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Naiskodukaitse 84. aastapäeva tähistamine
Tänavu tähistatakse Naiskodukaitse 84. aastapäeva
ja selleks puhuks koguneti
pühapäeval, 28. augustil Valgamaale, kaunisse Sangaste
lossi. Piduliku koosviibimise
alguses mängis Valgamaa
Maleva bigbänd Eesti Vabariigi hümni. Meeldiv oli kuulda, kuidas kõik kohalviibijad
valjult ja kaunilt hümni kaasa
laulsid.
Järgnesid sõnavõtud. Väga
mõtlemapanev oli Naiskodukaitse esinaise kohusetäitja
Kersti Podmošenski öeldu. Ta
rõhutas, et naiskodukaitsjad
ei peaks rõhku panema enda
mugavale ära olemisele, vaid
tegutsema just ebamugavate
olude kiuste ja ka siis, kui vahest ei taha ega viitsigi. Vajalik
on leida endas see tõukejõud
ja motivatsioon, mis liikuma
paneb ja ajendab meid tegutsema naiskodukaitsjatena.
Oma õnnitlused edastas Kaitseväe juhataja, kindral Ants
Laaneots, kes tunnustas naiskodukaitsjaid nende ettevõtmistes. Õnnitlejate seas oli
ka Kaitseliidu peastaabi ülem
Kajari Klettenberg, Noorkotkaste, Sisekaitseakadeemia,
Eesti Politsei Naisühenduse,
Valgamaa Maleva ja Tallinna
Maleva esindused. Meeldiva
üllatusena kingiti kõigile kohal
olnud naistele üks roosiõis.
Tunnustati ka fotokonkursi

„Aeg olla eestlane“ algatajaid
ja eestvedajaid Jõgeva ringkonnast. Konkursile laekunud
parimad tööd olid ülesse pandud lossi rõdule, kus igaüks
neid suurepäraseid ja kõnekaid fotosid nautida sai.
Kogu ürituse toimumise ajal
mängis meeleolukat muusikat
Valgamaa Maleva bigbänd
ning suupistete eest olid hoolitsenud Sangaste lossi kokad.
Giidi eestvedamisel said huvilised tutvuda ka Sangaste
lossi ajalooga.
Minu kogemuse kohaselt on
Naiskodukaitse liikmed alati
osanud oma organisatsiooni
tähtpäeva vääriliselt tähistada
ja erandiks ei olnud ka tänavune pidupäev. Üritus oli meeldejääv ning kulges üksmeelses
ja sõbralikus õhkkonnas. Südamlikuks ja meeldejäävaks
teeb selle ürituse veel asjaolu,
et NKK Sakala ringkonna
väärikas auliige, proua Leida
Leiur sai meiega sellel üritusel
viibida. Enne kojusõitu saime
meie, Sakala ringkonna naised, proua Leidalt veel soojad
kallistused ja tänusõnad.
Tänusõnad siinkohal kõigile,
kes aitasid Naiskodukaitse
aastapäeva pidulikuks, südamlikuks ja meeldejäävaks
muuta.
Margit Rei
NKK Sakala ringkond

Elamusrikas päev
Rõõmustasin, kui mulle tuli
kutse Naiskodukaitse 84. sünnipäeva tähistamisele Sangaste lossis. Rõõmus olen
olnud ka selle üle, et Viljandimaa Sakala naiskodukaitsjad
on võtnud mind oma sõbraks
ja mulle palju ilusaid hetki
kinkinud.
Olen olnud 40 aastat pedagoog ning kõik noorte ettevõtmised ja tegemised on mulle
südamelähedased.
Viljandist Sangastesse sõites
kogesime jälle kui kaunis on
meie Eestimaa loodus oma
mitmekesisusega. Vastuvõtt
Sangastes oli südamlik ja kallistustega. Meeleolu oli ülev,
suur saalitäis Naiskodukaitse
vormis noori naisi ja Kaitseliidu vormis mehi. Viimased
olid tulnud oma aatekaaslasi
õnnitlema nende pidupäeval.
Kohal oli ka Kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots,
kes esimesena pöördus tänu
ja kiiduavaldustega koosviibijate poole. Sellele järgnes
väga südamlik ja kaunis hetk,
mil mehed kinkisid kõikidele
kohalviibivatele daamidele
kauni roosiõie. Niisuguses üle-

vas meeleolus möödus kogu
üritus. Oli väga meeldiv olla
noorte daamide hulgas, kes
on pühendunud isamaalisele
tegevusele.
Olen palju mõelnud praegustele noortele ja lastele. Nende
tegemistele ja tegematajätmistele. Tundub, et üha kiirenevas
elutempos oleme unustanud
laste isamaalise kasvatuse,
või pole teinud seda küllaldaselt. Mäletan, et enne esimest
nõukogude okupatsiooni, olles
ise ka kodutütar, oli meid
palju. Kõik me tahtsime olla
kodutütred ja noorkotkad.
Selleks tuli teha isegi eksam
ja see oli au asi. Mulle tundub, et koolides pööratakse
isamaalisele kasvatamisele
tänapäeval vähe tähelepanu.
Miks muidu on Kaitseliidu
noorteorganisatsioonidesse
kuuluvate laste arv suhteliselt
väike. Kas peaksime lastele
ja noortele rääkima senisest
rohkem eestlaste lähiajaloost?
Isamaalist vundamenti laotakse nooruses!
Leida Leiur
NKK Sakala ringkonna
auliige

2

September 2011

Kus on Memento noored?
Viljandi, september 2011

September
Taas on käes septembrikuu, sügisekuu. Läbi aegade on see
kuu olnud saatuslik paljudele riikidele ja rahvastele, ehkki
võib-olla ka mitte rohkem, kui teisedki kalendrikuud. Tõenäoliselt seondub septembrikuu suuremale osale meist tarkusekuuna, sest on ju juba aastakümneid olnud just 1. september
selleks päevaks, mil peale suurt suvevaheaega ja puhkuseid
koolid taas tööd alustavad. Ütleb ju laulusalmgi, et „mees peab
tarkust taga nõudma...“, loomulikult ei puuduta see ainult mehi
vaid ka kõiki nö. „õrnema soo“ hulka kuuluvaid. Teadmised ja
kogemused on ju lõpeks tarkuse allikaks. Kahjuks pole alati
ega kõigile tarkust piisavalt jagatud. Aga eks see ole siiski
suures osas nende endi viga. Kes tahab õppida, see saab
igal juhul targemaks. Vanasõna annab meile teada, et „käi
ring ümber maja, oled targem, kui see kes toas istub!“
Kuid septembris on ju kokku 30 päeva, ja kindlasti on nendes
päevades aegade jooksul sündinud nii mõndagi. Septembris
on mitme Kaitseliidu maleva sünnipäevad. Vanim neist – KL
Sakala Malev tähistab seda 07. septembril, KL Võrumaa
Malev aga kohe järgmisel päeval. Veel tähistavad oma
algust ka KL Tallinna Malev ja KL Harju Malev, vastavalt 18.
ja 25. septembril ning 27. septembril on KL Lääne Maleva
aastapäev.
Selles kuus on veel ussimaarjapäev (8.), vanavanemate päev
(11.), Madisepäev (21.), vastupanuvõitluse päev (22.) ja ka
Mihklipäev (29.), mida mõned peavad ka „iga oina omaks
päevaks“.
23. septembril kell 12.04 algab Eestis astronoomiline sügis.
Sel kuul on toimunud väikeses Eestiski läbi aegade taplusi ja
lahinguid aga 1. september 1939. a tähendas ka ju viimase
suure sõja algust Euroopas. Need koledused, mida see sõda
endaga kaasa tõi oleks võinud olla ehk olematud, kui Jossif
Džugašvili oleks tõsiselt suhtunud õpingutesse vaimulikus seminaris ja nagu Eesti kirjanduse klassikasse kuuluvas teoses
on tähendatud – oleks oma hinge eest rohkem hoolt kandnud.
Selle asemel asus ta röövli ja mõrtsuka ametisse ja unistas
maailma valitsejaks saada. Mitte otseselt tema süül, küll aga
olulisel kaasabil, tekkis õnnetusse Euroopasse veel üks haridusega mitte eriti hiilanud mees – Adolf Shickelgruber–Hitler
– führer ja hiromant, kes omakorda unistas sakslaste riigipiiri
viimisest Uuraliteni ja Indiani ja küllap veel kaugemalegi, aga
tal polnud sedavõrdki oidu, et oleks võtnud kuulda targemate
inimeste nõuandeid, mis ehk olekski võinud panna aluse
tuhandeaastasele „Reichile“, mille eaks tegelikult jäi vaid
tosina võrra aastaid. Tolle esimese röövli ja mõrtsuka loodud
(õigemini taastatud ja tunduvalt laiendatud) impeerium kestis
aga pea kolmveerandsada aastat. Miski siin ilmas pole igavene, väljaarvatud igavene muutumine.
Küllap on aegade jooksul septembrikuus veel paljugi juhtunud
ja ühest võikast teost on juttu ka selle lehenumbri veergudel,
kuid kõigest pajatada ikka ei jõua. Ja kas on just väga vajagi?
Hea, kui olulisemast saab räägitud. Ja siis vaatame, mida
toob oktoober, e. porikuu või ka viinakuu?
R.K.

Saladused ongi
selleks, et luurata
Soomes, Tampere linna keskel,
endistes Finlaysoni tehase
ruumides on avatud Luuremuuseum, esimene taoline kogu
maailmas. Sinna on kogutud
laiast maailmast andmeid ajalooliselt kuulsatest agentidest
ja palju tehnikavahendeid, mida
agendid oma luuretegevuses
on kasutanud. Näituse juhataja
Pirkka Turjo arvetes on üksikud
olulised luurajad ehk muutnud
või mõjutanud maailma ajalugu
rohkem kui mõnedki kuningad
või valitsused.
Üheks näiteks on Richard
Sorge, kes Vene sõjaväeluure
GRU agendina II Maailmasõja
päevil andis Saksamaalt ja eriti
Jaapanist Stalinile väga olulist
teavet. Tema teatas, et Jaapan
ei kavatse rünnata NLiitu vaid
hoopis Ameerika Ühendriike,
mille tõttu Stalin tõi Kaug-Idast
Euroopa rinnetele poolteist
miljonit sõdurit ja ohvitseri, kes
vaieldamatult aitasid siin kaasa
sõjalisele murrangule 1941. a
talvest kuni 1942. a suveni, mil
venelased alustasid ja teostasid
vastupealetunge.
Muuseumis saab tutvuda ka
James Bondi eeskujuks olnud
Sidney Reilliga ja hiljuti tuntuks
saanud Vene naisluuraja Anna
Chapmaniga ning „külma sõja“
ajal FBIle ehk suurimat kahju
põhjustanud Robert Hanseniga.

On asjatu loota, et ükski saladus või teave võib olla täiesti
kaitstud. Selle kohta on hea
Hiina vanasõna: „Saladus, mida
teavad kaks isikut, pole enam
saladus.“
Siiski on veel saladusi, mida
kiivalt varjatakse ja mis on
peidetud aastakümneteks arhiivide lukkude taha. Maailm
ootab nende avanemist. On
aga kindlasti ka saladusi, mida
me ei saa iialgi teada. Need on
need saladused, mida nende
kandjad-omanikud on viinud
endaga kaasa igavikku.
Eks ole meilgi oma lähiminevikust midagi sel teemal pakkuda,
ehkki allakirjutanu ei tea, kas
see lugu on jõudnud Tamperre,
Luuremuuseumi. See on meie
kurikuulus Herman Simm. Luuramisi on olnud minevikus,
on praegu ja saab kindlasti
olema ka tulevikus. See sõltub
ju inimestest, kes on piisavalt
kavalad, (hull)julged ja kindlasti
(au)ahned. Ja eks luuramine
on alati ka kahe otsaga asi.
Luuramine vaenlase kasuks on
kindlasti omade reetmine, samas luuramine vaenlase järele
on hea ja eeldatavasti ka kasulik
oma maale ja rahvale. Ja eks
luuramine ole vist maailma kõige vanema ameti järel vanuselt
järgmine?
Rein Kikas

23. augustil Pilistvere kivikangru juures peetud kõnekoosolekul esinedes küsis
seltsi esimees Enn Tarto:
„Kus on meie organisatsiooni
noored? Meie ju vananeme ja
kaome, vaja on noori meie töö
jätkamiseks. Paljudel organisatsioonidel on oma noorteorganisatsioon aga meil?“
Aga miks oli Pilistveres üldse
mõni üksik noor? Kus meie
noored on? Kas nad kõik on
tõesti arvutites nagu arvas
teine esineja, Pilistvere kirikuõpetaja Hermann Kalmus.
Julgen küsida kus olid kõikide
nende lapsed, lapselapsed
ja võibolla isegi lapselapselapsed kes istusid pinkidel
ja meenutasid vanu aegu
ja kohtumisi ja valusat elu?
Ainsad noored olid Kaitseliidu
eriorganisatsiooni esindajad,
pillimehed, üks laps ja paar
kohalikku noorukit. Mis toimub
meie elus?
Kaitseliidus õpetame noorkotkaid ja kodutütreid elama isamaalist elu, kuigi see töö võiks
tehtud olla juba kodus. Alguse
saab ju kõik ikka kodust ja
perest, selle lastetoast.
E. Tarto alustas sõnavõttu
leinaseisakuga. Ta meenutas
aastat 1989, kui siia kogunesid ERSP asutajad ja kui tema
ise oli veel vangis. Sellest
saadik on rahvas kogunenud
Pilistvere kivikangru juurde,
et kannatused ei ununeks.
23. august pole veel riiklikuks

tähtpäevaks tunnistatud. Sealsamas viidi kiirelt läbi hääletus
teemal - kas Pilistveres peaks
olema mälestusansambel.
Enamus koosolijaid oli poolt,
erapooletuid ei hakatudki
küsima ja vastu oli 1 hääl. E.
Tarto tegi ettepaneku, muuta
Tallinna Patareivangla memoriaaliks, väga elavalt kirjeldas
ta oma ettekujutust sellest
museaalist, kus on võimalus
külastada külmkartsa katkiste
akendega ja kraadidega -5
ning kuumakambrit, kus higi
voolab ja hingeldades õhku
ahmid. Vangilaagri isiklikud
õudused olid viimatinimetatul
seotud tursapüügiga Vene
laevadel: kui juhtusid haigeks
jääma, sai haige „kuvaldaga“
pähe ja ta visati lihtsalt merre.
Umbes pooletunnise kõne
lõpetas E. Tarto võrdlusega:
Saksamaa on vabandanud
represseeritute ees aga millal
jõuab selleni Venemaa (NSVL
õigusjärglane)?
Kirikuõpetaja Vello Salum tõi
meie järelkasvu eeskujuks
noorkotkaid ja kodutütreid.
Veel toonitas ta, et pole vaja
luua Kilpla kõrgkultuuri muuseumi, see on meil ammu
olemas.
Noor kirikuõpetaja Hermann
Kalmus alustas jumalasõnaga. Järgnevalt rääkis ta:
„Ajalugu peab noortele edastatama. Aga mina ei saa seda
valu edasi anda mida teie

olete läbi elanud. Samuti ei
saa edastada viha. Noored
ei oska seda viha üle võtta,
neid peab õpetama.“ Õpetajal
oli hea meel, et istepinke ei
jätku, järelikult on siin palju
rahvast. Oma kõne lõpetas ta
järgmiselt: „Meiekandi mehe
Jüri Vilmsi sõnul inimesi saab
tappa aga aadet ei saa.“
Maavanema Lembit Kruuse
tervituskõne edastas sekretär.
Sellest jäid kõlama eesti rahva
kannatused, katkenud valitud
teed, purustatud väärtused
ja kui ülekohtune on mõttetu
surm.
Kõo vallavanem Tarmo Riisk
selgitas, miks siia üldse kivikangur tekkis: nimelt oli algselt
siia paigaldatud puust rist aga
seda lõhuti pidevalt. Siis tuligi
mõte asendada puu kiviga
mida on raskem lõhkuda, sest
kes ikka viitsib kivikangrut
laiali kandma hakata.
Muusikalise vahepala eest
hoolitses Põltsamaa linna
puhkpilliorkester Urmas Mägi
juhendamisel ja Memento
üldlipu õnnistas kirikuõpetaja
H. Kalmus.
See on põgus ülevaade, mis
kirja pandud kohalviibinu jutustuse järgi. Tõepoolest on
meie elus, kasvatustöös, kodus, koolis ja meedias veel
paljugi muuta ja parandada.
Ainult üldsõnalise jutuga, ilma
tõsiste ja eluliste näideteta,
ilma mineviku põhjaliku uurimiseta ja jäädvustamiseta,

ilma, et kõige selle vastu
maast-madalast noorte huvi
ja austust äratada, ei jõua me
midagi ära teha. See on aga
vesi meie vaenlaste veskile,
kes ainult seda loodavadki, et
minevik ja koos sellega nende
kuriteod ununevad. Viiekümne
okupatsiooniaasta vältel seda
süstemaatiliselt mahavaikida
ja unustada püütigi, kuid nõela
kotti ei peida.
Meie ülesanne on kuulutada
tõde ja selgitada, mis meie
rahvale on osaks saanud
suuriikide omakasuliste ambitsioonide tagajärjel. Seda mitte
selleks, et kerjata kaastunnet.
Me vajame tõde selleks, et
ka nende riikide elanikud,
kes pole kunagi kannatanud
kommunistliku vägivalla all ja
seega ei teagi sellest midagi,
saaksid tõde teada. See võib
olla valus tõde, sest II Maailmasõja aegsed kommunistide
liitlased oma propaganda ja
meedia aparaadiga vaid toetasid Kremli „vuntsikeerajat“ ja
vaikisid maha tema kuriteod.
Enamgi veel, ka nad ise panid toime kuritegusid, mida
on nüüd raske tunnistada.
Nad aitasid kirjutada „võitjate
ajalugu“, milles tõtt ehk vaid
sellevõrra, et vale seisaks
koos. Aga kui me ise ei tea
tõde, siis ei saa me seda ka
teistele pajatada. Tõde tõusku
– vale vajugu!
R.K.

Pühapaigad ootavad pildistajaid
Maavalla koda avaldas 26.
augustil pressiteate, milles
kutsutakse üles põnevale ja
elamusi pakkuvale võimalusele esivanemate pühapaikade külastamiseks ja pildistamiseks kuulutades välja hiite
kuvavõistluse “Maavalla hiied
10224”.
Maavalla koda ootab ülesvõtteid ajaloolistest maausulistest pühapaikadest, milleks
võivad olla hiied, üksikud
pühad puud, allikad, kivid,
ristipuud ja ka muud pühad
looduspaigad. Pilti võib teha
pühapaika toodud andidest
ja raviesemetest, inimestest
pühapaigas jõudu kogumas,
ande jätmas, ravimas, tuld
tegemas, nõu pidamas või
muid iidseid tavasid järgimas.
Kurvema poole osas võib pildile püüda pühapaigas toimuvat
või toimunud reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.
Võistlusel osalejaid ootab
lisaks peaauhinnale hulk eriauhindu parimale puu, kivi,
veekogu, kaitstava liigi, andide, hiietavade, hiie valu, VanaVõromaa, saarte ning Virumaa
pühapaiga ülesvõttele.
Eriauhinna noortele paneb
välja Haridus- ja Teadusministeerium. Muinsuskaitseamet
aga tunnustab ülesvõtet, millel

õpilane või üliõpilane on jäädvustanud kultuurimälestisena
kaitstava (muinsuskaitsealuse) loodusliku pühapaiga.
Võistluse peatoetaja on
Kehrwiederi kohvikukett. Lisaks panevad auhindu välja
Võro Instituut, Maaleht, Maakodu, Eesti Loodus, Loodusesõber, Uma Leht, Roheline
värav, Tihuse hobuturismitalu,
Saare Foto ja Lahemaa Tervisekool.
Kuvasid saab üles laadida
porikuu e. oktoobrikuu lõpuni
(31.10).
Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad
antakse kätte 19. novembril
2011 Tartus toimuval „Hiie
väes“ sündmusel.
Kuvavõistlus viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli, Hiite Maja
SA, Kultuuriministeeriumi,
Siseministeeriumi, Haridusja Teadusministeeriumi ning
Eesti Rahvusringhäälinguga.
Hiite kuvavõistlus toimub neljandat aastat järjest. Eelmisel
aastal võitis võistluse Hendrik
Relve ülesvõte Tõrenurme
hiiepärnast: http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik
=20&id=4013&op=lugu
Mis on ajaloolised looduslikud pühapaigad? Algselt
loodusliku ilmega paigad ja

maa-alad, mida
meie esivanemad on kasutanud juba enne
20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks,
ravimiseks jt
maausulisteks
toiminguteks on
ajaloolised looduslikud pühapaigad.
Mis on Maavald? Maavallaks on maarahvas nimetanud
oma kodumaad.
Lisaks Eesti
vabariigi maaalale hõlmab
Maavald praeg u Ve n e m a a l
asuvaid Vadja
ja Seto alasid • Tõrenurme hiiepärn
ning Põhja-Lätis
asuvaid põliseid
maarahva küli. Maavalla koda merre ning vabastas suure osa
ühendab maarahva põlise meie maismaast. Ligikaudu
sama vana on ka meie rahva•
loonausu kodasid.
Mis on 10224? Maavalla-kesk- (aja)lugu.
ne ajaarvamine lähtub peale Võistluse tingimused ja lisajääaega toimunud Billingeni teavet pühapaikadest: http://
murrangust, millega Lääne- www2.maavald.ee/pildid/
meremaade kohal laiunud
Austusega Ahto Kaasik
jääpaisjärv murdis 10224
aastat tagasi endale tee ilma-

Viru malevat hakkab juhtima kapten Rein Luhaväli
Alates 1. septembrist asub
Kaitseliidu Viru maleva pealikuna ametisse senine KL
Valgamaa maleva pealik kpt
Rein Luhaväli.
Kpt Luhaväli on varem teeninud Viru Üksik-Jalaväepataljonis erinevatel ametikohtadel,
Suurtükiväegrupi ülemana ja
Maaväe staabis vanem-staabi-

ohvitserina. 2004. aastal asus
kpt Luhaväli teenima KL Järva
Malevas vaneminstruktorina
ning 2005. aastal KL Valgamaa Malevas pealikuna.
Kpt Luhaväli on lõpetanud
Rakvere 2. Keskkooli, läbinud
Kaitseväe Ühendatud Õppeasustustes jalaväepataljoni
lahingutegevuse planeerimise

ja juhtimise baaskursuse,
juhtimise baaskursuse ja teisi
kursuseid. Tallinna Pedagoogikaülikoolis on kpt Luhaväli
läbinud riigikaitseõpetuse
lisaeriala. Samuti on ta saanud
väljaõpet erinevatel kursustel
nii Eestis kui välisriikides.
Kpt Luhavälit on autasustatud
KL Valgeristi III klassiga, Kait-

seväe eeskujuliku teenistuse
ristiga, Kaitseväe teenetemärgiga ja mälestusmedaliga 10.
aastat taastatud Kaitseväge.
Merle Ott
N-ltn
Nooremstaabiohvitser
Avalike suhete osakond
Kaitseliidu Peastaap
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Dokument 1991. aastast
Eesti Raadio saaterubriigist „AVALIKUD ASJAD“
Selles fonodokumendis on
jutt Nõukogude armees hukkunud eestlastest. Saade
salvestati 1991. a jaanuaris,
koopia tehti Enn Tartole
27.01.1991. a. Saate autor
oli/on Kiira Kahn, toimetaja
Jaana Padrik, esineja Enn
Tarto, kellega vestles saate
autor.
Tollane Eesti NSV sõjakomissar kindralmajor Rein Põder
ei olevat saanud anda Nõukogude armees hukkunud eesti
noorte nimesid, dokumendid
olla hävitatud. Enn Tarto soovitab aga püstitada Nõukogude
armees hukkunud Eesti noormeeste mälestuseks mälestusmärgi.
Alljärgnevalt avaldame Enn
Tarto loal helisalvestusest
tehtud mitteametliku koopia
tekstina.
Kiira Kahn: Tänast saatelõiku
oli väga raske teha. Ausalt öeldes nutsin mitu peatäit enne
kui kirjutama hakkasin. Aastavahetuse postis oli ligemale
poolsada kirja, kõik ühesuguse teatega: „Minu poeg hukkus
Nõukogude Liidu armees“.
Arvestus hukkunute kohta
algab 1944. aastast ja mida
lähemale lähiminevikule, seda
suurem on hukkunute arv.
Hetkel on teada 72 nime. Kui
uskuda kindral Põdra väidet,
et ühtekokku on hukkunud 92
noormeest, siis on meil puudu
20 nime. Läheme nüüd ajas
pisut tagasi, möödunud aasta
25. novembri saates „Avalikud
Asjad“ toimunud telefoniintervjuu kindral Põdraga. Kuulame
sellest killukese:
- Ma pöördusin polkovnik
Federko poole ja ta oli nii lahke minu vastu nagu ta oli alati
olnud. Ja ma palusin, et annaks
mulle noormeeste nimed, kes
on Nõukogude armees teenimise perioodil hukkunud ja ta oli
väga valmis seda tegema. Ja
siis kui ma kolme päeva pärast
talle helistasin ta oli niivõrd kohkunud häälega ja ütles mulle
nii, et mul on väga kahju, aga
need dokumendid on hävitatud.
Mind šokeeris see, et need
dokumendid on hävitatud. Kas
see vastab tõele?
-Ei vasta.
-Ei vasta?
-Need on 92 poissi, kes on
kõik hukkunud 1944. aastast
kuni viimaste päevadeni Nõukogude armees.
-Kas need on meie eesti rahva
eest saladuses?
-Ei ole Kiirakene, me ju kõik
hukkunute nimekirjad andsime.
-Kellele? Kellele?
-No nii palju kui oli vaja andsin
Teile.
-Ei ole andnud.
-Näiteks Põder hukkus, ptüi,
ptüi, ptüi ja kohe oli lehes
sees -miks.
-Kindral Põder ma ei vaidle
vastu, et mul mõningad andmed on, mul on ainult 15...
kuidas?
-Need ei ole saladus.
-Selge, ta ei ole saladus sellest
ajast peale kui meie hakkasime seda liini taga ajama, aga
enne seda ütlesite, et on 92
noormeest hukkunud, aga kas
me võime selle 92 noormehe
nimed teie käest saada?
-No ma praegust teile kohe
ei ütle, ma pean välja uurima,
kus nad on, no ma katsun.
-Ma väga palun ütelge millal
me saaksime kokku?

-Mul tegemist ka praegu.
-Ma usun, et kõikidel on palju
tööd aga emade nimel esinen
ma hetkel, ma ei olegi raadioreporter.
-No emad ju teavad, kes on
hukkunud.
-Mina olin šokeeritud polkovnik Federko vastusest, et need
nimekirjad on hävitatud, siis
mina mõtlesin, et ma pöördun
raadio teel nende Eestimaa
emade poole, kelle pojad on
armees hukkunud ja me taastame selle nimekirja.
-Kuule, aga muide Kiira, see
on väga mõistlik mõte.
-Aga miks me seda teeme
kui need nimekirjad on teil
olemas?
-Aga teeme niimoodi niimoodi,
miks me siis farsime kurat,
kõik ütlevad ega siis keegi ei
mäleta.
-Hästi, hästi teeme niimoodi,
aga kuidas lähevad teie sõnad
lahku Federko sõnadest, et
Federko kinnitab, et need on
hävitatud ja siis kui ma küsisin,
kas selleks andis kindral Põder käsu, mille peale ta natuke
ebales ja ütles, et eks kindralil
ole ka omad ülemused. Ja ta
mõtles selle legendi spetsiaalselt minu jaoks välja?
-No jumal, kurat ei tea mina
kurat siin teab mis hullumaja,
siin kurat esialgu põletati kõik
ära kurat.
-Nii et dokumente põletati
kõvasti?
-Kõvasti. Kui me avaldasime
Afganistanis hukkunute poiste
nimekirjad.
-Jah.
-Siis mina sain üsna, no mitte
eriti palju telefonikõnesid ja
kirju, et miks te rapsite lahti
neid vanu haavu. Vaadake
siin on kurat, mina ei tea, te
olete rohkem psühholoog, kui
mina olen.
-No ma ei usu.
-No sellepärast, et siin on vaadake noh nii aeg kõik ju.
Kiira Kahn: - Niisiis arvab
kindral Põder, et ei ole mõtet
vanu haavu lahti rebida, pealegi teab iga vanem ise, et ta
poeg on surnud. Miks peaksid
seda veel teised teadma?
Kuidas kommenteerib kindrali
mõtet tuntud vabadusvõitleja
Enn Tarto.
Enn Tarto: - Kõigepealt ma
tahan seda öelda, et kõikide
rahvaste puhul austatakse
surnuid ja eesti rahva puhul on
see surnute austamine olnud
ka vägagi tähtsal kohal meie
kultuuris. Ilma selleta ükski
rahvas ei saa püsida ja elama
jääda. Kui me vaatame Eestit,
Soomet, Saksamaad igal pool
on surnuaedadesse püstitatud
suured ausambad. Seal on
kirjas kõik, keda on võimalik
kindlaks teha, kes on hukkunud I maailmasõjas, II maailmasõjas ja vabadusvõitluses
jne. On ilmtingimata vaja, et
meie teeksime kõik mis võimalik, et välja selgitada need
eestlased, kes on hukkunud
sõdades, vabadusvõitluses või
muul viisil okupatsiooni tõttu
surma saanud. Ma igati toetan seda algatust ja pöördun
kõikide emade ja isade poole,
et nad saadaksid kirjad ja
me teeksime vähemalt selles
lõigus võimalikult põhjaliku
nimekirja nendest noortest,
kes on hukkunud. Ma tahaksin
seda öelda, et võõrriigi armees
hukkusid Eesti noored, võis
olla hukkumise põhjuseks juhus, aga üpris sageli nad olid

mõnes mõttes vastuhakkajad.
Nad ei meeldinud kohalikele
ülemustele ja nad seetõttu hävitati. Mis nüüd puutub kindral
Põdrasse, siis kindral Põder
seekord jällegi näitas, et ta
on võõrriigi, okupatsiooniriigi
ohvitser siin. Ta ei ole veel
nii kaugele jõudnud, et oleks
viimane aeg Eesti rahva poole
üle tulla. Juhul kui ta tuleb üle
sisuliselt nagu ta seda sõnades kinnitab, peaks ta tegema
kõik, et need dokumendid
üle anda eesti avalikkusele,
Eesti riigile, aga mitte neid
salastada ja varjata, sest see
oleks märk sellest, et ta ei taha
sisuliselt üle tulla. Juhul kui ta
üle tulla ei taha, siis iseseisev
riik peab kaaluma, mis mees
ta üldse on.
Kiira Kahn: - Mis te arvate kui
kindral Põder ka tuleks üle ja
ma tean, et ta on ohvitseride
liidu üks algatajaist, mis te arvate, kas usaldus tema vastu
on absoluutne või on seal
mingi varjund juures?
Enn Tarto: - Loomulikult
mingit absoluutset usaldust
niisuguste inimeste vastu ei
saa olla, kes on niivõrd pikka
aega võõrriigi poliitikat ellu
viinud Eestis. Ja me peame
veel seda silmas pidama, et
sõjakomissariaadid olid ka
teatud mõttes okupatsioonivõimu repressiivorganid. Sest
Eesti noorte teenimine okupatsiooniarmees ehk võõrriigi
armees oli ju kõikidele meile
repressioon. Isegi mina seal
armees teeninud ei ole, olen
ära pääsenud, sest ma olen
vangis olnud, aga see, et ma
ajutiselt pidin punast sõjaväe
piletit taskus kandma, see oli
ka mulle solvav. Ja see oli
ka minu represseerimine. Ja
selles mõttes kui me räägime
repressiivorganitest, muidugi
mõista räägime julgeolekust,
siseministeeriumist, siis objektiivselt ja juriidiliselt sõjakomissariaadid olid ikkagi ka siin
Eestis repressiivorganid.
Kiira Kahn: - Mis te arvate,
kas 92 arv on absoluutselt täpne või on niisama välja öeldud,
see on nüüd 1944. aastast
kuni nüüd 1991. aastani.
Enn Tarto: - No ma ütleksin, et
see arv on kindlasti vale, sest
mulle ei tule praegu meelde
neid täpseid arve, aga võib
kontrollida. Leedus on tehtud
uuringud viimase viie aasta
kohta. Ja nad said viimase viie
aasta kohta sama suure arvu,
nii et kogu selle aja kohta on
see lihtsalt võimatu. Siin on
tõeline võltsimise taktika see,
et jällegi klassiﬁtseeritakse ja
lahterdatakse mitmesse tulpa.
Öeldakse, et see tulp, kes
hukkusid Afganistanis ei tule
arvesse, võib olla need, kes
hukkusid õnnetusjuhtumitel ei
tule arvesse, jne. See lihtsalt ei
ole võimalik, et nii väike arv on
hukkunud nii suure aja jooksul.
See on kindlasti järjekordne
võltsing.
Kiira Kahn: - Seepärast ongi
huvitav kui palju saame meie
väljahõikamise teel andmeid
hukkunute kohta. Loen ette
katkendi pensionär Aksel Kalmu kirjast: „Olen palju mõelnud, sellele kuidas saaksin
teada tõde oma venna Kaljut
Kalmu kohta. Tema teenistusaeg kulges 1947. aastal
Kloogal. Sama aasta talvel
tuli vennanaisele tolleaegsest
Harjumaa sõjakomissariaadist
kutse - tulla väikesele tõendile
järele, kuna tema mees on

surnud 23. veebruaril 1947.
aastal ning selle tõendi alusel
hakkavad lapsed riikliku toetust saama. Ja kui vennanaise
isa sõitis 60 kilomeetrit hobusega, vankris kirst, et Kloogalt
surnut ära tuua, siis keelduti
sel põhjusel, et punaväelane
Kaljut Kalm on surnud difteeriasse ja sõjaväearstid ei luba
ümbermatmist. Pöördusime
Vabariikliku Sõjakomissariaadi
ning Eesti Korpuse juhtkonna poole liidu ülemnõukogu
saadiku kaudu, kuid kõik vaikiti maha. Hiljem pole keegi
võimude poole pöördunud
teades selle mõttetusest. Nii
ongi teadmata minu venna
matmispaik. Kellelt peaksime
nüüd küsima?“
Kiira Kahn: - Head kuulajad
kui keegi teist teab kuhu Kaljut
Kalm on maetud või oskab
juhatada inimese juurde, kes
võiks seda teada, palun kirjutage Rakveresse Laada 5-11
Aksel Kalm või siis lihtsalt
meile raadiosse saatele „Avalikud asjad“.
Kiira Kahn: - Järgmine kiri:
„Minu abikaasa Arved Kivirand võeti Nõukogude Liidu
armeesse 1951. aasta kevadel. Sama aasta juunis sain
ärakirja, mis on ainuke dokument ja surmateade. Selles
seisab, et Arved Kivirand uppus. Koopial ei ole ühtegi allkirja, ainult sõjaväeosa pitsat.
See oli kõik, mida sain teada
pärast mitmekordseid käike
sõjakomissari juurde Tallinnas.
Ootasin väga kirju, sest olime
alles abiellunud ja teadsin, et
abikaasa oleks mulle kohe,
kohe kirjutanud. Kas keegi
saab anda lisateavet Arved Kiviranna kohta. Surmateade on
välja antud Saraatovi oblastis
Datishevski rajoonis 16 . juunil
1951. aastal.“
- Järgmine kiri: „Minu poeg
Aimur Raemets teenis aega
Nõukogude Liidu armees
1965. aastal Gomelis. Enne
teenistusaja lõppu ta hukkus.
Oli 17. aprill 1967. aasta.
Aimur oli minu ainuke poeg.
Rohkem mul lapsi ei ole olnud. Olen sündinud 17. aprillil
1916. aastal. Minu sünnipäeval sai Aimur surma. Abikaasa
suri 1960. aastal, seega olen
ja elan üksi. Leinariided on
kulunud, must mure ja lein
on jäänud. Erika Raemets,
Põlva maakond, Leevi sidejaoskond.“
Kiira Kahn: - Armas Erika
Raemets, ma tõesti ei leidnud sõnu, kuid usun, et teie
leina jagavad kõik, kes hetkel
raadiot kuulavad. Kulla Põlva
maakonna inimesed, kes
te Erika Raemetsa lähedal
elate külastage teda, olge
talle toeks ja abiks. Praegu
on meil kõigil väga raske, kuid
vanemad inimesed on eriti tagasihoidlikud abi küsima.
Kiira Kahn: - „Minu poeg
Enno Kender tapeti 27. juunil
1971. aastal sõjaväes, ta
teenistuskoht oli Karjalas.
Põhjuseks kirjutati: uppus
sõjaväe kohustuste täitmisel.
Kodus aga leidsime, et kukla
taga oli kolme sõrme suurune haav, vett oli sees ainult
pool klaasi. Ilmselt oli enne
tapetud ja siis vette visatud.
Sellepärast ei tahetud teda
meile kätte anda ja taheti
matta sinna, kus ta teenis,
kuid meie tõime ta ikkagi ära
ja matsime Järva-Peetri surnuaeda Järvamaal.“
„Ka minu vend Ilja Piirikruus

on siiani teadmata kadunud.
Kui läksin küsima Võru sõjakomissariaati sain seal nii
riielda, et pole kunagi julenud
sinna minna järelepärimist
tegema. Kirja lõppu lisab Enno
Kenderi isa: soovin teile tugevat tervist ja vastupidamist
teie töös. Suurim tänu, kes te
kannate nii kindlalt Eesti emade murekoormat ja sulgudes:
see tänu on kirjutatud pisaratega. Jumal aidaku teid! Kalju
Kender abikaasaga.“
Kiri Leili Jürgensonilt Viljandimaalt: „Kuulan alati teie
saateid suure südamevaluga
ja tunnen kaasa nendele emadele, kes on oma pojad kaotanud, sest jäin ka ise oma kõige
nooremast pojast ilma. Mul
oli neli poega, vanemad tulid
tagasi, noorem jäi Venemaa
lagendikule. Kaks nädalat jäi
koju tulekuni aega, ootasime
iga päev, siis aga laupäeva
õhtul tuli telegramm, et Edo
Jürgenson on surnud. Meie
ümbruskonnas ei olnud seda
veel juhtunud ja see lõi kõik
tummaks. Käisime ise kolhoosibussiga Sovetskis järel.
Ma ei tundnud maad jalge all,
kui mind poja kirstu juure viidi.
17 aastat saab sellest mööda,
aga ma ei taha ikka veel uskuda, et ta on mulla all. Ikka
näen teda lehvitamast bussiaknast ja kuulen tema ütlemist
„ema, hoia, et sa ei nutaks“.
Nüüd olen juba vanainimene.
Tervitan teid, Leili Jürgenson
Viljandi maakonnast.“
„Kõigepealt lubage südamest
tänada selle ettevõtmise eest,
et kogute teavet Nõukogude
Liidu armees hukkunute kohta. Palusite emadelt teateid,
kuid minu abikaasa ema on
ka surnud. Sellepärast otsustasingi ise kirjutada. Minu
abikaasa Mihkel Vaht sai
surma 17. juulil 1969. aastal.
Laiba sain kätte Kloogalt, surma põhjuseks oli uppumine,
kuid käevarrel ja otsmikul oli
põletushaavad. Seega seda
surmapõhjust ma ei usu, nagu
ei usu kindral Põdra teavet 92
eesti poisi hukkumise kohta.
Oma sugulaste ja tuttavate
ringis on juba kümme meest.
Kuidas saab siis olla 92 hukkunut. Kasvatasin oma kaht
pisikest tütrekest 28 rubla ja
56 kopikaga. Kaugelt Siberist tagasi tulles ei olnud ka
Eestist õnne, kaotasin mehe.
Ema, 10 pisikese lapsega
Siberis olles õpetas meid ikka
olema aus, õiglane ja töökas.
Ja kui nüüd kuulen suurtelt
ülemustelt ja riigimeestelt valet, siis ei suuda kuidagi mõista, et neid on ka kasvatanud
Eestimaa emad. Lugupeetud
saate tegijad, palun südamest
mitu-mitu korda korrata aadressi kuhu kirjad saata, sest
paljud ei kuulnud seda teavet
ja kardan, et jääb palju mehi
ja poegi hukkunute nimekirjast
välja. Soovin jõudu, tugevat
tervist ning meie kallile Eestimaale õnne. Lugupidamisega
Linda Vaht.“
Armsad vanemad, kes te
saatsite oma poja Nõukogude
Liidu armeesse, kuid kes sealt
tagasi ei tulnud ja, kes teist ei
ole meile veel kirjutanud tehke
seda kohe täna. Me vajame
teie poja nime, sünni ja surmaaastat, kohta, kus ta teenis,
väeosa numbrit ning kuhu on
poeg maetud. Meie aadress
on Tallinn EE0100 Gonsiori
21 „Avalikud asjad“.
Ja saate lõpetuseks veel üks

küsimus Enn Tartole: - Kui
meie oma elu segased ajad
kuidagi selguvad ja selginevad ja meie elu ütleme
normaalsetesse rööbastesse
jõuab, kuidas teile tundub, kas
nendele noormeestele, kes
ajateenistuse vältel hukkusid, kas nendele on mõeldav
seada üks väike ausammas
või tahvel, kus nende nimed
on üles täheldatud kogu eesti
rahvale ja kus see koht võiks
olla, mis te arvate sellest
ideest?
Enn Tarto: - Ma olen täiesti
kindlalt veendunud, et sellist
ausammast on vaja ja see
ei ole mitte lihtsalt üks väike
tahvel vaid see võiks olla
tõesti ausammas, sest need
noormehed on okupatsiooniohvrid ja paljud nendest olid
ka aktiivsed vabadusvõitlejad.
Kindlasti on neile ausammast
vaja ja ma usun, et me suudame siiski Eesti riigi taastada ja me suudame sellest
praegusest, tõesti kohutavast
kriisiolukorrast välja tulla, aga
juba praegu me peame selleks tegema eeltööd.
Kiira Kahn: - Kirjades on
ka selgunud see, et paljusid
noormehi ei olegi saanud
matta Eestimaa mulda, vaid
on mujale maetud, kus teenistuskoht oli. Ja need on just
nimelt kusagil 1940ndatel,
1950ndatel hukkunud noormehed. Seda enam on meil
seda ausammast nende jaoks
vaja, et vanemad saaksid
astuda juurde ja mälestada
oma poegi.
Enn Tarto: - Ja, loomulikult
ja ma arvan, et siin võib olla
ei ole vajagi piirduda ühe ausambaga, üks oleks võib olla
Tallinnas, sama oleks ka igas
maakonnas.
Enn Tarto mure
2011. aasta augustis.
Üldse õnnestus 20 aastat
tagasi saatesarja „AVALIKUD
ASJAD“ raames koguda aastatel 1944-1991 Nõukogude
armees hukkunud 155 Eesti
noormehe nimed.
27. märtsil 1981. aastal suri
Jüri Kukk Vologda kinnipidamiskohtade keskhaiglas.
Lõplikult kontrollimata andmetel hukkus 1981. a kümme
Eestist pärit ajateenijat Nõukogude armees.
Kaudsete vihjete abil võib
oletada, et kõik dokumendid
(Punaarmee, hiljem Nõukogude armee) ei ole hävitatud. Oletatakse, et aastatel
1944-1991 hukkus umbes
450 okupeeritud Eestist pärit
ajateenijat - lahingutes hukkunud Afganistanis, Mongoolias
ja mujal, haigustesse surnud,
õnnetusjuhtumites hukkunud,
ülemuste terrori tulemusel hukatud, enesetapud, ajateenijate omavahelised tülid jne.
Südamlik kaastunne leinajatele!
See okupatsioonivõimude
terrorivaldkond tuleb lõppude-lõpuks avalikustada. Andmekaitse seaduste ja teiste
seaduste taha pugemine on
häbiväärne ettekääne.
Tõtt minevikust vajab Eesti
olevik ja tulevik!
Enn Tarto
vabadusvõitleja,
Tartu Memento esimees,
Eesti Memento Liidu
juhatuse esimees
10.08.2011
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14. september 1954
Sellel päeval pandi toime enneolematu ja õnneks tänaseni
ka kordumatu kuritegu inimsuse ja oma rahva vastu. Kurjategija oli ei keegi muu, kui Nõukogude Liidu kaitseminister,
neljakordne Nõukogude Liidu
kangelane, NSV Liidu marssal
Georgi Konstantinovitš Žukov.
Kui kiivalt ja põhjalikult seda
enda rahva eest varjata ka ei
püütud – nõela kotti ei peida.
Mis siis juhtus nimetatud päeval kell 09.53 Lõuna-Uurali
sõjaväeringkonnas, Orenburgi
lähedal, Totski polügoonil. Selle sündmuse mälestuseks on
sellesse kohta paigaldatud ka
memoriaaltahvel pealkirjaga:
„1954. aasta septembris viidi
polügooni territooriumil läbi
vägede taktikalised õppused
Nõukogude Liidu marssali G.
K. Žukovi juhtimisel. “Kõigil
suurematel õppeväljakutel
viiakse õppusi läbi praktiliselt
lakkamatult, ent ainult ühe õppuse mälestuseks on paigaldatud memoriaaltahvel. Miks?
Viktor Suvorov oma raamatus
„Võidu vari“ 1. osas 24. peatükis pealkirjaga „Negatiivne
ime“ kirjeldab järgmist. „Kolm
päeva pärast õppusi, 17. septembril 1954, avaldas ajaleht
„Pravda“ TASSi teate sellest
imest: „Vastavalt teaduslike
uurimis-ja eksperimentaalsete
tööde plaanile viidi Nõukogude
Liidus läbi aatomirelva ühe
liigi katsetus.“ TASSi teates
ei olnud öeldud, mille poolest
need katsetused erinesid kõikidest eelmistest, kelle pähe
kargas geniaalne mõte, kes
eksperimendi korraldas ja kes
selle läbiviimist juhtis. Nüüd
me teame seda: „Maastiku
tundmaõppimine ja teised ettevalmistustööd algasid juba
talvel ning said täishoo kevadel
ja suvel. Selles etendas suurt
osa Nõukogude Liidu marssal
G. K. Žukov. Naasnud pärast
Stalini surma Moskvasse, asus
ta tollal NSV Liidu kaitsemi-

nistri esimese asetäitja ametipostile“ (Krasnaja Zvezda, 29.
septembril 1989.)
Katsetused olid üpris ebatavalised. Teaduslike uurimistööde
antud suunal oli Nõukogude
Liidu prioriteet vaieldamatu.
Mitte keegi maailmas ei tulnud
niisuguse asja peale, mitte
keegi maailmas ei saa seesuguste saavutustega uhkustada. Ja isegi meie maal ei tule
sellised ideed igasse pähe. Ei
pärast Žukovit ega enne teda
olnud sellele võrdset ega isegi
ligilähedast.
Soomustankivägede marssal Oleg Lossik, Nõukogude
Liidu kangelane, professor,
Žukovi ordeni kavaleride klubi
esimees, kuulutanud oma ebajumala „suureks väejuhiks“,
jätkab: „Ta teostas sisuliselt
pöörde operatiiv- ja lahingulises ettevalmistuses. Tema
juhtimisel viidi 1954. aasta
septembris Totski polügoonil
läbi sõjavägede uurimuslikud õppused koos tuumarelva praktilise kasutamisega“
(Krasnaja Zvezda, 28. detsembril 1996).“
Mis tegelikult toimus? 13. kilomeetri kõrguselt heitis pommitaja alla tuumapommi trotüüli
ekvivalendiga 40 kilotonni ehk
teisiti öeldes Hirosimale ja Nagasakile heidetud kahe pommi koguvõimsusega. Pomm
plahvatas õhus, maapinnast
umbes 350 meetri kõrgusel.
Mis oli selle tegevuse eesmärk? Idee oli järgmine. Esimene maailmasõda oli positsioonisõda ja mitte sellepärast,
et see kellelegi meeldis või
keegi nii otsustas. Ei, lihtsalt
mitte ükski armee maailmas
ei suutnud murda läbi vastase
kaitsest. Teises maailmasõjas
õpiti vastase strateegilisest rindest läbi murdma. Läbimurde
eest tuli tasuda hiigelkoguse
lahingumoonaga, lahingutehnikaga ja sõdurivere titaanlike
kaotustega. Ja mitte alati ei

krooninud läbimurret edu.
Pärast Teist Maailmasõda
sattus nõukogude marssalite
kätte tuumarelv. Ja otsustati:
kui tarvis murrame rindest läbi
tuumalöögi abil, viime läbimurdesse väed ja läheme jalutama
mööda vaenlase tagalat! Ainult oleks vaja seda õppustel
proovida. Nii otsustatigi. Niisiis
rajati Totski polügoonile tingliku vaenlase kaitse ja “meie”
vägede positsioonid. Pomm
heideti alla piirkonnas, kus
kaitserajatistes asusid loomad.
Nii kaitsel asuva kui ründava
poole isikkoosseisu suhtes
rakendati kõiki tollal tuntud
ohutusmeetmeid. Õppused
andsid ülirikkalikku teadusmaterjali. Tulemusi analüüsiti,
tehti põhjalikke kokkuvõtteid.
Nende alusel töötati välja
teooria lahingutegevuse uutest
liikidest – rünnakust ja kaitsest
tuumarelva rakendamise tingimustes, täpsustati olemasolevaid ja loodi uusi õpikuid ja
teatmikke.
Nüüd jõudsime peamise juurde. Peale katsealuste loomade olid neil õppustel veel ka
inimesed. Seal oli sõjavägi.
Tuumarelva reaalse kasutamise tingimustes asusid ühed
diviisid kaitsel, teised ründasid.
Osavõtjate üldarv – 45 000 hinge. 45 000 noort, tervet meest,
sünniaastad 1933-1934. On
andmeid, et ainuüksi ründajaid
oli 45 000. Neile lisandus veel
15 000 kaitsel asunut. Andmed
sellest, et osavõtjate üldarv oli
60 000, tulevad ette korduvalt.
Näiteks Lätis ilmunud ajalehes
„Tšas“ (27.jaanuaril 2001).
Ametlikud allikad vaikivad.
Kaitsjatel seisis ees kaevikutes, kaitsekraavides ja blindaažides üle elada tuumaplahvatus nende vahetus läheduses.
Peale selle – sulgeda „siniste“
kaitses auk, mis oli tekkinud
„punaste“ antud tuumalöögi
tagajärjel. (Krasnaja Zvezda,
19. juulil 1992). Ründajatel aga

tuli läbida vastase kaitse, jalutada läbi plahvatuse epitsentri
nagu mööda prospekti. Pilt,
mis avanes peale tuumapommi plahvatust on visandatud
eelnimetatud raamatu 24.
peatükis. Sealt võib igaüks ise
seda lugeda, nõrganärvilistel
ehk pole see soovitav, sest
see oli mitte ainult kohutav vaid
lausa jube. Näitlikustamiseks
vast ehk üks katkend ajalehest
„Literaturnaja Gazeta“ 15.
septembrist 1999. a – „Valus
oli vaadata hullunud, pimestatud ja söestunud koduloomi,
kohutav on meenutada juurtega maast väljakistud puid,
kadunud kaunist tammesalu,
mitut tuhaks muutunud küla,
sõjatehnika haledaid jäänuseid.“
Radiatsiooni tase oli polügoonil
epitsentri lähedal nii kõrge, et
dosimeetrid lakkasid töötamast. Samas ei rakendatud
hiljem osavõtjatele mingeid
arstlikke kontrolle ega ravi.
Nad olid määratud surema,
lihtsalt surema. Inimene oli nn
„nõukogude võimule“ kõige
kallim vara, sest ta ei maksnud
poolt kopikatki! Eksperimendist
osavõtjatelt võeti siiski vande
all allkiri – kohustus vaikida
toimunust 25 aastat. Küllap
loodeti, et keegi nii kaua ei ela.
Eksiti, siiski mõned elasid selle
aja üle. Eksperimendi korraldajad said muidugi autasusid ja
ametikõrgendusi, sest nemad
viibisid eksperimendi ajal ohutus kauguses betoonpunkrites
ja lahkusid sealt kiiresti.
Niisiis vähemalt 45 000 või
isegi 60 000 mõttetult hävitatud
noort inimelu mõne hetkega.
Seda võis juhtuda ainult „imedemaal“ – Nõukogude Liidus,
ainult sealsed juhid olid võimelised korda saatma taolisi
võikaid kuritegusid ja nendest
aastakümneid vaikima ilma
igasuguste süümepiinadeta.
Kas tõesti tahab ikka keegi
veel seda tagasi???

Koolipoisi

EMT toetab Kaitseliidu viisakasrõõmus
tere
sidevõimekust
Täna andis säästuoperaator
Diil Kaitseliidule üle 6 000
kõnekaardi stardikomplekti,
mis sisaldavad igaüks ligi 30
minutit kõneaega.
Vabatahtlikud kaitseliitlased,
kes osalevad Kaitseliidu õppustel ja muudel üritustel,
saavad kasutamiseks Diili
kõnekaardi, et oleks võimalik
soodsalt kvaliteetset sidet
pidada. Selline täiendav sidelahendus on meile oluline
väliõppe läbiviimisel. Kaitseliit
tänab EMTd panuse eest Eesti
riigikaitse edendamisse, ütles
major Neeme Brus, Kaitseliidu
avalike suhete juht.
Usume, et kõnekaart on kaitseliitlastele igati sobilik, lisaks
heale teenusele panime stardikomplektid kaitseliitlaste jaoks
ka teemakohasesse erikuube,
lasusus Diili ärijuht Ave Vahemets. Diili kõnekaardi kasutamist saab jätkata ka peale
õppusi, laadides kõneaega
juurde, selgitas Vahemets.
6 000 Diili kõnekaarti lähevad
Kaitseliidu Peastaabi sidejaoskonna kaudu jaotamiseks planeeritud väljaõppeüritustel.

• Diili ärijuht Ave Vahemets annab major Neeme Brusile
üle kõnekaardi stardikomplektid

Lisainfo: Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülem major Neeme Brus telefon 50 123 01

Kes sõitis 1. septembri hommikupoolikul Viljandis Riia maanteel
nägi kindlasti politseinikke ja
naiskodukaitsjaid oma kaunites
vormirõivastes turvamas õpilaste
kooliteed. Kaitseliidu naiskodukaitsjad ja Politsei Naisühenduse
liikmed teevad seda koos juba
mitmeid aastaid ja alati on selle
päeva emotsioonid eredad.
Teadmistepäeval said mitmed
linnakodanikud öelda tänusõnu:
täna on liiklus palju rahulikum,
saab ilusti teed ületada.
Vihmamärjal päeval oli ka minu
süda rõõmus. Kooliminejad olid
lõbusas tujus ning nii mõnigi poiss
ja tüdruk teretas viisakalt. Kohe
meenus mulle eile raadiost kuuldud usutlus suurte teadmistega
juhtivtöötaja suust, et eestlased
pole viisakad. Ta tõi näite, et
noored ei paku ühissõidukites vanematele inimestele istekohta. Ju
siis Viljandis on natuke teistmoodi
lapsed ning lõunaks tuli ka päike
taas meie seltsi.
Teadaolevalt ei juhtunud sel
päeval Viljandi linnas ühtegi
ohtlikumat olukorda jalakäijate
ülekäiguradadel, seega ülesanne
täideti korrektselt. Nagu ütlevad
selle peale NKK liikmed – „Minu
kohus!“
Koolilastele teadmisterikast õppeaastat soovides
Kerstin Käärik
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Naiskodukaitsjad jagavad Eesti
koolidele perekond Taagepera
raamatuannetuse
Naiskodukaitse ringkonnad
jagavad tänavu sügisel oma
maakonna koolidele professor
Rein Taagepera ja proua Mare
Taagepera kingituse, Naiskodukaitse esimese esinaise Mari
Raamoti mälestusteraamatu
kakssada eksemplari.
Annetuse andja poolt lisatud
poolsada eksemplari anti koolidele üle ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi (EAÜS) ajalooõpetajate suvekoolis, augusti
keskpaigas Rakveres.
Naiskodukaitse keskjuhatuse
liige Sigrid Laanemets ütles
selle kohta järgmist: “Valisin
EAÜSi suvekooli selle raamatu
tutvustamiseks teadlikult. On
ju ajalooõpetajad need, kes
võiksid sellest raamatust Eesti
ajaloo kursuse juurde palju huvipakkuvat leida ning raamatut
oma õpilastele soovitada. Nii
on tagatud, et Mari Raamoti
memuaarid ei kao jäljetult kooliraamatukogu lõputute riiulite
vahele.“
Õpetajad tundsid raamatu vastu
suurt huvi. Kõik ligi poolsada kohaletulnut võtsid raamatu ning
vestluses nendega jäi kõlama
mõte, kuivõrd tänuväärne on
see aktsioon. Ajalooõpetajana
tean omast käest, et huvipakkuva kirjanduse tellimine
koolide raamatukogudesse
jääb tihtipeale õppekirjanduse
hankimise varju. Seega on hea
lisalugemine alati teretulnud.
Lõpuks olid kaasavõetud raamatukastid küll tühjad, kuid
selle asemel oli südames soe

tunne korduvatest tänusõnadest ning teadmisest, et Mari
Raamoti panus Eesti kultuuriloos jõuab laiemalt ka noorema
lugejaskonnani.
Raamatud annetanud perekond
Taagepera sõnul valgustab teos
Eesti ajalugu olulistes sündmustes osalenu lähivaates,
olles põnevaks ja käsitletud
teemade poolest haruldaseks
lugemisvaraks. Praeguste noorte jaoks on teoses kirjeldatud
aeg kauge ja Mari Raamoti nimi
üsna tundmatu. Seepärast saidki kingituse sihtrühmaks valitud
gümnaasiumid üle Eesti.
Mari Raamot (1872-1966) oli
enne II Maailmasõda tuntud
Eesti seltskonnategelane, Naiskodukaitse kauaaegne esinaine. Ta avaldas oma mälestuste
esimese, lapsepõlve ning noorusaega käsitleva osa 1937.
aastal Eestis. Teine osa, mis
hõlmab perioodi 1918. aastast
kuni autori 90. sünnipäevani, ilmus koos esimese osaga ühiste
kaante vahel paguluses 1962.
aastal. Koolidele jagatakse viimase väljaande kordustrükk.
Huvilistel koolidel, kes raamatut
veel ei ole saanud, palume
võtta ühendust Naiskodukaitse
kohaliku ringkonnaga.
Raamatust lähemalt: http://
w w w. k e e l e t o i m e t a j a d . e e /
?d=15&c=9
Lisainfo: Naiskodukaitse keskjuhatuse liige Kairit Henno telefon 559 05525 või e-post kairit.
henno@naiskodukaitse.ee

Kummalist laiast
maailmast
Maailmas juhtub ikka veel kummalisi asju. Ühes Uganda koolis
kasutati koolikellana vana kuid lõhkemata lennukipommi. Õpetajad kutsusid õpilasi tundi, visates pommi kividega. Pommi
avastas üks miinide hävitamise rühm, kes tuli kooli lastele
rääkima sellest, kuidas miine ja lõhkekehasid avastada. Vähegi
tugevam tabamus kiviga oleks põhjustanud üsna kurbi ja hävitavaid tagajärgi sellele paigale. Ugandas leiti ka tänavu varem
üks lõhkekeha, mida lapsed olid kasutanud mänguasjana ja
hoidnud seda õppetundide ajal oma klassikapis.
Ajalehe „Ruotuväki“ 2011. a 13. numbri ainetel
Rein Kikas

Palju
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Kerstin Käärik 522 1866,
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