõne pidas
Kaitseliidu ülem kol-ltn Raivo
Lumiste:
“Eesti Vabadussõja hing, üks
energilisemaid ja eesmärgikindlamaid Eesti iseseisvuse
eest võitlejaid kontradmiral
Johan Pitka sündis Järvamaal,
Võhmuta vallas Jalgsema
külas. Kuigi ta oli maapoiss,
tekkis tal juba varakult vastupandamatu soov saada meremeheks. 1890. aastal see soov
täitus: temast sai kõigepealt
Tallinnas lootsi paadipoiss ja
mõne kuu pärast sai ta auriku
peale, millega tegi reisi ümber
Euroopa. Meresõidutarkusi
õppis Pitka juurde Käsmu,
Kuressaare ja Paldiski merekoolides, misjärel sooritas
kaugsõidukapteni eksamid.
Kuni 1902. aastani sõitis Pitka
merd purje- ja aurulaevadel.
1917. aastal asutas ta seltsi
„Laevandus”, oli energiline
Tallinna Merekooli asutamise
eest võitleja ja Tallinna linnavolikogu liige.
1917. aastast oli Johan Pitka
aktiivselt tegev Tallinna linna-

elu turvalisuse korraldajana.
Ta oli see, kes energiliselt
tegutses kodanike Omakaitse
organisee-rimisel, et neil pöördelistel aegadel ära hoida rüüstamised ja korralagedused.
Tänu oma veendumustele ning
täis otsustavust suutis ta kaasa
haarata erinevad rahvakihid;
Tallinna linna Omakaitses olid
nii Balti parunid kui Eesti rahvuslased, ärimehed, majaomanikud, töölised ja ka näiteks
Estonia teatri näitlejad. Ka
Eesti Sõjaväelaste komitees oli
ta üks väheseid tsiviliste.
1918. a. novembris valiti Johan Pitka „Eesti Kaitse Liidu”
juhatuse esimeheks, ülemaks
kindralmajor Ernst Põdder.
Pitkat jätkus kõikjale: organiseerima, innustama relvade muretsemist kogu maal,
sakslastelt relvastuse, ladude,
materjalide ülevõtmist, piiri- ja
rannavalve korraldamist, Tallinnas põhiliseks sõjaliseks jõuks
olnud kahesajale kooliõpilasele
tegevusjuhiste andmine oli
alguses samuti tema peal.
Kaitseliit korraldas esialgu ka
merejõude. 11. novembril 1918
võeti sakslastelt üle vahilaev,
mis sai nimeks „Laine” ja sellele pandi kaitseliitlased vahti.
18. novembril heisati sel laeval

Eesti sini-must-valge lipp. Pealetungiva Punaarmee vastu
organiseeris ta kaitseliitlaste
saatmist Tallinnast Narva alla.
Vabadussõja kestel polnud
tegevusala, kus Pitka ei oleks
kaasa löönud. Alustanud Kaitseliidu raames jõudis ta korraldada soomusrongide ja
–autode ehitamist. Esimese
soomusrongiga rindele minnes
innustas ta mehi võitlusele
punase hädaohuga. Lisaks
mereoperatsioonide juhtimisele toimus Pitka juhatusel
praktiliselt kogu meie riikliku
mereasjanduse organiseerimine ning korraldamine 1919.
aasta veebruarist peale.
Vabadussõja teenete eest
sai Johan Pitka Vabadusristi I
liigi 1. järgu. Oma tegevusega
võitis Pitka ka rahvusvahelise
tunnustuse, teda on hinnanud
nii Briti eskaadrijuht admiral
Cowan kui Briti valitsus.
Laidoner ja Pitka olid hiljem
need, kes 1920. aastal said
Püha Georgi ja Püha Michaeli
rüütelkomandöri risti, mis oli
kõrgeim autasu, mille britid
välismaalastele üldse välja
andsid.
Lätlased annetasid talle Läti II
klassi Karutapjaordeni ja Läti
Vabadussõja mälestusmärgi.

1929. aastal sai ta Kotkaristi
teenetemärgi I klassi mõõkadega.
Pärast Vabadussõja lõppu jäi
ta edasi tegutsema ärialal, oli
isamaalise noorteorganisatsiooni, Noorkotkaste eelkäija
– Noorseppade Maleva juht ja
vaimne liider. Sekkus aktiivselt
ka poliitilisse ellu. 1920. aastal
asutas Johan Pitka organisatsiooni Valve Liit ja 1923. aastal
uue erakonna Rahvuslik-Vabameelne Partei.
Nende väljaannetes „Valve” ja
„Eesti”, mida ta suures osas
ise ka ﬁnantseeris, astuti välja
väärnähtuste vastu Eesti elus.
1907. aastast ilmus ajakirjanduses arvukalt tema artikleid
nii päevapoliitilistel kui mereteemal, lisaks veel tõlkeid.
1936. aastal rajas Pitka endale
ja oma perele maakodu Ebavere mäe jalamile Väike-Maarja lähedal. Seal pühendus ta
memuaaride kirjutamisele, mis
hakkasidki ilmuma üldpealkirja
all „Minu mälestused”, mis
kohe köitsid lugejate tähelepanu hea ilukirjandusliku
taseme poolest ja seda tänase
päevani.
Eesti ajalukku on Johan Pitka
läinud mitte üksi Vabadussõja
sangarina, vaid ka vabaduse

märtrina. II maailmasõja ajal
Soomes olles tundis ju Pitka
tookordset poliitilist ja strateegilist olukorda; ta teadis, et
inglased seekord enam abi ei
saa anda, kuid ta tuli siiski taas
kodumaale 1944. aasta aprillis. Oma Vabadussõja-aegsetele aadetele ja seisukohtadele

truuks jäädes, kinnitas ta: „Kõik
muu peab jääma tagaplaanile,
kui saatus nõuab kodumaa ja
rahva kaitsel kaasalöömist.”
Meenutagem Kaitseliidu loojat
admiral Johan Pitkat ja olgem
oma tänastes tegudes admirali
mälestuse väärilised!”
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Laidoneri sünnipäevast Viljandis

Viljandi, märts 2009

Kaks põlvkonda relvavendi
24. veebruaril viis kohalik rahvas, sh kaitseliitlased, lilli ka
Karksi-Nuia ausambale. Kõneles II maailmasõja veteran
Boris Takk:
„Kuulsime äsja palju tunnustavaid sõnu nende meeste
kohta, kelle nimed on raiutud siia ausambale. Need mehed astusid kõhklematult, relv käes, välja vastloodud Eesti
Vabariigi kaitseks. Nad läksid sõtta väga rasketes oludes,
peaaegu lootuseta. Nad langesid, andsid oma elu, ilma et
oleksid saanud rõõmustada päästetud Eesti Vabariigi üle.
Meenutame neid alati sügava austusega. Kahjuks ei jäänud
see raskelt väljavõidetud riik püsima. Jultunud maailmavallutajatest suurriigid hävitasid selle paarkümmend aastat
hiljem. Kuid II maailmasõja käigus tekkis õhkõrn lootus, et
suudame ehk üldises kaoses oma riigi ikkagi taastada. Nii
haaras Vabadussõja meestele järgnenud põlvkond, s.o.
meie põlvkond, jälle relvad. See võitlus oli veelgi halastamatum ja kordades ohvriterohkem. Väga palju meie vendi,
sõpru ja koolivendi langes. Nemad olid meie relvavennad.
Ka neid mehi, kelle nimed on siin ausambal, peame õigustatult oma relvavendadeks. Ei loe, et nad langesid veerand
sajandit varem – võitluse eesmärk ja vaenlane olid ju samad.
Meie põlvkonna võitlust võib pidada Jätku-Vabadussõjaks.
Kurvastuseks ei ole aga selles teises sõjas meie langenutele
mälestusmärki. Suur hirm meie põlisvaenlase hääletorude
ees sundis ametimehi pimeduse varjus ära viima Lihula
samba, jätku- ja vabadussõjalaste ainukese mälestise. Kui
Vabadussõjas võidelnud ja langenud mehed oleksid üles
näidanud samasugust argust, võite olla kindlad, ei kuuleks
me sellel maalapil Läänemere kaldal praegu eesti keelt.
Langetame pea kõigi nende langenute austuseks ja oleme
veendunud, et samuti jäävad neid austama ka järgmised
põlvkonnad.”

12. veebruaril tähistati Viljandis, Laidoneri sünnilinnas,
kindrali 125.sünniaastapäeva.
Päev algas kogunemisega
Laidoneri sünnikohas kunagises Raba talus Viiratsis,
jätkus Laidoneri ratsakuju
juures Viljandi lossimägedes
ja lõppes aktusega Viljandi
kultuurimajas. Saal oli rahvast
tulvil, enamasti eakamad
inimesed. Avakõne pidas
Kindral Johan Laidoneri Seltsi
esimees Trivimi Velliste. Ta
tuletas meelde, et Tartu rahu
sõlmimise ajal oli Jaan Poska
sõnaosava kõne toetuseks
Laidoneri sõjavägi 100 000
meest. Laidoner oli osav ja
karismaatiline väejuht, kelle
tegevus tõi Vabadussõjas
võidu. II maailmasõja aegsed otsused olid selle aja
otsused. „Tagantjärele tarkus
on täppisteadus”, tsiteeris
kõneleja kaitseminister Jaak
Aaviksoo sõnu. Otsime üles
Laidoneri põrmu Venemaal
ja toome ta lugupidamise
märgiks kodumulda, nagu sai
tehtud president Pätsi põrmuga. Trivimi Velliste meenutas
kuulajatele, et tänavu täitub

125 aastat ka Eesti lipu õmblemisest - Laidoner ja sinimustvalge on ühevanused.
Jaak Aaviksoo lausus oma
kõnes, et tihti tuleb omad huvid seada üldistest tahapoole,
nagu seda tegi ka Laidoner.
See kehtib tänapäevalgi. See

tähendab riigi kaitsevõimet ja
väljaastumist ründe korral.
Peame täna tegema kõik, et
nii 1924. aasta kui ka 1939.
aasta väljakutsed oleksid
meile jõukohased. Väike Eesti
on suures ilmas aidanud luua
rahu, nagu Laidoner aitas

seda teha Türgi ja Iraani piiri
asjus. Mõnedki ärimehed
on suhtunud üleolevalt Eesti
kaitsevõimesse, oleme ju
väikeriik. Eestil tuleb kaitsta
ennast ja toetada partnereid.
Tugevad oleme koos. Meil on
põhjust olla tänulik soomlastele, rootslastele ja taanlastele
abi eest Vabadussõjas. Täna
anname meie oma abi ses
rahutus maailmas. Jätkame
kindral Laidoneri tööd, mida
ta tegi kogu oma eluaja. Teovõimeline Eesti kaitsevägi on
parim mälestis Laidonerile.
Saali sooja aplausi pälvisid
Vabadussõja võidusamba
autorid.
Kõnede järel näidati Eesti Kultuurﬁlmi kettaid aastast 1938.
Rahvas sai näha ja kuulda
nii Laidoneri kui Pätsi esinemist ja tollase Kaitseliidu
võimsust.
Vabadussõja aegseid laule
esitas täismenuga trio „Põldsepp ja pojad”.
Väga õnnestunud ürituse olid
korraldanud Viljandi Maavalitsus ja Viljandi Linnavalitsus.
Priit Silla

Konstantin Pätsi Lõuna Politseiprefektuur ja Tartu malev
allkirjastasid koostöökokkuleppe
sünnist 135 aastat
Teatavasti möödus 23. veebruaril 135 aastat meie esimese
presidendi Konstantin Pätsi
sünnist. Sõna teatavasti on
ilmselt kurjast, sest Päts on
unustusse jäänud, nagu oleks
tegemist kellegi muinasaegse
tegelasega. Pätsi kuulsuse
ähmastamisega on seotud
mitmed ajaloolased, kes talle otseselt pori loopinud või
kaudsemalt süüdistanud Eesti
alistumises vastupanuta. Kui
neil olekski õigus, vähemalt
osaliselt, ei tohi ikkagi unustada Pätsi teeneid Eesti Vabariigi loomisel. Usutavasti
algas Vabadussõdagi ehk
esimene vastupanu punasele
Venemaale Pätsi rusikahoobist nõupidamislauale. Päts oli
lugupeetud riigiisa valdava osa
eesti rahva silmis kuni 1939.
aastani. Ka pärast seda pooldas suurem osa eestlastest
Pätsi otsust kui paratamatust

lubada sisse Vene baasid.
Päts tahtis ju parimat – säästa
eestlaste elusid. Kas see nii
läks, on küsimärgi all tänase
päevani. Teame ju praegu,
kui palju ohvreid põhjustas
punaste okupatsioon, aga ei
tea, kui palju oleks kaasa toonud sõjaline vastuhakk. Kuivõrd Pätsi süüdistatakse Eesti
Vabariigile lõpu tegemises,
sedavõrd tuleb teda austada
Eesti Vabariigi loomise eest.
Päts tundis end riigi isana,
riigi eest vastutajana, ja julges
teha otsuseid, mis kahjustasid
tema enda mainet. Pätsi võib
võrrelda isaga, kes kasvatab
kiindunult oma last ega märka,
millal see täiskasvanuks saab.
Pidagem au sees oma riikluse
sümboleid, oma esimest presidenti!

Tartu maakonnas. Plaanis on
teisigi ühiseid ettevõtmisi.
Koostöökokkuleppe allakirjutamisega lõppes Lõuna
politseiprefekti tutvumisringsõit oma vastutusalal Tartu,
Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru
ja Põlva maakonnas. Mellistes võttis külalised vastu
Mäksa vallavanem Margus
Pleksner. Vestlusringis Tarmo
Kohviga olid Tartu maavanem Esta Tamm, Luunja
ning Mäksa valla esindajad
ja Kaitseliidust lisaks malevapealikule staabiülem ltn
Tanel Meiel. Küsimustele
vastamisel toetasid prefekti
Lõuna Politseiprefektuuri
juhtivtöötajad.
Mjr Ülar Vomm
Tartu maleva pealik

Foto: Remo Perli

Priit Silla

Tartu ei pidanud
kangelasi aukodaniku
nimetuse vääriliseks
Rühm lugupeetavaid Tartu
kodanikke, kelle hulgas on
ülikooli õppejõude jt haritlasi,
on 10 aastat järjest esitanud
Tartu aukodaniku nimetuse
saamiseks vabadusvõitlejad ning kaitseliitlased Mart
Nikluse ja Enn Tarto. Alati
on Tartu Linnavalitsus jätnud
nimetatud mehed aukodaniku
nimetuse saamiseks esitamata. Ju on siis alati leidunud
sobivamaid.
Tartu Linnavalitsusel võib
õiguski olla, sest Niklus ja
Tarto on väärt Eesti Vabariigi
aukodaniku nimetust. Tuleb
aeg, mil Euroopa hakkab
neid hindama kui türanliku
Nõukogude Liidu, vägivalla

Lõuna Politseiprefektuuri
politseiprefekt Tarmo Kohv ja
Tartu maleva pealik mjr Ülar
Vomm allkirjastasid 12. veebruaril Tartumaal Mäksa vallas
Mellistel koostöökokkuleppe
2009. aastaks. Kokkulepe
käsitleb käesoleva aasta
väljaõppe- ja avalikke üritusi
ning vaatab ka tulevikku.
Politsei jätkab kaitseliitlastest
abipolitseinike koolitamist
ning annab läbi kaitseliidu
sõidukijuhtidele kolonnisõidu väljaõpet. Malev omalt
poolt pakub politseinikele
tehnilist tuge operatsioonidel
Suur-Emajõel ning annab
politseiametnikele ellujäämiskoolitust ja kaardiõpet.
Traditsiooniliselt teevad malev ja prefektuur koostööd
maakaitsepäeva üritustel

ja vale impeeriumi kukutajaid.
Niklus ja Tarto pole olnud
kangelased mitte plahvatuslikul võitluse hetkel, vaid
aastakümneid, kogu elu, kuni
jätkub anastajaid ja nende
tallalakkujaid. Võib-olla Tartu
linn oma praeguste juhtide
meelest ei väärigi nii suurt
au pidada neid oma aukodanikeks. Nii Mart Niklust ja
Enn Tartot kui ka teisi Baltimaade vabadusvõitlejaid
(nimetatud ka dissidentideks)
on märgatud ja autasustatud
paljudes maailma riikides.
Kas vanasõna prohvetist ja
tema kuulsusest peab ka
siinkohal paika?
Priit Silla

Valgamaa kaitseliitlased taas õppusel
7. ja 8. veebruaril harjutasid 26
Valgamaa kaitseliitlast rühma
motorännakut (motoriseeritud
rännakut) ja lahingutegevust
sattumisel varitsusele. Õpiti
selgeks veokite ettevalmistamine, neil paiknemine, rühma tegevus varitsuse korral,
laagri rajamine ja öiste häälte
eristamine. Noorim jaopealik
Maarja Mägi õpib Valga Gümnaasiumi 10. klassis. Tema ja
kõik teised õppusele tulnud
noored said hästi hakkama
ja olid ise rahul. Ööbimine
lumise metsa all telkides pakkus põnevust. Skautspataljoni
luureülem kpt Ivo Jurak, kes
Valgamaalasi abistas, hindas
õppuse edukaks. Rühma- ning
jaopealikele oleks tarvis rohkem praktikat. Üldiselt jäi tulemustega rahule ka Valgamaa
maleva väljaõppe instruktor
n-ltn Hare Unt.
Toimetus
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KL Tartu maleva lugu
11. novembril 2008, Kaitseliidu (edaspidi KL) 90 aastapäeva aktusel esitleti Tallinnas, rahvusraamatukogu
saalis raamatut „Eesti eest“.
Kaante vahele oli saanud KL
taasloomise lugu aastatest
1988-2008. Kõik malevad
kirjutasid oma loo ise ja raamatuks seadis selle kokku
toimetuskolleegium, mille
eesotsas oli peatoimetaja
Merike Jürjo.
Malevate lugude kokkuseadjad olid enamasti varasemate
kirjutamiskogemusteta kaitseliitlased, kes kõik seisavad
professionaalsest ajalooteadusest ja –kirjutamisest üsna
kaugel. Autoritest oli ainult
paar meest varem raamatu
kirjutamisega tegelenud.
KL Tartu linna ja maakonna
loo pani paberile nende ridade kirjutaja.
Tahaksin järgnevas loos kirjutada sellest, kuidas maleva
ajalugu valmis, probleemidest
ja muust sellega seonduvast
ning nimeliselt tänada kõiki,
kes mind KL Tartu maleva
ajaloo kirjutamisel abistasid
ja jõu ning nõuga toetasid. Ja
natuke mõtiskleda.
KL uue ajaloo kirjutamine sai
alguse 2006. aastal, kui KL
peastaabis toimunud koosolekul pandi paika tulevase
raamatu piirjooned. Loobuti
ajaloolaste teenetest ja iga
malev pidi ise leidma oma
ajaloo kirjutaja. Sügisel 2006
helistas mulle KL Tartu maleva pealik kapten Asko Aren ja
tegi ettepaneku hakata Tartu
lugu kirjutama.
Tõenäoliselt usaldati maleva
uuema ajaloo kirjutamine
mulle sellepärast, et olin mõned aastad varem avaldanud
raamatu „Kaitseliit Haaslava
vallas 1925-1940“, mille tegemise ja väljaandmiseks
raha küsimise käigus jõudsin
piisavalt igat masti pealikke
ära tüüdata.
Minu jaoks oli Tartu maleva
loo kirjutamine äärmiselt
huvitav kogemus. Mineviku
ehk ajaloo kirjutamine ei ole
kunagi kerge. Niipalju, kui
on erinevaid inimesi on ka
erinevaid arvamusi, hinnanguid, meenutusi ja mälestusi.
Kogesin seda kõike omal
nahal.
Kohtusin ja tutvusin lähemalt
paljude tarkade ja huvitavate inimestega. Laiendasin
tuntavalt oma sõpruskonda
ja silmaringi. Nüüd tean ka
vähemalt ühte Eesti ajaloo
seisukohalt olulist fakti, mis
tegelikult oli hoopis teistmoodi, kui sellest ametlikus
ajalookäsitluses kirjutatakse.
Tean ka paari võõrast perekonnasaladust. Loomulikult
jätan ma aga kõik selle enda
teada.
Sisuliselt tuli alustada tühjalt kohalt. KL Tartu Maleva
uuema ajaloo periood, alates
1990. aastast, oli seni põhjalikult uurimata ja lahti kirjutamata. Ühtteist aga leidus.
KL Tartu maleva arhiiv on
põhjalik ja ülevaatlik alates
1990. aastate lõpust. Aastate
1990-1997 kohta on maleva
arhiivis materjale väga napilt
või puuduvad need üldse. Ka
ei ole arhiivis säilinud midagi
KL Tartumaa maleva tegevuse kohta.
1990. aastatel loodi Tartus KL
arhiiv, hilisem Kaitseväe muuseum. Arhiivi ja muuseumi

• Riho Ühtegi

juhataja Olavi Punga kogus
kokku suure hulga KL tegevust kajastavaid materjale.
Need materjalid peaksid olema üle antud Laidoneri Muuseumi. Vaatamata korduvale
otsimisele ei suutnud nende
ridade kirjutaja materjale leida ega KL Tartu maleva loo
koostamisel kasutada.
Tartus on KL üldist ajalugu ja sealhulgas ka linna
ja maakonna KL loomist ja
algusaastate tegevust põhjalikult uurinud Juhan Algus
- endine KL peastaabi liige ja
esimene ajaloopealik. Juhan
Algus on kogunud kokku palju KL tegevuse alguperioodi
kajastavat materjali - käskkirjad, koosolekute protokollid,
aruanded, ja nende põhjal
pannud kirja oma nägemusi
KL ajaloost. Ligi kümmekond
aastat tagasi pakkus ta oma
materjale pealinna meestele
avaldamiseks, sai aga eitava
vastuse. Kuna mitmed tema
poolt kirja pandud mõtted
ja arvamused ei lähe kokku
ametliku ajalookäsitlusega
– „Sellist ajalugu ei ole meil
tarvis“, seisavad materjalid
kapi otsas ja koguvad tolmu.
Mehena, kes oli juhtivalt tegev KL alguperioodil, rääkis
Juhan Algus lahti Tartumaa
maleva asutamise loo ja palju
muudki ning tegi lisandusi ja
täpsustusi käsikirjas.
Juhan Algus oli 2004. aastal
KL veteranide klubi asutajaid,
mille kohta on öeldud: „Meil
on tekkinud uus vapside liit“.
On kahju, et J. Alguse poolt
kogutud suur andmepagas
seisab kasutult.
Väga suure töö on KL Tartu
maleva ühe osa kohta ära
teinud mereväe staabi osakonnaülem, vanemleitnant
Kalev Konso. Tema poolt on
koostatud ja paberile pandud
Tartu Maleva I (esimese)
malevkonna ajalooülevaade.
Kronoloogilises järjestuses
on aastate 1990- 2004 kohta
põhjalikult kirja pandud kõik
oluline malevkonna tegemistest. Esimese malevkonna
endise pealikuna ja mehena,
kes valdab väga põhjalikult
KL Tartu maleva algusaastate
teemat, aitas Kalev Konso
kildudest kokku panna tervikpilti. Ka tegi ta palju olulisi
täpsustusi ja parandusi. Tema
käest sain lugeda „Tartu Maleva Teataja“ numbreid.
Naiskodukaitse (edaspidi
NKK) loomisest Tartus ja
Elvas ning tegemistest aastani 1998, on mälestused
kirja pannud proua Asta
Luksepp, üks NKK Tartu ringkonna taasasutajatest. Asta
Luksepp kirjeldas põhjalikult
NKK loomist ja rääkis ka Elva
kaitseliitlaste tegemistest.
Elva kaitseliitlaste kohta on
palju materjale kogunud
proua Leili Saarman. Tema
poolt kogutu asub Elvas Tartumaa Muuseumis. Mitmeid
tema poolt kogutud materjale

• Tarapita poisid 1989. a

on kasutatud Tartu linna ja
maakonna KL loo kirjutamisel.
Noorte Kotkaste (edaspidi
NK) ja Kodutütarde (edaspidi
KT) tegemiste kohta linnas
ja maakonnas on terve arhiivijao materjale kogunud
proua Endla Peets, üks NK
ja KT liikumise taasalgatajaid
Eestis. Tema poolt kogutud
materjalid aitasid oluliselt
kaasa NK ja KT algusaastate
tegevuse kirjapanemisel.
NK liikumise üks eestvedajaid
Leonhard Pumper rääkis NK
ja KT tegevuse algaastatest

Et lihtsustada andmete kogumist, saatsin malevkondade ja kompaniide pealikele
küsimustiku. Mis aastal on
üksus loodud, kellel allub,
pealike nimed, liikmete arv,
traditsioonilised üritused jne.
Kõik vastuselehed jõudsid
kenasti tagasi.
Otsest äraütlemist ja tõrjuvat
suhtumist esines paar korda.
Küll aga algatas üks tegelane
diskussiooni teemal „ajalugu
saab kirjutada ainult inimene,
kes on ise sündmustest, mida
ta kirjeldab, osa võtnud“. Iseenesest ei ole see halb mõte.

• Ernst Raiste, Aivo Kapten ja Aado Mets

ja andis kasutada fotomaterjali.
Teadjad inimesed nimetasid
veel mitut endist Tartu linnas
ja maakonnas kõrgel ametikohal olnud kaitseliitlast,
kellel pidavat kodus olemas
erinevaid materjale KL algusaastate kohta. Enamasti ei
olnud mul aga sellest teadmisest mingit kasu. Materjale
ei tahetud isegi koopiate
tegemiseks ajutiselt välja
anda, KL Tartu maleva või
KL Peastaabi arhiivi loovutamisest rääkimata. Need olid
aga kõik erandjuhud.
Peaaegu kõik endised ja
praegused kaitseliitlased,
kelle poole pöördusin, olid
lahkelt nõus raamatu kirjutamisel abistama ja fotosid
ja muud materjali jagama.
Mõnel korral küll öeldi „Kui Sa
selle mehega juba rääkisid,
ega siis minul enam midagi
öelda küll ei ole“.

Kui aga niisugust loogikat
järgida, siis on Vabadussõja
teema meil juba ühel pool ja
varasemast Eesti ajaloost ei
saa üldse rääkida. Aga mine
tea. Äkki on mõni mees veel
elus, kes Ümera jõel rüütlitega sõdis.
Kirjutamise tegi oluliselt lihtsamaks asjaolu, et ajalehtedes „Edasi“, „Postimees“,
„Päevaleht“ jne on kirjutatud
peaaegu kõikidest KL ettevõtmistest. Ajalehtedest sai
lisaks taustainfot ja kontrollida kuupäevi.
Paar kord tehti ka“ soovitusi“,
see või see loost välja jätta
ja sellest või sellest rohkem
kirjutada. Tõsi, ükski soovitus
ei tulnud ülevalt poolt.
Teen siinkohal sügava kummarduse ja tänan kõiki neid,
kes mind KL Tartu maleva loo
kirjutamisel lahkelt abistasid
ja jõu ning nõuga toetasid.
Segaduste vältimiseks ei ole

• Mati Mumm

kaitseliitlaste nimede juures
avaldatud auastmeid. Palun
vabandust.
Selts „Tarapita“ algaastatest
ja tegevusest rääkisid ning
hiljem parandasid ja täiendasid lugu Arvi Asi, Kalle Eller,
Aigar Põder, Tõnis Tolpats ja
Kalle Toobal.
Oma osa andsid maleva pealikud Meelis Säre, Harri Henn,
Aivo Kapten ja Asko Aren.
Väga palju aitas kaasa endine naabrimees Haaslava
vallast, Harri Henn, kes andis kasutada materjale, tegi
parandusi ja täpsustusi ning
andis head nõu.
Mati Mumm rääkis KL algaastatest, sealhulgas ka niisugustest tegemistest, millest
kunagi raamatus ei kirjutata.
Ka andis ta kasutada suure
fotokogu ning tegi hiljem käsikirja täpsustusi ja parandusi.
Esimese malevkonna kohta
esitasid andmeid Ivo Ingel ja
Raivo Harak.
Elva malevkonna loomise ja
praeguse tegevuse kohta esitasid andmeid ja aitasid lugu
kirjutada Ernst Raiste, Aado
Mets ja Aarne Salo.
Tamme malevkonna kohta
saatsid andmeid Harri Henn
ja Tarmo Pihlik.
Akadeemilise malevkonna
loo koostamisel abistas ja
saatis materjale Ernst Tungel.
Akadeemilise poole pealt
lootsin korp! Revelia liikmete
abile, kes astusid 8. mail
1990 in corpore KL liikmeks.
Kahjuks aga ei võtnud tollased korporandid vaevaks
vastata.
Põhja Tartumaa kaitseliitlaste
tegemised panid kirja Uudo
Jõgi ja Raigo Pool.
Staabikompanii kohta esitas
andmeid Mati Alupere. Tema
rääkis ka palju huvitavat KL
Tartu maleva algusaastate
kohta.

Valvekompanii tegemistest
kirjutas Ragnar Loot
Sisevete divisjoni loo aitas
koostada Karol Kolk.
KL Tartumaa üksuste kirjeldamise juures sai läbi helistatud
maakonna üksuste endised
ja praegused pealikud Aivar
Kaldjärv, Karl Kellamäe, Heiki
Kortspärn, Jüri Saarkivi, Tõnu
Tahti, Eduard Tori, Urmas
Pleksner, kes kõik oma panuse andsid.
Otepää kaitseliitlastest kirjutas loo Esmar Naruski.
NKK loo kirjutamisel kasutasin Asta Lukksepa lahkel loal
tema poolt kogutud materjali.
NKK tänasest päevast kirjutas
põhjalikult Nele Sarrapik.
Kodutütarde ja noorkotkaste
kohta andis arhiivimaterjale
Endla Peets ja täiendasid
lugu Leonhard Pumper, Ülle
Närska, Mirjam Link ja Martin
Erstu.
Asjakohaseid soovitusi ja
märkuseid tegi ning head
nõu andis „Kaitse Kodu“
peatoimetaja ja toimetuskolleegiumi liige Ivar Jõesaar,
kes oli „transamees“. Temaga
koos sai palju kordi sõidetud
pealinna ja tagasi.
Tänu tublide inimeste abile
oli jaanuaris 2008 valmis 42
leheküljeline käsikiri.
Sooviga haarata tegijate ringi
võimalikult palju inimesi, oli
käsikiri enam kui kuu aega
Tartu malevas saadaval. Kui
mitte kõik, siis vähemalt igat
masti pealikud said seda
lugeda ja täpsustusi ning
tähelepanekuid teha.
Ka saatsin elektroonilise
postiga käsikirja peamistele
abilistele üle vaatamiseks.
Sisulisi muudatusi praktiliselt
ei olnud. Tehti mõned parandused, lisandused ja soovitused, mis said arvesse võetud.
Ühe peatüki läbivaatamisel
oli parandatud kirjavigu ja
mitu lehte täis kriipsutatud.
Parandamise juures liigutati
ära kirjavahemärgid, mis olid
toimetuse poolt kokkuleppeliselt just niimoodi paika pandud. Aga abiks oli seegi.
Edasi läks käsikiri toimetuskolleegiumi kätte. Siin jäi
temast järele täpselt pool.
Tõele au andes tuleb tunnistada, et Tartu maleva käsikiri
oligi nõutust mahukam ja
vajas kärpimist.
Seda, mis kärpimata jäi, võib
raamatust lugeda.
Otsustasin kohe alguses, et
tekst on minu poolt, aga Tartu
loo juurde minevate fotode
valik tehakse malevas. Asi
läks ka käima, kuid kahjuks
tulemust ei olnud. Lõpuks
tuli piltide valik teha ikkagi
minul endal olukorras „kui sa
kohe täna pilte ei esita, siis
läheb Tartu lugu ilma fotodeta
trükki“.
Hinnangud raamatule on
olnud enamasti positiivsed.
Tartu lugu las kommenteerivad teised. Loodan, et raamatu “Eesti eest“ kirjutamise
käigus kogutud materjalid
saavad kunagi tulevikus ilmuva Kaitseliidu Tartu Maleva
ajaloo kirjutajatele esimeseks
abimeheks.
Taivo Kirm
Sillaotsa Põhikooli
õpetaja
I malevkonna
kaitseliitlane
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Meil tuleb palju leinata
Kuna oleme väike rahvas, kelle
kallal suured on soovi korral
vägivallatsenud, jätkub meil
leinamist. Aeg kustutab valu:
Lembitu-aegsed võitlused,
Jüriöö ülestõus, Liivi ja Põhjasõja õudused tekitavad praegu
ainult nukra tagasipilgu. Jaksame kurvastada ainult 20. sajandil kaotatud lähedaste üle. Meil
ei leidu vist ainsatki peret, kelle
vana- ja vaarvanemaid poleks
langenud sõdades, metsavendadena või küüditatuina.
Peale 14. juuni ja 25. märtsi
mahub leinaraami sisse muidki
kuupäevi, ikka seotult stalinliku
päikese või selle järelhelgiga.
27. märtsil 1981 tapeti Vologda

vanglas ilmselt sundtoitmisega
noor Eesti teadlane Jüri Kukk,
kes oli loobunud nõukogude
teadlase karjäärist ja liitunud
vastupanuga. Kuna Jüri Kukk
oli jõudnud tuntust koguda
Läänes, Prantsusmaal, siis
kohmetus N Liidu võimkond
äpardusest sedavõrd, et lubas
Jüri Kuke kaasvõitlejail ta Vologda kalmistule maha matta.
Vana nõukogude tava järgi ei
tohtinud surnud vangi enne
karistusaja lõppu omastele
välja anda. Midagi humaansemat on ju raske välja mõelda!
Jüri Kuke põrmu said sõbrad
kodumulda sängitada alles
1989. aasta sügisel.

1980ndail oli N Liit sedavõrd
pragunenud, et teave poliitvangidest ja nende saatusest
jõudis läände. Jüri Kukest
kirjutati lehtedes. Teadlastest
kolleegid pärisid N Liidult, mis
Jüri Kukest sai. Rein Taagepera avaldas 1983. aastal
Stockholmis raamatu „Jüri
Kuke surm ja võit /Mart Niklus, Jüri Kukk: kaks, kes ei
alistunud”. 1990. aastal andis
Rahvusvaheline Tähenimistu
ühele Draakoni tähtkuju tähele Jüri Kuke nime. Jüri Kukk
oli kuulutatud märtriks. Tartu
Ülikool ja võitluskaaslased on
pidanud 12 aastat järjest Jüri
Kuke mälestuskonverentsi,

tänavu 28. märtsil tuleb kolmeteistkümnes. Konverentsi
korraldajad teevad ettepaneku
püstitada 2010. aasta 1. maiks,
Jüri Kuke 70. sünniaastapäevaks talle Tartusse või Tallinna
ausammas ning nimetada 27.
märts vabadusvõitleja päevaks
(mida seni pole tehtud). Loodetavasti pole selleks peale
raha muid takistusi. Me ei tohi
unustada oma hukkunuid,
seda enam iseseisvuse eest
võideldes langenuid. Meil pole
ka õigust tapjatele andestada,
seda teeb aeg, kui nad on
muutunud.
Priit Silla

Keelehaledusest keelehoolduseks
Jüri Kuuskema keelearvustus
18. veebruari Postimehes oli
õige ja vajalik nagu sahmakas vihma enne jaani. Meie
meedia keelt risustab vohav
labasus. See toetub harimatusele, rahvusliku eneseväärikuse puudumisele, teismeliste esilepüüdmise tungile ja
mitut sorti toorlaenude ning
toortõlgete jumaldamisele.
Vähe sellest, et nõnda räägib-kirjutab meedia, teater
ja ilukirjandus kordab kõike
seda kraadelikku, lootes
madalale massile madalusi
müüa. Jüri Kuuskema kirjeldab haletsusväärset olukorda
eesti keeles ulatuslikult. Samadele puudustele on ennegi
korduvalt tähelepanu juhitud,
mis lubab järeldada, et seis
on halb. Mida ette võtta ja
kes mida peab tegema? Loomulikult ei saa igaühelt nõuda, et ta räägiks head keelt,
mis haritud kõrva ei solvaks.
Küll aga tuleb nõuda teabe levitajatelt: ajakirjanikelt,
raadio- ja telemeestelt ning
avaliku elu tegelastelt, kes
rääkimise eest lausa palka

saavad, et nad tänavakeelt ei
võimendaks. Trükiste puhul
on see toimetaja ülesanne, ringhäälingu puhul, kus
olukord on viletsam, peaks
samuti olema. Kes vastutab? Kes peaks toimetusi ja
väljaandjaid sundima oma
tööd korralikult tegema? Alles hiljuti tõusis kära Delﬁs
avaldatud roppuste ja nõmeduste pärast, koguni kohtuni
välja. Hageja nõudis, et Delﬁ
vastutaks, kostja püüdis igasugustele inimese õigustele
vihjates vastutust veeretada
autori kaela. Olen kindlalt
hageja poolel: autorilt ei saa
me nõuda haritust ega head
maitset, autor (avaldada soovija) võib olla kes tahes. Seda
peame nõudma teabekanali
valdajalt. Kes nõuab? Selleks
on järelevalve asutused, mis
alluvad oma valdkonna ministeeriumile, seega kultuuri- või
haridusministeeriumile.
Kui nad suudavad bürokraatliku osavusega vastutusest
kõrvale hiilida, tuleb küsida, milleks nad olemas on.
Teatrilavade või koolikatuste

remont ei ole veel kultuur
ega haridus.
Meie ringhäälingu sõnalisi
saateid iseloomustab pahatihti vada, sisutühi aja
täisrääkimine. Et aega täis
rääkida ja mõtteahtrust peita
kasutatakse nugisõnu, nagu
tegelikult, just nimelt, olgem
ausad, absaluutselt jt. Aja
raiskamisena tundub ka
saatesse kutsutu ja saatejuhi
vastastikune tervitamine. Nad
on enne nagunii kohtunud ja
tervitanud, kaamera/mikrofoni ees mõjub see teatraalselt.
Stiili konarused räägivad
vähesest lugemusest või siis
vastava ergu tuimusest. Kõrvalseisjale tundub, et ainuke
nõue, mis leivaandja ringhäälingu saatejuhile esitab,
on selge hääldus. Mis sõnu
ta suudab selgelt kuuldavale
tuua, pole nagu kellegi asi.
Kuni asjaomased vastutajad oma tööd ei tee, aitaks
ehk pilkamine. Tavaliselt on
poolharitud lõidamehed ja
äkki tõusnud ärimehed üsna
edevad – kui neid alatihti
viletsa keelekasutuse pärast

tögada, võtavad vast kuulda.
Meenutagem, kuidas August
Kitzberg naeruvääristas kadakasaksu või Ott Kangilaski
nõukogude bürokraatide
kantseliiti. Ametnik, s.o. bürokraat, on igihaljas. Ta kaitseb
oma keskpärasust määruste,
juhendite, käskkirjade jms,
mille on koostanud järgmise
astme ametnik. Hea näide
on eesti perekonnanimede
nimetavalise kuju säilitamise
püüd teistes käänetes hoolimata sellest, kui pentsik on
tulemus (Särg – Särgi/Särg´i,
selmet Särg-Särje; Lind-Lindi/Lind´i, selmet Lind-Linnu;
Põder–Põderi, selmet Põder-Põdra jne). Nimi nagu
polekski sõna eesti keeles.
Vaadakem soomlasi: nemad
käänavad oma nimesid nagu
tavalisi sõnu, ja saavad aru
küll. Kuna eesti ja soome on
lähedased sugulaskeeled,
sobib see moodus meilegi.
Pealegi on Särg-Särgi moodus ainult mõnikümmend
aastat vana.
Priit Silla

Kaitseminister Jaak
Aaviksoo käis Valgamaal
6. märtsil külastas Valga
maakonda Eesti Vabariigi
kaitseminister Jaak Aaviksoo. Kaitseministril käisid
Valga maakonna piiril vastas
Valgamaa maleva pealik kpt
Rein Luhaväli ning propagandapealik v-vbl Vello Jaska.
Valga maavalitsuses võtsid
kaitseministri vastu maavanem Kalev Härk, hariduse
peaspetsialist Valeri Talu,
Valgamaa Omavalitsuste
Liidu esimees Madis Gross,
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht
major Meelis Kivi, Valga
aselinnapea Enno Kase ja
teised ametiisikud.
Kõigepealt külastas kaitseminister Valga gümnaasiumi,
kus ta kohtus vanema astme
õpilastega. Jututeemaks võeti Eesti Vabariigi julgeolek ja
seda tagavad tegurid.
„Miks kaotas Eesti rahvas
13. sajandil oma vabaduse,“
pöördus minister Aaviksoo

kuulajaskonna poole. Vastuseid tuli õpilaste hulgast
mitmeid ja üsna argumenteerituid. Ühiselt leiti, et lisaks
oma maa ja rahva armastamisele on tarvis nende eest
seista ja, relv käes, kaitsta,
kui selleks peaks vajadus
olema.
„Miks me alistusime okupantidele Teise maailmasõja
künnisel? Kas meie tollased
juhid toimisid õigesti, lastes
venelased meie maale ilma
ühegi püssipauguta?“ arutles
kaitseminister Jaak Aaviksoo
edasi.
Kui mõtlema hakata, oli iseseisval Eesti Vabariigil täiesti arvestatav kaitsevõime
olema. Polnud aga liitlasi
silmapiiril, kes oleksid meile
appi rutanud.
„Ajalooline kogemus näitab,
et vabadus on asi, mis ei
ole jumalast garanteeritud
igaveseks,“ väitis minister.
„Kõikide ohtude vastu ei saa

ka kõige suurem. On tarvis
liitlasi, kes vajaduse korral
abistava käe ulatavad. Tänapäeval on selleks abijõuks
NATO“.
Aga samas möönis minister,
et ka meie eneste kaitsetahtest oleneb palju. Ta lisas,
et eestlaste ja ka Eestimaal
elavate muulaste kaitsetahe
on märgatavalt tõusnud.
Edasi siirdus delegatsioon
parki, kus kunagi seisis Eesti
Vabadussõja mälestussammas. Kõik leidsid, et punaste
poolt lõhutud mälestussammas tuleb taastada. Hetkel
on aga probleemiks rahastamine.
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooniga tutvumise
järel ütles minister Aaviksoo,
et see on väga aja- ja asjakohane ettevõtmine. Tarvis on
ainult selle omandiküsimused ning rahastamise skeem
täpsemalt paika panna.
Järgnevalt kohtus kaitsemi-

nister Aaviksoo Valgamaa
maleva staabis maleva kaitseliitlastega. Oma kollektiivi
tutvustas ministrile Valgamaa
maleva pealik kpt Rein Luhaväli. Ülevaate Valgamaa
maleva tegemistest ja eesmärkidest andis maleva staabiülem kpt Valdeko Nielson.
Minister väitis kohtumisel,
et Kaitseliit, sealhulgas ka
Kaitseliidu Valgamaa malev,
moodustab koos Kaitseväega ühise jõustruktuuri, mis on
võimeline tagama Eesti maa
ja rahva turvalisuse. „Kuid
selleks, et meil oleks loota
ka teiste abile, peame omalt
poolt abistama neid, kes
seda hetkel vajavad.
Kaitseliit muutub aasta –
aastalt üha tugevamaks ja
tema teeb omalt poolt kõik
selleks, et see protsess ei
pidurduks.“
Vello Jaska

Foto: K. Käärik
• 3. märtsil kogunesid Helju Mägi sõbrad ja sugulased
kalmistule, et mälestada meie armastatud noortejuhti
tema 80ndal sünniaastapäeval. Helju oli kooliõpetaja
36 aastat järjest, seejärel kodutütarde juht 13 aastat,
alates organisatsiooni taastamisest kuni 2005. a aprillikuuni. Mitme ametkonna esindajad meenutasid Heljut
südamest tulnud sõnadega, kalmu jäid ehtima lillekimbud ja mälestusküünlad.

Kõnekoosolek Tartu
rahu aastapäeval
2. veebruaril 2009. aastal toimus kõnekoosolek Tartus maja
Vanemuise tänav 35 ees oleval
väljakul. Kõnekoosolek peeti
Tartu rahulepingu sõlmimise 89.
aastapäeva puhul.
Ürituse ametlikuks korraldajaks
oli Põllumeeste Kogu Rein
Kochi juhtimisel. Esimesena
sai sõna Riigikogu esimees Ene
Ergma, siis Tartu abilinnapea
Margus Hanson.
Kolmandana anti sõna Enn
Tartole, Tartu Memento ja Eesti
Memento Liidu esimehele, Kaitseliidu Vanematekogu liikmele.
Enn Tarto:
“ … Õnnitlen teid Tartu Memento, Eesti Memento Liidu ja
Kaitseliidu Vanematekogu poolt
Tartu rahulepingu sõlmimise
89. aastapäeva puhul! Täna on
ka kurb päev. 90 aastat tagasi
suri Vabadussõja kangelane
ülemleitnant Julius Kuperjanov. Homme 3. veebruaril on
samuti kurb päev. Möödub 782
aastat eestlaste muistse vabadusvõitluse suurest kaotusest
Saaremaal.
Peame siiski rõhutama, et juba
20 aastat toimuvad takistamatult
üritused Vanemuise 35 maja
juures, Eesti Vabariigi iseseisvus on taastatud. Ainult mõni
sõna täienduseks eelkõneleja
abilinnapea Margus Hansoni sõnavõtule. Kui esialgu Tartu rahu

90. aastapäevaks planeeritud
Tartu rahu tähisala valmimine
lükkub rahapuudusel edasi, siis
pole midagi teha. Ajad on tõesti
rasked. Midagi suudame siiski
teha ja see võiks olla toonase
Eesti delegatsiooni juhi Jaan
Poska bareljeef Vanemuise 35 seinal. Parim kingitus
Tartu rahu 90. aastapäevaks
on see, kui kõigile raskustele
vaatamata püsib demokraatlik
Lääne-orientatsiooniga Eesti
Vabariik. Just see riik peab
leidma lahendused kriisidest
tekkinud probleemidele. Riik,
kohalikud omavalitsused ja
kodanikud peavad korraldama
kriisiolukorras hättasattunute
abistamist. Näljahäda tõttu ei
tohi inimesed hukkuda, Eesti
riigil on ju viljatagavarad!
Eestit ei päästa anarhia! Eestit
ei päästa diktatuur ei hunta
ega muus vormis! Eesti vajab
jätkuvalt selget ja kindlat lääneorientatsiooni! Samm-sammult
Venemaa sõltuvusse ja rüppe
pugemine viib Eesti rahva hukatusse!”
Kõnekoosolekul oli palju sõnavõtjaid, viimasena esines
vabadusvõitleja Mart Niklus,
kes omakorda rõhutas vajadust
Jaan Poska mälestuse jäädvustamiseks.
Ülevaate koostas
Enn Tarto

Palju õnne
Karin Kivile
tulevase karmi
mehe Karmo
sünni puhul
Kõik noorkotkad ja kodutütred
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