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Kui MTÜ 2003. aastal 
loodi, ei olnud liikmeid 
palju. Oli vaid grupp rep-
resseeritutest saatuse-
kaaslasi, kes tundsid, et 
elus on mingi tühimik. 
Kõik oli ju pealtnäha kor-
ras – mineviku õudused 
küll okkana hinges torki-
mas, kuid vabadus, oma 
riik, oma kodu, lapsed 
suurteks ja tublideks kas-
vatatud ning ka tühja 
kõhtu polnud kurta. Miski 
aga siiski muutis rahu-
tuks ja ega sellest enne 
aru saanudki, kui ühingu 
liikmete arv aina kasvas 
ja kasvas. Kokku olid saa-
nud sama saatusega ini-
mesed, kes kartsid, et 
äkki sulgub mineviku uks 
ja kõik olnu kaob, unu-
neb. Nad kartsid, et noo-
remad enam ei mäleta 
ega hooli. Nii mõnigi kar-
tis, et on jäänud täiesti 
üksi.

Esimestel kohtumistel 
tulid kokku represseeri-
tud üle Eesti. Oli neid, 
kes nägid teineteist vii-
mati kaugel Siberis. Oli 
võõraid, kes üksteist va-
rem ei tundnud. See oli 
äratundmisrõõm, et sa 
pole üksi. On inimesi, kes 
mõistavad ja mäletavad 
sama, mida sina. Kes mä-
letavad tööst pragunenud 
peopesi, tühja kõhtu, 
alandusi, Siberi külma 
pakast, perekonnaliikme-
te ebaõiglaselt varajast 
manalateed. Kuid mitte 
ainult – need inimesed 
mäletasid ka, kuidas 
need katsumused tugev-
dasid perekonda, liitsid 
sõprust ja viisid kokku 
üksikuid hingi nii, nagu 
vabaduses elades see ku-
nagi poleks olnud võima-
lik.

Neid inimesi tuli ühin-
gusse juurde. Nad tahtsid 
koos olla. Naerda, mee-
nutada, arutada, unista-
da. Käia koos reisimas, 
pidada konverentse. Pan-
na seljad kokku ja pöör-
duda ministeeriumi, valit-
suse, presidendi poole 
oma muredega. Ja üh-
täkki polnud nad enam 
üksi, sest tegelikult noo-
remad mäletavad ja hoo-
livad.

10 tegutsemisaastaga 
kasvas ühingu liikmete 
arv 800ni. Aeg teeb oma 
töö ja ligi 15 aastaga liik-
mete arv rohkem kaha-

neb kui kasvab. Samas 
on ühingus palju neid, 
kes pole ise represseeri-
tud, vaid nende järeltuli-
jad. Need on kõige lähe-
dasemad inimesed, kes 
organiseerivad ja ulata-
vad abikäe.

Käesoleva aasta suvel 
sai täidetud veel üks tü-
himik. Allkirjad said Mur-
tud Rukkilille Ühingu, Läti 
represseeritute klubi Sar-
ma ja Leedu poliitiliste 
vangide ja küüditatute lii-
du koostööleping. Kolme 
rahva esindajad kohtusid 
14.-15. juunil Tartus Dor-
pati konverentsikesku-
ses. Konverentsil kõlasid 
tervitused ja head soovid 
päeva õnnestumiseks, pi-
kemad ettekanded tegid 
Toomas Hiio Eesti Mälu 
Instituudist ning Tartu 
Ülikooli professor Tiina 
Ann Kirss. Eesti, Läti ja 
Leedu organisatsioonid 
tutvustasid üksteisele 
oma tegemisi, jagasid 
muresid ja rõõme, näita-
sid pilte oma tegevusest, 
meenutasid ajalugu.

Konverentsi lõpus sõl-
miti kolme ühingu vahel 
koostööleping, et jätkata 
ka edaspidi suhtlemist 
ning ühisürituste korral-
damist.

Konverentsi külalised 
käisid ka Eesti Rahva 
Muuseumis, jõelaevaga 
Emajõel sõitmas ning 
enne ärasõitu Võrumaal 
Mõnistes Eesti Kodu mä-
lestuskompleksi juures. 
Konverentsi toetasid Eu-
roopa Parlamendi ALDE 
fraktsioon ning Tartu lin-
navalitsus.

Balti riikide rahvad rää-
givad erinevat keelt, ela-
vad erinevas kultuuris. 
Meid ühendab tahe ise-
seisvusele, oma riigile, 
mis kulmineerus Balti ke-
tis. Ühendab ka suur osa 
ajaloost – küüditamised, 
represseerimised.

Valu mälu on pikk ja 
see mälu tõi Balti riikide 
represseeritud kokku. 
Nad elasid üle kaks küü-
ditamist lähestikku. Sibe-
ri-aja aitas üle elada töö-
kus ja visadus ja lootuse-
tuna tunduv usk, et kõik 
lõpeb halva unenäona. 
Säilitati oma isamaa, kul-
tuur, kombed ja meelsus.

Siberisse olid kaasa 
võetud tööriistad, pillid ja 
käsitöövahendid. Hinges 
jäädi iseseisvaks. Tihti 
tuldi barakitoas kokku, et 

koos musitseerida. Emad 
ja õed olid hoolsad käsi-
töötegijad, ilutegijad.

Kolme Balti riigi repres-

seeritud tundsid esimest 
korda kõik kokku saades, 
et kuigi on elatud erine-
vat elu, siis mälestused ja 

katsumused on need, mis 
neid ühendavad. Ühtäkki 
mõistad, et kuigi palju 
jääb keelebarjääri taha, 

mõistad sa samu nalju, 
mäletad sarnaseid detai-
le, hindad ühesuguseid 
eluväärtusi.
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Rasa Duobaite-Bumbuliene Leedust, Enno Uibo Eestist, Dzidra Mazika Lätis kirjutasid Tartus konverentsil alla koostöölepingule.

Videotervitus konverentsi toetanud Europarlamendi Alde fraktsiooni saadi-
kult Urmas Paetilt.

Üks peaesinejatest Toomas Hiio Eesti Mälu Instituudist.

Enne konverentsi mälestushetkel Rukkilille mälestusmärgi juures. Pärja pani 
ka linnavalitsus.

Lätlaste tänukink konverentsi peakorraldajale, MRÜ 
Lõuna-Eesti piirkonna juhile Raimo Ladvale.
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Kes on meie sõbrad Lätist ja Leedust? 
Läti ALūksne jA 
Ape mAAkonnA 
represseeritute 
kLubi sArmA

Nõukogude terror saa-
vutas Lätis kõrgpunkti 
1941. aasta ööl vastu 14. 
juunit. Plaanipäraselt ar-
reteeriti üle 14 000 Läti 
elaniku. Deportatsioon 
puudutas neid, keda nõu-
kogude võim pidas ohtli-
keks vaenlasteks, eriti 
haritlaskonda ja sõjaväe-
lasi. 

1941. aasta 14. juunil 
Lätist deporteeritud me-
hed viidi koondus- ja 
sunnitöölaagritesse või 
viidi täide surmanuhtlus, 
nende pered saadeti asu-
miskohtadesse. Vangista-
tuid hoiti koonduslaagri-
tes Siberis, Uuralis ja 
Kaug-Idas. Deporteeritud 
pereliikmeid paigutati 
peamiselt Krasnojarski 
oblastisse, osa Novosi-
birski oblastisse, Tomski 
oblastisse ja Kasahstani.

1949. aastal 25.-28. 
märtsini viis nõukogude 
võim läbi Lätis teise mas-
silise küüditamise.

Peale talupoegade ar-
reteeriti 1949. aasta 
märtsi deportatsioonide 
käigus ka teadaolevate 
metsavendade sugulasi 
ja neid, keda kahtlustati 
abi osutamises metsa-
vendadele.

1949. aastal deportee-
riti ka neid, kes olid naas-
nud kodumaale 1941. 
aasta küüditamisest, kui 
ka poliitiliste vangide lä-
hedasi, sest need inime-
sed nõukogude võimu sil-
mis olid poliitiliselt eba-
usaldatavad ning niisugu-
sed pidid olema karista-
tud. Alūksnest küüditati 
1949. aastal 468 peret. 
Alūksne maakonna ela-
nikke saadeti Omski, 
Tomski, Irkutski ja Amuu-
ri oblastidesse.

Aastakümneid hiljem 
esimeste uue ärkamisaja 
puhangutega läksid Lätis 
liikvele Alūksne patrioo-
did ja progressiivselt 
mõtlevad inimesed. Nad 
koondasid enda ümber 
mõttekaaslasi ja toeta-
jaid ning otsisid sidemeid 
Riiast. Ka Alūksnesse sai 
loodud Rahvarinne.

Pärast Rahvarinde or-
ganiseeritud suurüritust 
Mežaparksis korraldati 
sama Alūksnes lossi jala-
mil. Paljud esinesid kõne-
dega ja Jausma Podegra-
de üleskutsel asetasid lilli 
teede ristmikul oleva ko-
haliku skulptuuri Unistus 
ette.

 Koht oli sümboolne, 
sest sellest mööda läks 
tee, mis viis Gulbene 
raudteejaama, kust omal 
ajal algas küüditatute 
pikk teekond. Skulptuur, 
mille kohalik rahvas ni-
metas hellitavalt emake-
seks, muutuski repres-
seeritute pühamuks, kus 
tuldi kokku ja asetati lilli 
kõikidel mälestuspäeva-
del.

Ühel Läti Rahvarinde 
koosolekul 1989. aasta 
sügisel tegi Alfrēds Dā-
vids represseerituile ette-
paneku asutada oma klu-

bi. Sama aasta jõuludel 
toimus Alūksne kultuuri-
keskuses represseeritute 
rahvarohke koosolek, kus 
loodi klubi Sarma, mis 
tõlkes tähendab härma-
tis. Alates 2004. aasta 
13. novembrist on klubi 
esimees Dzidra Mazika. 
Klubi peaülesanne on 
koondada ja registreerida 
Alūksne rajooni repres-
seerituid, koguda infot 
nende küüditatute kohta, 
kes jõudsid tagasi, jäid 
Siberisse või hukkusid.

1990ndatel aastatel 
lõid klubi liikmed aktiiv-
selt kaasa ka teistes vald-
kondades – kogusid all-
kirju riigikeele, sümbooli-
ka ja hümni kaitseks, an-
netatud raha eest muret-
sesid oma klubile pu-
na-valge-punast lippu, 
tegid koostööd ajalehega 
Malienas Ziņas. 1990. 
aasta suvel, kui Alūksne 
kalmistul valmistati ette 
koht repressioonide ohv-
rite mälestussamba 
jaoks, osalesid repres-
seeritute klubi liikmed 
mälestuskivi “Neile, kes 
ei naasnud” avamisel, 
avamisürituse organisee-
rimisel ja ümbruskonna 
korrastamisel, jälgisid 
korra järele ka edaspidi, 
surnute mälestuspäeva-
de ajal organiseerisid 
mälestushetki neile rep-
resseerituile, kes ei jõud-
nud tagasi kodumulda, 
laululehtedele lisati rep-
resseeritute nimekiri.

Säilitamaks ajaloomä-
lestusi koguti ja salvesta-
ti represseeritute mäles-
tusi ning saadeti need 
Läti okupatsioonimuu-
seumi, anti välja raamat 
“Ma unistust kodumaast 
peatsis hoian”.

1999. aasta märtsis 
korraldati Alūksne muu-
seumis näitus, mis oli pü-
hendatud repressioonide 
50. aastapäevale. 2006. 
aasta juunis seati repres-
sioonide meenutamiseks 
eraldatud ruumis üles pü-
siekspositsioon.

Aastatel 2000-2012 
said valmis videofilmide 
“Murtud elud kannavad 
valu mälestustes” 7 osa. 
2006. aastal said teoks 
kaks projekti: “Vidzeme 
poliitiliselt represseeritu-
te ühingute koosolek 
Alūksnes” ning mälestus-
samba “Neile, kes ei 
naasnud” rekonstrueeri-
mine Suurel kalmistul.

2007. aastal viidi ellu 
projekt “Sa suudad palju, 
kui su kõrval on sõbrad” 
Aleksander Peleecise su-
gulaste viimse puhkepai-
ga rekonstrueerimine 
Alūksne kalmistul.

2008. aasta kevadel il-
mus audiodisk “Uskudes 
ja lootes” ja raamat “Puh-
kemata jäänud sõnad”, 
milles on avaldatud 16 
represseeritud autorite 
tööd nii luules kui ka 
proosas. 2009. aastal 
salvestati audiodisk “Mõ-
tiskluste hetked” Zina 
Rukmane ja Līga Melnūd-
re luuletustega.

2013. aastal anti välja 
raamat “Kohisevad Tāla-
va ja Kodumaa laaned”, 

mis jutustab rahvuslikust 
vastupanuliikumisest 
Alūksne gümnaasiumis, 
kus kodumaa vabastami-
se eesmärgil noorte põ-
randaalused organisat-
sioonid “Tālavas sili” ja 
“Dzimtenes sili”.

Koostöös Alūksne ja 
Ape maakonna omavalit-
sustega nägi päevaval-
gust kolmeköiteline väl-
jaanne “Kibe puju kari-
kas”, milles on juttu nii 
küüditatud Läti kodani-
kest, kui ka rahvuslikust 
vastupanuliikumisest 
osalejatest.

Igal aastal organiseeri-
vad Sarma liikmed üritusi 
25. märtsil ja 14. juunil, 
mälestamaks kommu-
nistliku genotsiidi ohv-
reid, võtavad osa teistest  
mälestuspäevadest. See 
toimub tihedas koostöös 
Alūksne muuseumiga, 
kultuurikeskusega, raa-
matukoguga ja koolide-
ga. 

Traditsiooniks on muu-
tunud koolide õpilaste 
teaduslike konverentside 
“Lätlaste jäljed Siberis ja 
Kaug-Idas” organiseeri-
mine. Tehakse koostööd 
Läti okupatsioonimuu-
seumiga ja Läti rahvusli-
ku raamatukoguga, kus 
on tallel videofilmid ja 
raamatud represseeritute 
mälestustega. Aktiivset 
tööd tehakse Läti rahvus-
like metsavendade ja 
kangelaste mälestuspai-
kade kindlakstegemise, 
taastamise, korrastamise 
ja mälestustahvlitega 
märgistamise vallas. 
 
Leedu küüditAtute jA 
poLiitvAngide Liit

Patriootiliselt meelesta-
tud, kartmata Nõukogude 
Liidu võimude repres-
sioone, muutusid Leedu 
poliitikud 1980ndate aas-
tate lõpus aktiivsemaks, 
hakkasid julgemalt tegut-
sema: organiseerisid üri-
tusi, lõid ühiskondlikke ja 
poliitilisi organisatsioone, 
nõudsid tollastelt võimu-
delt rohkem vabadusi.

1988. aasta sügisel 
loodi esimene poliitvangi-
de ja küüditatude ühis-
kondlik organisatsioon, 
klubi Tremtinio. Initsiaa-
torid olid ühel meelel, et 
nimetus sobib nii küüdi-
tatutele kui ka poliitvan-
gidele, kes asusid kaugel 
koonduslaagrites. Liik-
meteks võisid saada ka 
need, kes isiklikult ei 
kannatanud repressiooni-
de tõttu, kuid tunnustasid 
vastuhaku fakte.

Esimene endiste poliit-
vangide ja küüditatute 
kokkutulek toimus 29. 
oktoobril 1988. aastal 
Kaunases.

Esimeses programmis 
olid rõhutatud järgmised 
ülesanded: taotleda, et 
kõigi repressesiooni ohv-
rite õigused taastataks, 
koguda inimsusevastaste 
kuritegude kohta and-
meid, viia ellu kultuuri- ja 
sotsiaaltoetuse programm.

1990. aasta konverent-
sil võeti vastu uus nime-
tus Leedu küüditatute ja 
poliitvangide liit, mis ku-

junes 1994. aastal poliiti-
liseks organisatsiooniks. 
Sel ajal ühendas liit pea 
80 000 liiget.

2004. aastal reorgani-
seeriti tegevus ning liik-
mete nõusolekul muututi 
üheks suurimaks poliitili-
seks parteiks Leedus, 
Isamaaliiduks.

Partei toetab rahvuslik-
ku eneseteadvust ja rah-
vuskultuuri, hoolitseb 
patriotismi au sees ole-
mise eest noorte seas, 
jäädvustab vastupanu 
ning küüditamise mäles-
tust, toetab nõukogude 
okupatsiooni tagajärgede 
likvideerimist, panustab 
poliitilistesse ja majan-
duslikke reformidesse.

Leedust küüditati üle 
300 000 inimese. Tuhan-
ded olid ära lõigatud oma 
kodumaast ja kaotasid 
kõik: oma vara, tervise, 
lähedased. Küüditatud 
viibisid füüsiliselt väga 
rasketes tingimustes ning 
üle 100 000 ei pöördu-
nudki kodumaale tagasi.

Nüüd on ühenduses üle 
50 000 endise küüditatu 
ning poliitvangi, kes ela-
sid üle laagrid ja vanglad 
ning pöördusid tagasi ko-
dumaale.

Suurimad ühingud on 
Kaunases, Klaipedas, 
peale suuremate on 54 fi-
liaali. Tähistame kõiki rii-
gipühasid, esinevad meie 
koorid, kes osalevad  
kooride festivalidel. Meie 
liikmed püstitavad mäles-
tussambaid ning osale-
vad vabaduse eest või-
delnud partisanide mä-
lestusüritustel, konve-
rentsidel, annavad raa-
matuid välja.

28. oktoobril 1988 anti 
välja oma ühingu esime-
ne väljaanne. 2012. aas-
taks oli juba tuhandes 
number ilmavalgust näi-
nud. Esimene küüditami-
sega seotud muuseum 
avati 1993. aastal Kauna-
ses. On ka üritus “Leedu 
südames”, mis 2017. 
aastal toimub 27. korda.

Ühingu üks tähtsamaid 
eesmärke on õpetada 
noortele patriotismi ning 
austust vabadusvõitlejate 
suhtes.

Leedu ühingu pöördu-
mine Tartu konverentsil 
saatusekaaslaste poole: 
“Kallid endised küüdita-
tud, sõjavangid ja parti-
sanid Leedust, Lätist ja 
Eestist, kes te kannatasi-
te Siberi külma ja nälga, 
kaotasite tervise, kodu, 
vennad, vanemad ja lä-
hedased – olgem valv-
sad, toetagem üksmeel-
selt Balti riikide sõltuma-
tust ja suverräänsust. 

Töötagem ja võidelgem 
oma õiguste eest, ärme 
lase kommunistide järg-
lastel end alandada ning 
me teekonda lahingusse 
vajutada unustusse. 

Üksnes meie arvukad, 
üksmeelselt ja patriootili-
selt meelestatud read 
võimaldavad lahingut pi-
dada endiste küüditatute, 
partisanide ja poliitvangi-
de õiguste eest.”

Jüriöö ülestõusu 674. aastapäev
23. aprillil osalesid Mur-

tud Rukkilille Ühingu esin-
dajad Tallinnas Jüriöö 
pargis Jüriöö ülestõusu 
674. aastapäeva tähista-
misel ning pidulikul vas-
tuvõtul. Peaminister Jüri 
Ratas süütas jüriöö lõkke 
ning tunnustas vapraid 
mehi ja naisi, kes on seis-

nud meie kodumaa priiu-
se eest. Jüriöö pargi raja-
ja, Jüriöö Tähe Nõukogu 
liige Jüri Uppin tunnustas 
MRÜ esimeest Enno Uibot 
Jüriöö Tähe aumärgiga. 
Jüriöö pargis kasvab ala-
tes 2015. aastast Murtud 
Rukkilille Ühingule pü-
hendatud tamm.

MRÜ külas Stenbocki majas
Murtud Rukkilille Ühin-

gu 20-liikmeline delegat-
sioon käis 26. aprillil 
Stenbocki majas külas 
peaministril Jüri Ratasel. 
Pärast ekskursiooni ma-
jas rääkisid külalised ja 
peaminister kohvilauas 

Eesti eluolust. Kõne alla 
tulid nii Eesti meditsiini 
olukord, raudteetransport 
kui ka represseeritute 
käekäik. Ühingu liikmed 
soovisid peaministrile edu 
ja jõudu tema ametis.

Eesti Kodu päev Jüriöö pargis
27. mail toimus Tallin-

nas Jüriöö pargis tradit-
siooniline Eesti Kodu 
päev. Kell 12 kogunes 
rahvas Jüriöö parki Eesti 
Kodu mälestusmärgi ja 
tamme juurde, kus Las-
namäe linnaosa vanema 
asetäitja Jaanus Riibe 
avas kodupäeva ürituse.

Jaanus Riibe: “Lasna-
mäe linnaosavalitsusel on 
rõõm koos Murtud Rukki-
lille Ühinguga tähistada 
Jüriöö pargis kodutamme 
juures Eesti Kodu päeva.”

Jaanus Riibe ettepane-
kul moodustati mälestus-
kivi ette põlevatest küü-
naldest südame kujutis. 
Küünalde süütamisest 
võtsid osa Laagna ja Ku-
ristiku Gümnaasiumi õpi-
lased ja õpetajad.

Ühingu esimees Enno 
Uibo: “Ükski inimene ei 
pea elama lageda taeva 
all. Olgu see stepis, met-
sas või mägedes. Kõigil 
on õigus kodule. Igal ko-
dul on oma lugu, kuidas 
ta on hangitud, muretse-
tud või rajatud. Väga ülev 

tunne on süüdata tuli oma 
kodukoldes. Jätkugu seda 
õnne kõigile!”

Järgnes koosviibimine 
Rohelise Ämbliku lokaalis. 
Seoses kodupäeva väär-
tustamisega kuulutas 
ühing koos linnaosavalit-
susega välja koduteema-
lise esseekonkursi “Kodu 
tähendus globaliseeruvas 
maailmas”. Osalesid 
Laagna ja Kuristiku Güm-
naasiumi õpilased, kes 
said kodupäeval ka tun-
nustuse. Žürii lemmiku 
auhinna sai Katrin Gross 
teema kõige huvitavama 
avamise eest. Õpilased ja 
õpetajad said Lasnamäe 
linnaosavalitsuselt tänu-
kirjad ja ühingu meened.

Kodupäeva osalejaid oli 
tulnud tervitama Riigiko-
gu liige Madis Milling, kes 
rääkis oma sõnavõtus 
kodu vajalikkusest ja ko-
dumaa-armastusest. 
Ühing andis saadikule üle 
taotluse seaduseandjate-
le muuta maikuu viimane 
päev Eesti Kodu Päevaks.

Enno Uibo sai Jüriöö Tähe aumärgi.

MRÜ delegatsioon käis peaministri Jüri Ratase jutul.

Kodupäeva osalejad Rukkilille ühingu tamme ja kivi juures.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja



Muutused pensioni maksmisel ja
tulumaksu arvutamisel

Asumisel sündinu meenutab
GALINA LITTER
Represseeritu
Olen arst, olin laps, kes 

sündis asumisel kinnipi-
damiskohas, kus minu 
vanem oli õigusvastase 
repressiooni ohvrina. 
Oman represseeritu tun-
nistust. Sündisin 10. mail 
1956. aastal Karaganda 
oblastis Žana-Arkinski ra-
joonis Uspenka alevis. 
Minu isa Peeter Litter 
(1919-1990) arreteeriti 
21. oktoobril 1944. aastal 
Tänassilma vallas Viljan-
dimaal.

Isa oli süüdi mõistetud 
6. jaanuari 1945 sõjatri-
bunali otsusega 58-1 b  
58-11 10 aastaks ja järg-
nevaks 5 aastaks koos 
vara konfiskeerimisega 
Viljandimaal. Karistuse 
algus 21.10.1944, karis-
tuse lõpp 21.10.1954, 
kinnipidamiskoht Sevural 
laagris ja erilises Pestša-
nom laagris MVD SSSR. 

27.02.1954 saadetud asu-
misele Karaganda oblas-
tisse, 14.01.1956 asumi-
selt vabastatud.

Mu ema Maria Ljamina 
(1920-1992) töötas vels-
krina Karaganda oblastis, 
kuhu oli suunatud pärast 
medkooli lõpetamist. 
Minu isal kui ka paljudel 
teistel olid maohaavandid 
ja 12-sõrmiksoole haa-
vandid. Neid „raviti“ piiri-
tusega, mida 1 tops joodi 
ja söödi peale võid, mida 
õde Eestist oli saatnud.

Isa sõber oli poolakas 
Bronislaw Zawal, kes viis 
kokku isa ja ema, sest 
ema olevat lubanud abiel-
luda vaid välismaalasega. 
1972 külastasime Bronis-
lawi peret Poolas. Hoian 
alles tema treitud lusikat, 
kus nimetähed BZ.

Saabusime Eestisse 
mais 1959. Nagu kõik tea-
vad, oli elamine enamikes 
kohtades keelatud, see-
tõttu isa õde Salme (Lit-

ter) Kivistik asus elama 
Raplasse, kuhu ehitas 
koos abikaasa August Ki-
vistikuga maja Jõe tn 33 
ja maja asusid ehitama 
meie perele ka vennad 
Arnold Litter ja Peeter 
Litter Jõe tn 24. 

Kahjuks paljude mure-
de tõttu perekond lagu-
nes ja minu ema-isa la-
hutasid. Valmivasse maj-
ja ei kolinud me kunagi, 
maja läks müüki, mina 
emaga elasime kõrval-
hoones, kuni olin juba 7. 
klassis. Isa elas oma elu 
lõpuni Raikkülas.

Ehk leidub veel keegi, 
kes tundis minu ema ja 
isa ja teab midagi ena-
mat, mulle võib kirjutada 
aadressil glitter@neti.ee.

Veel tuli välja välismi-
nisteeriumi dokument, 
mis oli taotletud Kara-
ganda oblastist, et minu 
isa vabanes 14.01.1956. 
Mina oli siis juba olemas.

Kahjuks ei saanud ma 3 

aastat seadusesga ette 
nähtud varem pensionile, 
kahtlen, et see dokument 
on jäänud sotsiaalkind-
lustusametil nägemata, 
aga saadan selle nüüd.

Ema pühendas kogu elu 
mulle, töötas mitme ko-
haga, et anda mulle hari-
dus. Lõpetasin Tartu Üli-
kooli 1981 ja töötan nais-
tearstina Pirita Perearsti-
keskuses.

Astusin Murtud Rukilille 
Ühingusse, et kohtuda 
sama saatusega inimes-
tega, kuulata nende jutte 
möödunust, et tulla toime 
mineviku taagaga. MRÜ 
hoiab läbi oma liikmete 
inimeste lugusid, nende 
läbielamisi, saatust, mis 
ei sõltunud neist endist 
vaid võimuvalitsuste kor-
raldustest. Need inime-
sed vajavad riigi tuge, et 
olla terved vaatamata lä-
bielatule ja olla kasulikud 
oma riigile.

KAIA IVA
Sotsiaalkaitseminister

On selge, et erinevad 
muudatused maksusüs-
teemis ja pensionite ar-
vutamisel tekitavad ea-
kates esmalt palju küsi-
musi ja muret. Riigi ja 
omavalitsuste kohustus 
on teha endast olenev, et 
tagada väärikas eas ini-
mestele toimetulekuvõi-
malused ja samuti selgi-
tav info. 

Alates 2018. aastast on 
tulumaksuvaba miini-
mum 500 eurot. Põhimõ-
te on olnud hoida ka 
keskmine pension tulu-
maksuvaba. Kui pensio-
näri keskmine sissetulek 
on kokku kuni 1200 eu-
rot, on tulumaksuvabas-
tus 500 eurole garantee-
ritud. 

Pensionär, kes ei saa-
nud 2017. aastal lisaks 
pensionile muud maksus-
tatavat tulu, ei pea mida-
gi tegema, järgmisel aas-
tal arvestab sotsiaalkind-
lustusamet (SKA) tema 
pensioni maksuvabastust 
automaatselt.

Pensionär, kes käib  
tööl, peab esitama mak-
suvabastuseks avalduse. 
Pensionäridele on tehtud 
erand, nemad võivad va-
jadusel esitada 2 aval-
dust (ühe SKAle, teise 
tööandjale). Kokku on 
maksuvabastus ikka kuni 
500 eurot.

• Kui pension on üle 
500, siis on kõige parem 
esitada avaldus vaid SKA-
le, sest pension on sta-
biilne ja seda makstakse 
igal juhul. 

• Kui palk on üle 500, 
on lihtne esitada maksu-
vabastuse avaldus vaid 
tööandjale. Loomulikult 
võib esitada maksuva-
bastuse SKAle kogu pen-
sioni ulatuses (sest pen-
sion on stabiilne ja seda 

makstakse ka siis, kui 
töötasu ära langeb) ja 
anda tööandjale avaldu-
ses teada, mis ulatuses 
juba on arvestatud mak-
suvabastust ja teha töö 
juures avaldus nn vabas 
mahus. 

• Kui pension ja palk 
mõlemad on alla 500 
euro, tasub esitada 2 
avaldust. Soovitame teha 
SKAs kogu pensionile 
maksuvabastuse taotluse 
ja anda tööandjale esita-
tavas avalduses teada, 
mis summas on maksu-
vabastust juba kasuta-
tud. Nii saab kogu raha 
jooksvalt kätte ja ei pea 
ootama 2019. aasta tulu-
deklaratsiooniga tagasi-
makset. 

Kui sissetulek kokku 
(palk+pension) on üle 
1200 euro, siis hakkab 
maksuvabastus vähene-
ma ja kui sissetulek on 
üle 2100 euro, siis mak-
suvaba osa ei ole ja kogu 
tulu maksustatakse 20%-
ga. Seepärast, kui palk ja 
pension on kokku üle 
1200 euro, on avalduste 
tegemisel oluline tööand-
jale ja SKAle oma muud 
sissetulekud teada anda 
ja nad oskavad soovita-
da, kuidas avaldusi kirju-
tada. Ja muidugi on vaja-
dusel aasta sees võimalik 
neid maksuvabastuse 
avaldusi muuta.

Maksuvabastuse aval-
dusi võib sotsiaalkindlus-
tusametile esitada tavali-
se kirjaga, digitaalselt all-
kirjastatult e-kirjaga ja 
võib minna klienditeenin-
dusse. Kui inimene helis-
tab ja tal muud võimalu-
sed avalduse tegemiseks 
puuduvad, siis pannakse 
tema soov kirja ka telefo-
ni teel. Tulumaksu info-
number on 6610551, see 
töötab E−R 9−17. Taot-
lust saab esitada ka inter-
netiportaalis Eesti.ee.

 
Kõiki tulusid ei maksusta-
ta. Kui pension, palk, int-
ressid ja ettevõtlustulu 
on tulumaksuga maksus-
tatavad, siis enamus riigi 
ja kohalike omavalitsuste 
makstavad toetused on 
maksuvabad. Tulumaksu-
ga ei maksustata üksi 
elava pensionäri toetust, 
peretoetusi, elatisabi, 
puuetega inimeste toetu-
si, represseeritu toetust, 
rehabilitatsiooni teenu-
seid (sh sõidukulude hü-
vitamine, erihoolekande 
teenus, abivahendid), 
töövõimetoetust ja toi-
metulekutoetust.

Alates 2018. aasta jaa-
nuarist suureneb vane-
mapension. Iga lapse 
kohta, kes on sündinud 
enne 2013. aasta 1. jaa-
nuari ning keda ta on kas-
vatanud vähemalt 8 aas-
tat, hakatakse ühe vane-
male maksma lisaks ühe 
pensioni aastahinde 
(praegu 5,767 eurot) suu-
rust igakuist pensionilisa. 
Seega varasemaga kokku 
saab üks vanematest iga 
lapse kohta kolme pen-
sioniaasta suurust pen-
sionilisa. Vanema pensio-
nilisa on võimalik üle kan-

 
da ka teisele vanemale.

2018. aastast tõstab 
riik represseeritute 
toetust seniselt 192 
eurolt 230 eurole. Rep-
resseeritu toetus suuru-
ses 192 eurot kehtib 
2016. aasta 1. jaanuarist 
ning on ajale jalgu jää-
nud. Represseeritute toe-
tusega leevendame Eestit 
okupeerinud riikide poolt 
1940. aasta 16. juunist 
kuni 1991. aasta 20. au-
gustini õigusvastaselt 
represseeritud isikutele 
tekitatud ülekohut, mida 
me ei tohi unustada. 

Kuigi muudatusi on mit-
meid, siis alati on küsi-
mustele vastused ole-
mas, aitame neid leida. 
Kui artiklitest ja te-
lest-raadiost vajalikku in-
fot ei saa, siis kõigile pen-
sioniga ja tulumaksuga 
seotud küsimustele saate 
vastused sotsiaalkindlus-
tusametist. 

Loodan, et aasta lõpp 
on rahulik ja saame Eesti 
Vabariigi juubeliaastale 
vastu minna rõõmsa ja 
rahuliku meelega. Soovin 
teile head tervist! Aitäh, 
et olete alati seisnud vaba 
Eesti eest!

Rohkem mõistmist!
ENN EESMAA
Riigikogu I aseesimees

On sündmusi ja nen-
dest tulenevaid sündmu-
si, mis nii või teisiti või ot-
seselt puudutavad igat 
eestlast, nende perekon-
da ja suguseltsi, kogu me 
rahvast. Üheks selliseks 
on paratamatult kõik, mis 
seotud eesti rahva rep-
resseerimisega.

Minu tädi koos perega 
viidi Siberisse, neil pol-
nud pääsu, sest tädimees 
oli lisaks muudele “pattu-
dele” veel Vabadussõja 
kangelane. Oma teleaas-
tatel tegin saateid palju-
dest kultuurisuurustest, 
kes pidid kodust kaugel 
läbi käima sotsialistlikust 
karistuspõrgust. Teiste 
seas  Ants Eskola, Artur 
Rinne ja Teo Maiste. Ni-
mekiri on paraku pikem. 
Nad viidi väevõimuga pai-
kadesse, millest meil tä-
nagi vähe aimu. Nende 
saatus oli karm ja põhi-
joontes sarnane. Paljud 
neist tulid tagasi koju, 
kuid kõik nad olid muutu-
nud. Nii ihult, kui hingelt. 
Oma lugusid said nad ju-
tustama hakata alles aas-
tate pärast. Mäletan saa-
det Ants Eskolast telesar-
jast “Rahvakunstnikud”. 
Loomulikult tahtsime rää-
kida ka tema Siberi-aas-
tatest, kuid toona oli see 
võimatu. Ometi leidsime 
lahenduse. Ants Eskola 
oli suurepärane näitleja, 
kuid ka andekas maali 
 

 

kunstnik. Tema repres-
seeritukogemusi kirjelda-
sime saates ühe ta sür-
realistlik-painajaliku maa-
li taustal. Vaatajad said 
aru, eetrisse lubajate üle-
mused õnneks mitte.

MTÜ Murtud Rukkilille 
Ühingu töö on tähtis, sest 
represseeritute elukvali-
teet jätab enamikul juh-
tudest veel soovida. Eesti 
Keskerakond sõlmis MTÜ-
ga koostööleppe küüdita-
tute huvide kaitsmiseks. 
Oleme toetanud küüdita-
mise mälestusürituste lä-
biviimist, isamaaliste üri-
tuste korraldamist. See 
töö jätkub. Murtud Rukki-
lille Ühing on saanud vää-
rika preemia. Konkursil 
“Aastad täis sära ja vääri-
kust” anti ühingule elu-
tööpreemia. Soovin ühin-
gule tahet isetu tegevuse 
jätkamisel, ennekõike 
tervist ja ühiskonna 
mõistvat suhtumist ühin-
gu tegevusse. Mõistmist 
võiks alati rohkem olla. 

Kellele süüdatakse 
jõulutuled?

URVE TIIDUS
Riigikogu liige

Armas kodulinn Kures-
saare särab jõulutuledes. 
Nagu ka kõik teised Eesti 
linnad ja väljakud. Algas 
jõuluootuse aeg. Need 
nädalad detsembris tule-
tavad meelde, kui täht-
sad on traditsioonid ja 
nende hoidmine. Kui sü-
gavalt tähenduslik on sel-
le kristliku kombe püsimi-
ne rahutus ja kiiresti 
muutuvas maailmas. Ise-
gi need, kes kurdavad 
jõuludega kaasneva ostu-
hulluse üle, peavad 
möönma, et  jõuluvana ja 
päkapikkude rolli asumi-
ne on oluline rahvadiplo-
maatiline tegevus, mis 
kasvatab mõistmist ja 
headust. Ja lootust. Nii 
perekonnas, kogukonnas 
kui selles suures globaal-
ses külas, milleks maailm 
on muutunud.

Tehnoloogia, mis on 
muutnud maailma väik-

semaks, on muutnud ka 
jõule. Lapsed  soovivad  
jõuluvanalt  moodsaid 
nutividinaid. Jõuluvana 
koju Lapimaal maandub 
järjest rohkem lennukeid 
kaugete maade turistide-
ga, keda lummavad vir-
malised, valge lumi ja pu-
has õhk, eelkõige võima-
lus kohtuda muheda taa-
diga, kes teab kõiki  lapsi 
maailmas ja peab mingit 
arvet, kes oli tubli ja kes 
mitte. Kuidas ta seda 
andmebaasi küll peab, 
kui tal arvutitki pole? Nali 
naljaks, aga prognoosid, 
et arenenud riikides hõi-
vavad peatselt paljud 
töökohad intelligentsed 
robotid, muutuvad ene-
sekindlamaks. Robotite 
osakaal võib kasvada 50 
protsendini  30-40 aasta-
ga. 

Pole võimatu, et ühel 
päeval ulatab lapselastele  
jõulukingi robot. Selleks, 
et lapselaps või kestahes 
inimene selles tehnoloo-
giast mõjutatud maailmas 
hakkama saaks, on tead-
laste arvates vaja mate-
maatikateadmisi kombi-
natsioonis heade suhtle-
misoskustega. 

Jõulud on suurepärane 
aeg meenutada, et kui 
maailm muutub, tuleb ka 
ise muutuda, aga tasa-
kaalu jaoks peab keegi 
alati hoidma kultuuritra-
ditsioone ja -kombeid, 
seda nähtamatut sidet 
aegade ja inimeste vahel.
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SIMMO SAAR
Leitnant
tegevteenistuses

Selle aasta kevadel jõu-
dis Eestisse enam kui tu-
handest Ühendkuningriigi 
ja Prantsusmaa kaitse-
väelasest koosneb NATO 
lahingugrupp, kes täna-
seks on end seadnud sis-
se 1. jalaväebrigaadi Tapa 
linnakus. 20. aprillil ker-
kisid pidulikult Tapal ri-
viplatsi lipumastidesse 
Ühendkuningriigi, Prant-
suse ja Taani lipud, et 
saata sõnum nii eestlas-
tele kui võimalikule vas-
tasele – allianss on ühtne 
ning võtab oma idatiiva 
kindlustamist väga tõsi-
selt.

Lõviosa Eestisse saabu-
nud pataljonisuurusest 
üksusest moodustavad 
Briti kaitseväelased, 
tuues endaga muuhulgas 
kaasa jalaväe lahinguma-
sinad Warrior, Challenger 
2 tüüpi tankid ning liikur-
suurtükid AS-90. Lisaks 
 

 enam kui 800 briti sõdu-
rile saatis Eestisse üle 
300 kaitseväelase Prant-
susmaa, andes neile kaa-
sa tankid Leclerc, jalaväe 
lahingumasinad VBCI ja 
soomukid VAB. Prantsla-
sed teenivad Eestis selle 
aasta lõpuni, siirdudes 
seejärel Leetu ning andes 
Eestis teatepulga üle 
taanlastele.

Kuigi kõik NATO riigid 
suudavad üksteisega 
koostööd teha, on eest-
lastel brittidega siiski eri-
line suhe – lisaks nende 
panusele meie Vabadus-
sõjas, teenisid eestlased 
Ühendkuningriigi relva-
vendadega koos Afganis-
tanis.  Oma poolehoidu ja 
valmisolekut vajadusel 
liitlaskohustust täita, on 
Ühendkuningriik ka mit-
mel korral selgelt väljen-
danud. 29. septembril 
Eestit külastanud Briti 
peaminister Theresa May 
ütles, et Ühendkuningriigi 
panus kollektiivkaitsesse 
püsib tugevana ning rün 
 

nakut ühe NATO riigi vas-
tu käsitletakse rünnaku-
na kõigi liitlaste vastu. Ka 
ütles May, et lahingugrupi 
Eestisse saatmise tingis 
Venemaa agressiivne käi-
tumine. „Kui Venemaa 
tahtlikult rikub rahvusva-
helist õigust ja kokkule-
pete süsteemi, mille loo-
mine on palju vaeva 
nõudnud, peame liitlaste-
ga koostöös seda rahvus-
vahelist süsteemi kaits-
ma,“ ütles May septembri 
lõpus Tapal meie ja liitlas-
sõduritele kõneldes.

Taanlased on juba aas-
taid olnud seotud 1. jala-
väebrigaadiga – nimelt 
on Eesti tugevaim manöö-
verüksus oma väljaõp-
petsükli sidunud Taani di-
viisiga, harjutades 
iga-aastaselt koos taan-
laste, lätlaste ja leeduka-
tega ühiselt Balti riikide 
kaitsmist. Selle aasta tal-
vel liitus taanlaste õppet-
sükliga ka Võrus asuv 2. 
jalaväebrigaad.

Eestisse saadetud pa 
 

taljonisuurune lahin-
gugrupp osa suuremast 
pildist, sest vastavalt 
2016. aasta juunis NATO 
Varssavi tippkohtumisel 
otsustatule saadeti Balti 
riikidesse ja Balti riikides-
se kokku neli pataljoni-
suurust lahingugruppi, 
mille juhtriikideks said 
Ühendkuningriik, Kana-
da, Saksamaa ja Ameeri-
ka Ühendriigid. Kanada 
saatis oma sõdurid Lätti, 
Saksamaa Leetu ning 
Ameerika Ühendriigid 
Poola. 

Kokku saabus regiooni 
seega ligi 5000 liitlassõ-
durit, kes oma pühendu-
muse ja oskustega anna-
vad panuse nii piirkonna 
kaitse tugevdamisse kui 
Balti riikide ja Poola kait-
sevägede väljaõppe mit-
mekesisemaks muutumi-
sele.

Peamine eesmärk on 
siiski heidutada võimalik-
ku agressorit – näeb ju 
vastane, regiooni toodud 
väed ei anna alust allians-
si süüdistada agressiivsu-

ses, sest ründeoperat-
sioonide tegemiseks lä-
heks vaja sootuks suure-
mat ressurssi. 

Sõnum, mille üheskoos 
saadame, on selge: ole-
me ühtsed ja valmis end 
kaitsma.

Kaitseväe relvastus on 
viimastel aastatel tuge-
valt kosunud – 1. jala-
väebrigaadi kõik kolm ja-
laväepataljoni on täna-
seks muutunud soomus-
üksusteks: lisaks soo-
mustransportööridel lii-
kuvatele kalevlastele ja 
virulastele on osa ostetud 
44 jalaväe lahingumasi-
nast CV9035 kätte saa-
nud ka elukutseline 
Scoutspataljon. Ameerik-
lastelt ostetud tankitõrje-
süsteem Javelin on hetkel 
maailma moodsaim nn 
„lase ja unusta“ raketi-
süsteem, mis suudab hä-
vitada iga võimaliku vae-
nuliku soomusmasina. 
Pioneeripataljon on kasu-
tusele võtnud lahingtoe-
tussillad, mis annab mei-
le vajaliku võime kiirelt 

veetakistusi ületada. 
2015. aastal oli Eesti esi-
mene riik, kellele Prant-
susmaa otsustas müüa 
lähimaa-õhutõrje raketi-
süsteemi Mistral M3 ra-
kette. Need annavad kait-
seväele võime lukustada 
oma õhutõrjekompleksid 
kaugemal lendavatele ja 
väiksematele sihtmärki-
dele.

Järgmise kümnendi al-
guses jõuavad Eestisse 
aga 12 Lõuna-Korea lii-
kursuurtükki Thunder K9, 
mis lähevad 1. jalaväebri-
gaadi teenistusse ning 
mis oma 155mm haubit-
sa ja moodsa juhtimis-
süsteemiga viivad kaitse-
väe kaudtuletoetuse uue 
tasemele. 

Kõik ülaltoodu annab 
tunnistust sellest, et Ees-
ti suudab end kaitsta ning 
et vajalikul hetkel lisan-
dub meie kaitseväe relva-
dele alliansi toetav õlg. 
Usun, et sellest peaks aru 
saama ka meie potent-
siaalne vastane.

Eestil on nii häid sõpru kui häid relvi

Mõtteid Eesti lõunatipust
KATRIN ROOP
Eestimaa lõunatipust 

Mehkamaalt

Austatud lehelugeja! 
Eestimaa lõunatipus on 
Mõniste vallast kui oma-
valitsusest saanud ajalu-
gu. Mul on olnud au olla 
Mõniste valla viimane val-
lavanem. 

Täna elame me Rõuge 
vallas, aga tegelikult ei 
ole see väga oluline, mis-
suguse omavalitsuse ter-
ritooriumil on üks või tei-
ne piirkond. Hoopis täht-
sam on, kuidas siin ela-
takse, kas me oleme üh-
tehoidev või igaüks oma 
poole kiskuv kogukond. 
Minu arvates on meie ko-
gukond üha enam ja 
enam kokku kasvamas ja 
seda, kas haldusreformi 
tõttu või kiuste, võimal-
dab meil hinnata vaid 
aeg. 

Alates 1. jaanuarist 
2018 töötab Mõniste Tee-
nusekeskuses endises 
hambaravi kabinetis kolm 
ametnikku: teenusekes-
kuse spetsialist, sotsiaal-
töö spetsialist ning hal-
dusspetsialist. Nende 
ülesandeks on eelkõige 
suhelda kohapealsete 

elanikega, olla neile abiks 
ja toeks nende problee-
mide lahendamisel ning 
kuulata ära mured ja rõõ-
mud. Rõuge vallavoliko-
gus on meie piirkonna 
esindajaid neli – Meelis 
Mõttus, Peeter Torop, 
Tõnu Lindeberg ja allakir-
jutanu. Olen kindel, et 
Mehkamaad puudutava-
tes küsimustes seisame 
ühtsetena vaatamata sel-
lele, missuguses nimekir-
jas kandideerisime. 

Loodetavasti hinnatak-
se Mõniste vallavalitsuse 
ametnike senist panust ja 
kogemust ja neil avaneb 
võimalus töötada uue 
omavalitsuses.

Olen väga tänulik Ruk-
kilille Ühingule, kellega 
koostöö on olnud väga 
viljakas. 

Hüti külas Mäekõnnu 
talu maal asuvat Eesti 
Kodu mälestuskompleksi 
oleme siiani hoidnud kor-
ras koostöös omavalitsu-
sega ja olen kindel, et see 
jätkub ka edaspidi. Igal 
aastal saavad seal kokku 
erinevad põlvkonnad, 
enamasti augustikuus 
Rukkilille päeval. 

MTÜ Ääremaa Noored, 
Mõniste noorkotkad ja 

kodutütred, kool ja rah-
vamaja on olnud head 
partnerid ürituse etteval-
mistamisel ja läbiviimisel. 
Kooli õpilased koos NK ja 
KT rühmapealiku ja noor-
tejuhiga viivad olulise-
malt tähtpäevadel nii mä-
lestuskompleksi kui ka 
rahvamaja ees asuva rep-
resseeritute mälestuskivi 
juurde lilled ja küünlad 
hoides sellega meeles ja 
au sees mälestust meie 
vabaduse eest võidelnu-
test ja hukkunutest.

Kaheksa aastat tagasi 
algatatud projekt „Tipud 
kokku“ hõlmas lisaks Ees-
ti lõunapoolseimale tipule 
põhjatippu Pranglil, ida-
tippu Vaivaras, läänetip-
pu Lümandas. Neis pai-
gus on tähistatud Eesti 
Kodu seinad, mis moo-
dustavad mõttelise kodu-
maja üle Eesti.

 Tänu Rukkilille ühingu 
eestvedajale Enno Uibole 
on sidemed säilinud ja 
uuenenud ning tuleval 
suvel plaanime ühes tipus 
kokku saada. Ettevalmis-
tused igal juhul käivad.

Kõik see, millest eel-
pool sai räägitud ja veel 
paljud muud tegevused, 
mis seekord jutuks ei tul-

nud, annavad kindlustun-
de, et meie kogukonna 
erinevad põlvkonnad aus-
tavad üksteist,  toetatak-
se ja hoolitakse ükstei-
sest ning hoitakse kokku. 
Olen kindel, et vaatamata 
sellele, et vallamaja hak-
kab asuma kaugel, leiab 
meie tegevuse toetuse ka 
uue omavalitsuse poolt. 

Alanud on aasta imeli-
seim aeg – jõuluootus. 
Andku küünlavalgus teie 
südamele soojust ja hel-
lust hingele, siis on seal 
alati ruumi õnnele!

Briti sõdurid 20. aprillil Tapal peetud NATO lahingugrupi pidulikul tervitustseremoonial. Eesti veteranide 
auks kinnitasid austuseks kinnitasid meie liitlased oma vormile sinilille. Foto Kaitsevägi

Eesti ja USA jätkavad tihedat kaitsealast koostööd. Pildil Ühendriikide ründelennuk A-10 Thunderbolt II 
maandumas Jägala-Käravete maanteel. Foto Simmo Saar (erakogu).

Kodutütred ja noorkotkad endise Mõniste vallas Eesti Kodu mälestuskompleksi juures.

Katrin Roop
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Eesti Endiste Metsavendade Liit on 25-aastane
HEIKI MAGNUS
Eesti Endiste 
Metsavendade Liidu
juhatuse esimees

Tänavu möödub 25 
aastat Eesti Endiste Met-
savendade Liidu moodus-
tamisest. 1992. aastal 
kogunesid endised met-
savennad, meenutasid 
möödunut ning moodus-
tasid oma õiguste kait-
seks ja tegevuse toetu-
seks Eesti Endiste Metsa-
vendade Liidu (EEML). 

Moodustati algatusrüh-
mad ja maakondades ot-
siti kontakte endiste met-
savendadega. Algatus-
rühm alustas ja tegutses 
palju aastaid Tartus. Ju-
hatuse esimeheks valiti 
endine metsavend, sõja-
liste teenetega vabadus-
võitleja, Kotkaristi kava-
ler Arnold Ojaste. 

Toimus mitmeid sünd-
musi, endiste lahingpai-
kade korrastamisi ja tä-
histamisi, endiste metsa-
vendade hukkumispaika-
de tähistamisi, konve-
rentse ja ajaloopäevi. 
Aastast 2006 on EEML 
igal aastal avanud ühe 
mälestustahvli maakonna 
kirikus, pühendusega 
metsavendadele. 

EEML algaastatel said 
liiduga liituda vaid endi-
sed metsavennad või 
nende väga lähedased 
abilised. Aeg näitas, et 
endised metsavennad va-
nanevad ja read hõrene-
vad. Liidu tegevus vajas 
toimetamist ning ühel 

üldkoosolekul otsustati 
muuta EEML põhikirja. 
Uus põhikiri nägi ette, et 
liidu liikmeteks võivad 
olla endised metsaven-
nad, toetajad, järglased 
ja kõik Eesti kodanikud, 
kes ei ole teinud koostööd 
nõukogude okupantidega 
ega repressiivorganitega. 
Üldkoosolekul ja juhatu-
sel on õigus vastu võtta 
auliikmeid, kes on osuta-
nud erilisi teeneid ühin-
gule. EEML liikmetele 
kehtib liikmemaks 15 eu-
rot aastas. 2015. aasta 
sügisel otsustas juhatus 
nimetada kõik endised 
metsavennad (kes on 
EEML liikmed) Eesti En-
diste Metsavendade Liidu 
auliikmeteks, vabastades 
nemad igasugustest ko-
hustustest liidu ees. 

EEML on tegevusplaani 
võtnud ajaloopäevade 
korraldamise, tehes kon-
verentse metsavendluse 
mälestuseks ja avades 
mälestisi metsavendade-
le. Koostöös Kaitseliiduga 
oleme korraldanud mit-
meid sündmusi üle Eesti. 
Meie esindus osaleb sa-
geli Eesti sõjameeste mä-
lestuskirikus Toris toimu-
vatel mälestusteenistus-
tel. Meie kaasabil on toi-
munud ja korraldatud 
mitmeid sündmusi Eesti 
eest elanud inimeste mä-
lestuseks. Korraldame 
vastupanuvõitluse päeva, 
sündmust oleme tähista-
nud Tallinna Metsakalmis-
tul, Põgari palvemajas, 
Kirbla kirikuaias ja kiri-

kus, Ridala kirikus, Paide 
kirikus ja Haapsalu toom-
kirikus. Osaleme küüdita-
mise mälestuspäevade 
tähistamisel üle Eesti. 

EEML on koostööks 
avatud ja üheskoos kor-
raldatud sündmused on 
alati meeldejäävad. Mur-
tud Rukkilille Ühinguga 
korraldasime lõikuspühal 
(oktoobris 2016) metsa-

vendade mälestuspäeva 
Hargla kirikus ning avasi-
me mälestustahvli mõr-
vatud metsavennale ja 
tema pisipojale.

17.10.2015 avasime 
metsavenade mälesus-
monumendi Vigala met-
sas kunagise Käntu punk-
ri asukohas. Mälestusmo-
numendi ehitusega tege-
lesid vabast tahtest KL 

Rapla maleva ja EEML 
liikmed vahelduva eduga 
kogu suve. Korrastasid 
ala, ehitasid monumendi 
ning rajasid sinna korrali-
ku puhkeala. 8. septemb-
ril 2007 avati Põrgupõhja 
punkri asukohas mäles-
tuskivi, 31. detsembril 
1947 oli seal koletu la-
hing. 28. veebruaril 2015 
avati kunagise punkri 

asukoha läheduses punk-
ri täismõõdus rekonst-
ruktsioon. Lahingu mä-
lestuseks ja EEML aasta 
lõpetamiseks koguneb 
iga aasta viimasel päeval 
Põrgupõhjale palju inime-
si, et endistele metsaven-
dadele austust avaldada 
ja vaadata tagasi möödu-
vale aastale.

Käntu staabipunkri mälestusmonumendi juures Käntu lahingu aastapäeval.

Murtud Rukkilille Ühingu koostöölepingud
Murtud Rukkilille Ühing-

teeb koostööd mitmete 
ajaloosuunitluse ühingu-
ga, aga ka erakondade-
ga, et meie häält oleks 
kuulda ka valitsuse ta-
sandil.

Reformierakond ja 
Murtud Rukkilille Ühing 
uuendasid 2013. aastal 
sõlmitud koostöölepingut 
eesmärgiga edendada 
Eesti omariikluse arengut 
isamaalise kasvatuse ja 
ajalooalase teadlikkuse 
tõstmise kaudu.

„Reformierakonnal on 
olnud Murtud Rukkilille 
Ühinguga juba päris pikk 
ja edukas koostöö. On 
oluline, et me ei unustaks 
represseerimiste ja küü-
ditamistega Eesti rahvale 
põhjustatud kannatusi, 
mistõttu on Murtud Ruk-
kilille Ühingu tegevuse 
vajadus ajas kasvav,“ 
lausus lepingu allkirjasta-
misel Reformierakonna 
esimees Hanno Pevkur.

„Elame täna, vaatame 
homsesse ja ei unusta 
eilset. Meie huvi on, et ka 
riigi tasemel oleks meil 
koostööpartnerid, kellele 
loota. Nii koguneme juba 
27. mail koos Jüriöö parki 
tähistama ka Eesti kodu 
päeva,“ ütles Murtud 
Rukkilille Ühingu esimees 
Enno Uibo.

Koostöölepingu järgi 
Murtud Rukkilille Ühingu-
ga teeb Reformierakond 

koostööd ühinguga küü-
ditamise mälestamisüri-
tuste läbiviimisel, isa-
maaliste ürituste korral-
damisel ning okupatsioo-
niohvrite mälestust aus-
tavate ja isamaalist mee-
lelaadi toetavate monu-
mentide haldamisel.

Samuti edendatakse 
koostöös Eesti riigikaitse 
ja lähiajaloo objektiivset 
õpet põhikoolides, güm-
naasiumides ja kutseõp-
peasutustes.

Keskerakond sõlmis 
juulis erakonna volikogu 
istungi eel koostöölepin-
gu Murtud Rukkilille Ühin-
guga, mis koondab ning 
kaitseb represseeritud ja 
küüditatud isikute huvi-
sid. Lepinguga toetatakse 
muu hulgas küüditamise 
mälestusürituste läbivii-
mist, tehakse koostööd 
isamaaliste ürituste kor-
raldamisel ja Eesti kodu 
päeva tähistamisel ning 
kaasa aidatakse küüdita-
tud ja represseeritud isi-
kute elukvaliteedi paran-
damisele. Selleks luuakse 
ka vastav koostöörühm.

Lepingule alla kirjuta-
nud Keskerakonna esi-
mees, peaminister Jüri 
Ratas sõnas, et enam kui 
kolmveerand sajandi taha 
jäänud sündmused olid 
kohutavad ja rasked, mis 
aga ei murdnud meid. 
„Ajaloosündmused on 
meie väikest rahvast puu-

dutanud väga karmilt. 
Mõnede inimeste elusaa-
tused selle rahva sees on 
olnud armutud. Meie ko-
hus on olnud aegu mäle-
tada ja teha kõik, mis 
meie võimuses, et kuna-
gisi kannatusi leevenda-
da,“ rõhutas Ratas. Ta li-
sas, et Murtud Rukkilille 
Ühing on aastate jooksul 
teinud palju tänuväärset 
ja isetut tööd repressee-
ritute ja küüditatute huvi-
de esindamisel ja kaits-
misel. Samuti nende mä-
lestuste kogumisel ja tal-
letamisel, et teadmine 
toimunud ülekohtust ei 
ununeks ka järgnevatel 
inimpõlvedel.

Murtud Rukkilille Ühin-
gu esimees Enno Uibo üt-
les, et allkirjastatud koos-
tööleping on väga tähtis, 
sest ei luba unustada lä-
hiajaloos läbi elatud õu-
dusi ega kõrvale heita 
esivanemate tarkust ja 
kombeid.

Lasnamäe linnaosa 
valitsus ja Murtud Ruk-
kilille Ühing uuendasid 
11. septembril linnosa 
saalis koostöölepingut. 
Linnaosavanem tutvusta 
uuendatud lepingu sisu ja 
meenutas tosina aasta 
jooksul tehtut. Lepingu 
allkirjastasid Lasnamäe 
linnaosa vanem Maria Ju-
fereva ja MRÜ esimees 
Enno Uibo.

Üks erakondadest, kellega on MRÜ-l koostööleping, on Reformierakond. Esimees Hanno Pevkur on 
lubanud abiks olla.
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Kõik koostöölepingud: 
Koostööleping Lasnamäe linnaosa valitsuse ja Murtud Rukkilille Ühingu (MRÜ) 

vahel 24.05.2005; koostöökokkulepe Tallinna linna ja MRÜ vahel 14.09.2007; 
koostööleping Mõniste sõpruskondade vahel 22.02.2012; Isamaa ja Res Publica 
Liidu ning MRÜ koostööleping 19.02.2013; Eesti Reformierakonna ning MRÜ koos-
tööleping 10.05.2017; Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi repressee-
ritute koostööleping 14.06.2017; Eesti Keskerakonna ja Murtud Rukkilille Ühingu 
koostööleping 17.06.2017; Lasnamäe linnaosa valitsuse ja Murtud Rukkilille Ühin-
gu koostöökokkulepe 11.09.2017. Lepingute sisuga tutvumine võimalik ühingu 
juhatuse nõusolekul.



Mālupe metsades on avatud mälestuspaik „Bitānsi punkrid“
LIGA VIKSNA
Läti ajakirjanik
Malupe valla metsamas-

siivis, kohas, kus omal ajal 
asus metsavendade pun-
ker ja põrandaalune trüki-
koda, avati 13. oktoobril 
metsavendade mälestus-
paik „Bitānsi punkrid“. Mä-
lestuskivi paikneb kahe 
punkri asukoha vahel, mis 
metsavendade eluaseme 
avastamisel õhku lasti. Tä-
napäeval on mõlema punk-
ri asukohas lohk. Lähedal 
asub ka infotahvel, mis 
vestab metsavendade te-
gevusest Alūksne ümbru-
ses. Teades, kui vihmane 
oli tänavune suvi ja sügis, 
juhtus ime: piduliku ava-
mise hetkel vihma ei sada-
nud, päike tuli välja, pea 
kohal lendas rändlindude 
parv.

Punkris trükiti aastatel 
1946–1948 viit Läti rah-
vuslike partisanide ühen-
duse väljaannet: Mazais 
Latvis (Väike Lätlane), 
Liesma (Leek), Auseklis 
(Kaheksakand), Māras 
Zeme (Maarjamaa) ja Tau-
tas Sargs (Rahva Kaitsja). 
Liesma esindas Alūksne 
gümnaasiumi noorte vas-
tupanuliikumist Dzimtenes 
Sili (Kodumaa Nõmmed). 
Võttes arvesse kohta, kus 
mälestuskivi asub – süga-
val metsas Jaunezersi jär-
ve ääres – tuleb tunnista-
da, et midagi sellist suudab 
„valmis saada“ vist ainult 
alūksnelanna, Alūksne ja 
Ape piirkonna poliitilistel 
põhjustel represseeritud 
inimeste ühingu Sarma 
esimees Dzidra Mazika. 
Tänu tema innukusele ja 
tahtejõule, patriotismile 
ning ka paljude heade ja 
vastutulelike inimeste 
kaasabile on see idee nüüd 
teoks saanud. Ja sellest 
pole midagi, et ka 13. ok-
toobril sammuvad kõik 
Mālupe metsatee poris, et 
jõuda punkri asukohani – 
see kõik on tühiasi, sest, 
nagu alguses teatas Mazi-
ka: „See ei ole võõras pori, 
see on meie maa pori. Pa-
rem sumbata omas, kui 
võõras poris.“

Alguses kandsid kaitse-
liitlased Läti lipu aukohale 
ja seisid auvalves, muusi-
kalise etteaste tegi Zig-
mārs Krūmiņš oma kas-
vandikega, kaasa lõid pal-
jud poliitilistel põhjustel 
represseeritud inimesed, 
Läti kaitseliidu Zemes-
sardze veteranid, Mālupe 
elanikud, Alūksne õpilased, 
Alūksne volikogu saadik 
Druvis Tomsons.

Alūksne muuseumi aja-
loolane Zanda Pavlova rõ-
hutas, et tekib koht, kus 
meeles pidada ja austada 
patriotismi, meie rahva 
vaimseid väärtusi.

„1944. aasta lõpus algas 
Lätis rahvuslik partisanisõ-
da, mis kestis peaaegu 12 
aastat. Vähem kui aasta 
hiljem asutati Latgales 
Dubna metsades Läti rah-
vuslike partisanide ühen-
dus, mille eesmärk oli Läti 
Vabariigi taastamine. Rah-
vuslike partisanide liikumi-
ne haaras kõiki Läti maa-
kondi, ka Alūksne kandis 
toimus hulgaliselt aja-
loosündmusi. Siin moodus-
tusid väikesed võitlejate 
salgad võitluseks Nõuko-
gude okupatsioonivõimu 
vastu. Mālupe, Mārkalne ja 
Beja vallas tegutses mit-
meid üksusi, mis kuulusid 
Läti rahvuslike partisanide 
ühendusse. Kõrvuti mili-

taarse tegevusega tehti 
aktiivset propagandatööd. 
Bitānsi punkrites trükiti viit 
illegaalset väljaannet. 
1948. aasta lõpus, kui tše-
kaa avastas Bitānsi punk-
rid, tehti sealt leitud käsi-
kirjade järgi kindlaks kõik 
vastupanuliikumise osali-
sed. Järgmise aasta 15. 
veebruaril pandi nad vangi. 
Sellele järgnes kohtuprot-
sess Riias 30. maist 1. juu-
nini 1949,“ kirjeldab Pavlo-
va ajaloosündmusi.

Mazika rõhutas, et kulus 
vähemalt kolm aastat, 
enne kui plaan teoks sai: 
„Tänan Astrīda Ieved-
niecet, kes tegi suurepä-
rast ja suurt tööd Läti riikli-
kus ajalooarhiivis. Tänan 
rahastajaid, ilma nende 
toetuseta ei oleks me saa-
nud arhiivis töötada. Eriti 
suur tänu Mālupe vallale ja 
mālupelasele Juris Lasise-
le, kujurile ja kiviraidurile 
Ainārs Zelčsile, kes lõi tõe-
lise kunstiteose! Tänan rii-
gimetsi majandavat aktsia-
seltsi ja paljusid inimesi, 
kes panid käe külge, et see 
koht märgistataks ja selle-
le tagataks juurdepääs. 
Võib-olla mõni mõtleb, et 
metsavennad olid relvasta-
tud sissid. Nad olid küll rel-
vastatud, kuid nad olid ka 
vaimselt rikkad. Kui nad ei 
oleks seda olnud, kas nad 
siis oleksid hoolitsenud sel-
le eest, et ajakirjandust 
välja antaks?  Ülekaalus 
olid kirjandusteosed, luule,  
omakandi kirjaniku Alek-
sandrs Pelēcise luuletused. 
Metsavennad olid vaimselt 
rikkad ja kandsid hoolt, et 
hoitaks vaimseid väärtusi,“ 
kiitis Mazika.

Mālupe ja Liepna valla-
valitsuse esindaja Iveta 
Priede tänas inimesi, kes 
olid ideede autorid ja eest-
vedajad, et avada mäles-
tuspaik. Läti poliitilistel 
põhjustel represseeritud 
inimeste ühingu esimees 
Ivars Kaļķis nimetas uut 
mälestuspaika pühapai-
gaks Läti jaoks: „Tuleval 
aastal tähistame Läti juu-
belit. Need sada aastat on 
olnud väga erinevad: esi-
mesed iseseisvus- 
aastad, kui me õitsesime ja 
kasvasime, siis tulid oku-
patsiooniaastad, kui me 
olime võõra võimu all, ja 
siis oli ärkamine, kui me 
sündisime taas. Mul on hea 
meel, et me mälestame 
Bitānsi punkri metsavendi 
ja austame neid selles pai-
gas mälestuskiviga. Vaa-
dates, et selle avamisest 
võtab osa ka palju kooliõpi-
lasi, soovin hoida seda pat-
riotismi, millega omal ajal 
elasid meie isad ja vanai-
sad. Tänan Bitānsi punkri 
elanikke julguse ja vapruse 
eest, ja andke andeks, et 
me meenutame teid  
70-aastase hilinemisega,“ 
ütles Kaļķis.

Alūksne Ernst Glücki rii-
gigümnaasiumi ajalooõpe-
taja Lāsma Jaunozoliņa kü-
lastas üritust koos 9. ja 11. 
klassi õpilastega. „See on 
koht ja aeg, millal me mee-
nutame minevikku ja õpi-
me tundma tänapäeva, eri-
ti noor põlvkond. See on 
koht, kus me õpime patrio-
tismi, raskuste ületa- 
mist, meenutame, mäles-
tame ja õpime, et ka täna-
päeval tuleb meil olla tu-
gev, julge ja ettevõtlik. Kui 
70 aastat tagasi need poi-
sid ja tüdrukud, kelle hul-
gas oli ka Alūksne güm-
naasiumi õpilasi, oleksid  

 

ehmunud ja jäänud kõrval-
seisjaks, ei oleks võib-olla 
midagi juhtunud ka 1990. 
aastal,“ kiitis Jaunozoliņa.

Ajaloolane Zigmārs 
Turčinskis:

“Vastupanuliikumine al-
gas 1944. aasta suve lõ-
pust ja kestis selle ajani, 
kui kuulutati välja mobili-
satsioon punaarmeesse. 
See tugevnes 1945. aasta 
kevadtalvel, kui toimusid 
suured sakslaste pooldaja-
te, kaitsjate, kõikide valda-
de aktiivsete inimeste ar-
reteerimised. Põgenikud 
liitusid metsas punaarmee 
desertööridega. Selles re-
gioonis hakkas kujunema 
ühine organisatsioon, mille 
moodustasid 1944. aasta 
detsembris Pēteris Supe ja 
tema dessantväelaste ük-
sus, mis oli teinud dessan-
di 1944. aasta oktoobris 
Stompaki soodesse. Algu-
ses oli neil mõte koondada 
teadlikud partisanid ühte 
kohta, moodustada tugev 
laager – pataljonisuurune 
üksus, ja oodata, kuni rin-
ne tagasi tuleb. See viis 2. 
märtsi lahinguni Stompaki 
soos, partisanid löödi laag-
rist välja, nad lahkusid ja 
hargnesid ümbruskonda 
laiali.

1945. aasta mais pärast 
Saksamaa kapituleerumist 
tulid kokku salkkond akti-
viste – Pēteris Supe, An-
tons Circāns ja veel mõned 
mehed – ja  
otsustasid, et tuleb ümb 
ruskonnas ringi käia ja 
metsades elavad salgad 
üles otsida. Sidesalga ko-
mandöriks määrati Antons 
Circāns, varjunimega Vār-
pa (Viljapea). Ta liikus ühe 
salga juurest teise juurde, 
kõigepealt Alūksne suunas, 
Mālupesse, Liepnasse, 
Gaujiena ja Sinole metsa-
desse Smilteneni välja. 
1945. aasta sügiseks olid 
kõik Põhja-Vidzeme salgad 
laias laastus talle teada ja  
tema kontrolli all. 1946.  
aasta jaanuaris ja veeb-
ruaris läks Pēteris Supe 
oma salgaga teises suunas 
Madonasse, Lubānasse ja 
mujale. Mõlemad salgad 
said kokku Drusti vallas, 
kus nad kohtusid ka-
Kesk-Vidzeme aktivisti Pē- 

teris Rusovsiga.
Vähehaaval moodustasid 

nad põrandaaluse Läti rah-
vuslike partisanide organi-
satsiooni regionaalse staa-
bi, sest üks staap ei suut-
nud nii suurt piirkonda pi-
devalt jälgida ja valitseda. 
Põhja-Vidzemes moodus-
tati Kirde-Vidzeme staap. 
Alūksne kandis moodustati 
Alūksne sektor eesotsas 
Jānis Liepacise ja Jānis 
Bitānsiga. Olid ka 
Kesk-Vidzeme ja Põh-
ja-Latgale ringkonnad. 
Väga hea, et olid regio-
naalsed staabid, sest Pēte-
ris Supis tapeti 1946, 1947. 
aasta juulis langes Antons 
Circāns – selleks ajaks lak-
kas keskstaap eksisteeri-
mast. Järele jäid aga regio-
naalsed staabid,  Alūksne 
sektor, mis jätkas tege-
vust.

Üks staapide peamistest 
ülesannetest oli isamaalise 
vaimu ja lootuse ülalhoid-
mine. Igaüks andis välja 
oma ajalehti. Keskstaap 
andis välja ajalehte Mazais 
Vēstnesis (Väike Sõnumi-
tooja), mis sai varsti uue 
nime Māras Zeme (Maarja-
maa). Kesk-Vidzeme ring-
konnas ilmus Sudrabotā 
Saule (Hõbetatud Päike), 
Kirde-Vidzemes Tālavas 
Taure (Tālava Pasun). 
Alūksne sektoril ei olnud 
kaua oma ajalehte, aga kui 
Alūksnēs asutati noorte 
vastupanusalk ja selle liik-
med areteeriti, põge- 
nes üks selle salga tegelas-
test, Ojārs Svarte, ja liitus 
metsavendadega, hakates 
välja andma ajalehte Tau-
tas Sargs (Rahva Kaitsja). 
See ilmus väga lühikest 
aega, sest metsavendi jäl-
giti, jälitati, rünnati, metsi 
kammiti läbi. Metsavenda-
de elu oli pidev rähklemi-
ne. Ajalehtede toimetajaid 
tapeti, konfiskeeriti kirju-
tusmasinaid ja hakati otsi-
ma uusi, seega ilmusid le-
hed ebaregulaarselt.

1948. aasta veebruaris 
rünnati Stompaki metsa  
des metsavendade salka,  
kus viibis Māras Zemes toi-
metaja Oļģerts Melderis. 
Oli kolm langenut, metsa 

vennad lahkusid võideldes,  
aga kirjutusmasin konfis-

keeriti. Melderis teadis, et 
Mālupe metsades antakse 
välja Tautas Sargsi, ja 
suundus seetõttu Mālupes-
se. Märtsis otsis ta üles 
Bitānsi salga ja liitus selle-
ga. Sellest peale trükkisid 
Svarte ja Melderis mõle-
mad ühel kirjutusmasinal 
kahte väljaannet. Aprillis 
ründas seda elupaika uues-
ti tšekaa väeosa ja konfis-
keeris ka viimase kirjutus-
masina. Selle ajani Tautas 
Sargs enam ei ilmunud, 
Melderis läks tagasi Stom-
paki metsadesse ja kutsus 
metsavendi, poolehoidjaid 
annetusi koguma, et oleks 
võimalik hankida Riiast kir-
jutusmasin. 1948. aasta 
sügisel hakkas ilmuma Mā-
ras Zeme ja jätkas ilmu-
mist 1949. aasta augustini, 
kui Melderis tapeti.

Alūksne kandis ei õnnes-
tunud aga enam ajalehte 
uuesti välja andma hakata, 
sest Svarte haigestus. Ta 
läks salaja Alūksnesse oma 
vanematekoju end ravima, 
kuid jäi võimudele vahele. 
11. novembril 1948 põge-
nes ta arestist, kuid ta saa-
di ikkagi kätte ja hukati. 

Metsavendade ajalehte-
del oli suur tähtsus. Kui sir-
vida metsavendade krimi-
naalasjade toimikuid, leiab 
Māras Zeme eksemplare 
ka Valka, Smiltene, Cēsise, 
Lubāna, Madona ümbru-
sest. Ajaleht on rännanud 
käest kätte, salgast salka. 
Leidub 1950. või 1952. 
aastal vangistatud inimesi, 
kelle valdusest on leitud 
1946. või 1947. aastal väl-
ja antud lehenumber. See 
tõendab, et selline ajaleht 
oli neile oluline lootuse säi-
litamiseks. On väga oluli-
ne, et Mālupesse on raja-
tud mälestusmärk selliste 
ajakirjade väljaandjatele. 
Kui NATO avaldas filmi 
metsavendadest, algas Ve-
nemaal  
hüsteeria. See tähendab,  
et rahvusliku vastupanulii-
kumise teema on meie riigi 
ajaloo oluline osa.“

Ajaloolane Astrīda Ie-
vedniece: 
„Mälestusmärgi saame 
avada tänu Mālupe ko-
du-uurijatele. Tänu sellis-
tele entusiastidele nagu 

Juris Lasis ja paljud teised, 
kes on tundma õppinud 
seda metsarada, palju tea-
da saanud oma valla aja-
loost. Kellel on kas või na-
tuke midagi meenutada, 
jutustada, näidata, tehke 
see teatavaks kohaliku aja-
loo uurijatele raamatuko-
gudes, muuseumides.

Ma alustasin uurimistööd 
arhiivis mullu sügisel. 
Punkrite asukohad olid 
juba hästi teada, kuid oli 
vaja saada kinnitust oletu-
sele, et siin tõepoolest toi-
mus metsavendade välja-
annete trükkimine. On 
suur rõõm, et mul õnnes-
tus sellele kinnitust saada. 
Tõsi, märke ja lugusid tu-
leb otsida ja kuulata igal 
pool, mitte ainult arhiivis. 
Selle protsessiga on seotud 
palju inimesi.“

Malupe elanik, Janis 
Bitansi ristipoeg Juris 
Lasis:

„Ma olen sündinud siin-
samas lähedal – Jauns-
kanstnieki talus. Jānis 
Bitāns oli minu ristiisa ja 
isa nõbu. Bitānsi isa koos 
Jānise naisega, tütar, õde 
ja veel teised sugulased 
sõitsid 1945. aastal vankri-
ga kodust ära ja emigree-
rusid Ameerikasse.

Sündisin 1944. aastal. 
Kui olin väike, mäletan, et 
metsavennad tulid ka meie 
talusse toidu järele, neile 
anti süüa ja pandi toitu 
kaasa. Meie talu oli neile 
kõige lähemal. Minu isa 
õde võeti metsavendade 
toetajana kinni ja pandi 
vangi, saadeti Siberisse. 
Me teadsime, et siin on 
punkrid, aga kus täpselt, 
seda mitte. 1949. aastal 
lasti Bitānsi punkrid õhku – 
plahvatuse müra kuulsin 
kodus. Mulle näitas pärast 
punkrite asukohta Mālupe 
mees Andris Stilve, kes oli 
metsavaht. Stilve jutustas, 
et ta oli lapsena näinud 
mahalastud Bitānsit – sur-
nukeha oli toodud Mālupe 
vallamaja juurde rahvale 
vaatamiseks. Edasine saa-
tus pole teada – Bitānsi 
haua asukohta ei tea kee-
gi. Arhiividokumendid tun-
nistavad, et ta lasti maha 
Alsviķi lähedal.
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Viinapoisid ehk muusikutest vennad 
Viinad

Vendade Kalju ja Kind-
lus Viina elu sai alguse Ka-
nepi kihelkonnas kunagi-
ses Mõntsi külas. Juba va-
rases lapseeas huvitus 
Kalju muusikast. Eesku-
juks olid isa ja vanem 
vend Heldur, kes mängisid 
mitut pilli. Kalju alustas 
kandlest, kuid jäi truuks 
kaaslaseks akordionile. Nii 
sündis Mõntsi kapell, mis 
rõõmustas noori simmani-
tel, sünnipäevadel, talgu-
tel. Hiljem lisandus kapelli 
väikevend Kindlus, kellest 
sai samuti andekas akor-
dionist. Nendega liitusid 
veel mõned sõbrad-muu-
sikud ja liikmed olid ka an-
dekad lauljad.

Kaljul oli võimalus min-
na Vanemuisesse laulmist 
õppima, kuid see jäi ainult 
unistuseks. Julm saatus 

sekkus ja purustas selle 
unelma. 1949. aasta 25. 
märtsi küüditamine saatis 
Kalju ja Kindluse loomava-
gunis kaugele Siberisse. 
Elukohaks sai endine jaa-
panlaste vangilaagri ba-
rakk ja töökohaks kivisöe-
kaevandus. Kõigist ras-
kustest üle saada aitas 
muusika. Õhtuti kogune-
sid noored kokku aega 
veetma. Lauldi pisarsilmi 
isamaalisi laule. Nende 
pillihelid ja lauluhääl tu-
gevdasid lootust, et kaob 
pime öö, kord tõuseb 
priiuse loit ja vaob or-
javöö.

Paraku olid seal paar 
„eestlast“, kellele see ei 
meeldinud ja nad läksid 
komandandile kaebama, 
et rikutakse nende õhtura-
hu. Andekad noormehed 
saadeti edasi kullakaevan-
duse karmimatesse tingi-

mustesse. Sealsetesse 
kulla- ja vasekaevandusse 
saadeti enamik üksikuid ja 
perekonnata noori.

Poisid olid visad. Trotsi-
sid kõiki raskusi ikka muu-
sika abiga. Lõpuks saabus 
päev, kui algas kodutee. 
Kodumaal olid nad üks-
teist innustades repres-

seeritute kokkutulekute 
muusikaga sisustajad. 
Nüüdseks on kapellist jä-
rele jäänud ainult Kalju, 
kes tähistas 2017. aasta 
27. oktoobril oma 90. sün-
nipäeva (sündinud 1927).

Kindlus Viin (sündinud 
1931. aastal) puhkab Ka-
nepi-Mäe kalmistul.

Kus sa elad?

Uus näitus Rahvarinde 
muuseumis

VIIVE MÄGI

Kui äsja kõnelema õppi-
nud lapselt küsida:  “Kus 
Sa elad?”, vastab ta pike-
malt mõtlemata “Kodus”. 
See on loomulik ja loogili-
ne – me elame oma kodus 
ja oma kodumaal. Suure-
mad ja targemad, need, 
kellega on sel teemal juba 
arutletud ja kes on ise 
edasi mõelnud, nemad 
oskavad, tahavad ja suu-
davad kasutada juba ka 
täpsemaid ja konkreetse-
maid viiteid, väljendeid. 
Nemad elavad korteris,  
talus, majas, häärberis, 
tares...

Aga ennekõike elame 
me ikka kodus. Ja selleks, 
et me ei unustaks oma 
kodu kalliks pidada ja os-
kaksime seda väärtusta-
da, teeb Murtud Rukkilille 
Ühing ettepaneku tähista-
da igal aastal maikuu vii-
masel laupäeval Eesti 
kodu päeva. 

Mai on kevadkuu, on 
emadepäeva-kuu, loodu-
ses on õitsemise ja  pesa 
punumise aeg ja nii võiks 
maikuus olla ka Eesti kodu 
päev. Seda enam, et 23. 
mail 1816 kinnitas keiser 
Aleksander I uue talurah-
vaseaduse, millega loodi 
eeldused, et Eest talurah-
vas sai, küll karmi teotööd 
tehes ja mõisale renti 
makstes, omale talu ja 
maa.  

Eestlane on maarahvas 
ja see tahe olla omal maal 
peremees, on meid kand-
nud tänasesse – iseseis-
vasse Eestisse. Me ei saa 
kõrvale heita möödunut. 
Sellest, kuidas me oleme 
kujunenud, annab aimu 
me keel – meil on sugu-
puu ja suguvõsa, juured 
ja võsud, me punume 
pesa ja hoolime ning hoo-
litseme selle eest, et me 
linnupojad, murumunad, 
võsukesed, päikesekiired 
ja silmaterad saaksid 
omas kodus kasvada ja 
rõõmu luua. 

Kodu olulisust näitab ka 
see, et meid saadab ko-
dusoojus ja kodutunne, 
me oleme nimetanud ing-
laste kombel oma kodu 
kindluseks ning kodust 
eemal olles tunneme ko-

duigatsust. Kodu on meile 
kõige lähem ja mõnikord 
tundub, et kõige raskemi-
ni saavutatav – kodutun-
de ja -soojuse loomine 
nõuab järjepidevat aega, 
panust ja hoolt. Ka tööd – 
võib küll mõnes kohas 
elada ja olla, kuid neli sei-
na iseenesest ei ole veel 
kodu. Kodu on see, mis 
inimene teeb selle nelja 
seina ja selle ümbrusega 
– kodu näitab meile seda, 
mida inimene peab oluli-
seks ja mida ta väärtus-
tab. Tunne saab kodus 
füüsilise vormi. 

Ja võib-olla see ajalooli-
ne taak, et me oleme pi-
danud oma kodud jätma, 
meid on me maalt välja 
aetud, on meid teinud 
tundlikumaks, avatuks ja 
külalislahkeks... Kõrged 
piirid ja rasked aiad on vii-
mase aja mood – talumaa 
piiriks oli kivi ja õue piiriks 
aed, läbi õpetlike lugude 
ja laulude anti edasi teave 
sellest, mida tohib-ei tohi, 
mis on turvaline ja mis 
mitte – ehk siis info selle 
kohta, kust jooksevad pii-
rid. Neid piire teati ning 
neid ei kuritarvitatud, sest 
kogukond nägi, teadis ja 
peegeldas, kui vaja, siis 
ka õpetas. 

Meil on kohustus ja va-
badus ja soov kaitsta oma 
kodu, oma maad, oma rii-
ki, kuid selleks peab see 
meil olemas olema... Me 
ei saa jagada seda, mida 
meil ei ole. Ja olles mille-
gi/kellegi omanik, siis me 
vastutame ja hoolitseme - 
peremeheks ja perenai-
seks olemine ei ole lihtne, 
sellega käibki kaasas vas-
tutus. Kuid just see vaba-
dus vastutust kanda teeb 
meid vabaks, loovaks, jul-
geks. 

Kanname üheskoos 
hoolt, et meie ussaed ja 
ussaia tagune oleks ilus, 
avar ja turvaline meile 
kõigile, kes me siin hinga-
me ja elame ning maikuu 
viimasel laupäeval teeme 
endale ja oma kaaslastele 
pai – meil on ilus kodu-
maa ja siin on ilus elada.

Lõpetuseks Iiri vanasõ-
na – kivid ja mört teevad 
maja,  naer ja lapsed tee-
vad kodu.

Alates 6. detsembrist 
on Tallinnas Vabaduse 
väljakul asuvas Rahvarin-
de muuseumis avatud 
uus näitus “Eestlased 
Kremlis. Eesti saadikud 
maailmapoliitikat tege-
mas.”

Rahvarinde muuseumi 
pere on Murtud Rukkilille 
Ühingu koostööpartner, 
koos on tehtud näitusi, 
külastatud üksteise üritu-
si, vahetatud infot ja ko-
gemusi.

Fotonäituse “Eestlased 
Kremlis”  autorid on Ju-
han Aare ja Ivar Raig, 
näitus on valminud koos-
töös MTÜga Eesti Vaba-
duse Eest.

Näituse autorid kirjel-
davad, et teadaolevalt 
pole Eesti poliitikud ja 
rahvaesindajad kunagi 
varem mõjutanud maail-
mapoliitikat niivõrd tule-
muslikult, nagu tegid 
seda enamik Eestist vali-
tud NSV Liidu Rahvasaa-
dikute Kogressi liikmeid 
aastatel 1989-1991 
Moskvas Kremli Kogressi-
de Palees.

Näitus on pühendatud 
neile 1 014 360 inimese-
le, kes käisid 26. märtsil 
1989. aastal oma saadi-
kuid Moskvasse valimas.

Näitust saab muuseu-
mis vaadata 6. veebruari-
ni 2018.

Vennad Kindlus ja Kalju 2015. aastal.

Represseeritute esindajad 
kohalikesse volikogudesse

Tänavuste kohalike va-
limiste lähenedes kerkis 
Murtud Rukkilille Ühingu 
kohtumistel aina rohkem 
üles küsimus – paljudel 
huvigruppidel on võimu 
juures eestkõneleja, miks 
ei võiks olla ka repressee-
ritutel? Keegi, kes hoiab 
tüüri, on oma inimene, 
kursis represseeritute 
muredega ning ise sama 
saatuse läbi teinud. Kee-
gi, kellele ei pea selgita-
ma, mida represseeritud 
vajavad ja soovivad, vaid 
keegi, kes teab seda ise-
gi. Keegi, kes oleks süda-
me ja täie pühendumuse-

ga otsustamise juures.
2017. aasta juunis oli 

Tartus Murtud Rukkilille 
Ühingu pea 15-aastase 
tegutsemisaja üks suure-
joonelisemaid üritusi - 
Balti riikide represseeritu-
te 2-päevane konverents, 
mille toimumist toetasid 
nii Euroopa parlament kui 
Tartu linn. Tartu-poolseks 
koordinaatoriks sai ühin-
gu liige, represseeritu, 
tartlane, hotelli Dorpat 
hooldusjuht Raimo Ladva. 
Konverents õnnestus, 
osalejaid paarsada, kolme 
riigi represseeritute vahel 
said sõlmitud tugevad 
sõprussidemed ning koos-
tööplaanid. Sündis ühingu 
otsus - võiks katsetada, 
kas Raimo Ladva suudaks 
valimistel pääseda Tartu 
linnavolikogusse. Raimo 
võttis väljakutse vastu.

Raimo Ladva rääkis, et 
tema südameasi on rep-
resseeritute käekäik ning 
oma esindajat volikogus-
se on vaja, kuna riigi toe-
tused on kindlad, nendest 
aga paljudele represseeri-
tutele täisväärtuslikuks 
eluks ei piisa. Ta tõi näi-
teid, et Murtud Rukkilille 

Ühing on kirjutanud pro-
jekte, käinud poliitikute 
jutul, palunud, selgita-
nud, kirjeldanud repres-
seeritute olukorda, et 
saaks korraldada kohtu-
misi, konverentse, tervi-
sepäevi, väljasõite, mär-
gata represseeritu muret, 
kus riik seda ei näe.

Raimo Ladva kandida-
tuuri toetas ühingu esi-
mees Enno Uibo, kes lau-
sus, et ühingul peaks ole-
ma esindaja ka mujal lin-
na- ja vallavolikogudes. 
Ta ütles, et Raimo Ladva 
on sõnapidaja mees, nuti-
kas, abivalmis, kiire ot-
sustaja, professionaalne 
organisaator.

Raimo Ladva seekord 
Tartu linna volikogusse ei 
pääsenud. Ta kogus 26 
häält. Ühingu esimees 
Enno Uibo ütles, et tule-
mus on esimese korra 
kohta hea, kurvastada 
pole mõtet, üks algus on 
tehtud ja minna saab ai-
nult edasi. Ta lisas, et 
kampaaniaperioodil kogu-
nes palju uusi ideid, mõt-
teid ja kontakte, mida 
ühingu edaspidises töös 
võiks kasutada.

RAIMO LADVA
Sündinud Rõuges 1948. aastal. 1949. aasta 25. märtsil küüd-
itati aastasena koos vanematega Siberisse. Lapsepõlveaas-
tad möödusid Irkutski oblastis, kus algas ka koolitee. 1957. 
aastal õnnestus perega Eestisse naasta. Õpinguid jätkas 
Tartus, jäänud tartlaseks tänaseni. Pidanud 17 aastat Tartus 
bussijuhi ametit, töötanud sama palju majandusjuhataja-
na AS-is Ilves-Extra, viimased 10 aastat hotelli Dorpat hool-
dusjuhina. Raimo südameasjaks on saanud represseeritute 
probleemidega tegelemine. Ta on üks nooremaid neist, kes 
on tunnetanud Siberi-aastate raskust ning leiab, et tema 
kohustus on aidata kaasa represseeritute käekäigu paran-
damisele ja heaolu eest seismisele.

23. augustil võõrustas 
Läti Aluksne represseeri-
tute klubi Śarma teist 
aastat Murtud Rukkilille 
Ühingu esindajaid, et 
koos tähistada kommu-
nismi- ja natsismiohvrite 
mälestuspäeva.

Viiendat aastat ilmesta-
vad lilleseaded Aluksnet. 
Seekord oli linna veekogu 
pinnal lilledest kolme Bal-
ti riigi vapid. Õhtusel ajal 
valgustas seda komposit-
siooni värviline valgus ja 
purskkaev. Klubi esimehe 
Dźidra Maźika sõnul tegid 
selle töö ära koolinoored, 
ettevalmistus kestis nä-
dala ja kõige keerulisem 
oli leida Eesti vapile mus-
ta värvi lilleõisi. Murtud 

Rukkilille Ühing asetas 
parki ema kuju jalamile 
Läti lipuvärvides kimbu.

Külaskäigu programm 
oli tihe ja huvitav. Külas-
tasime represseeritute 
muuseumi, omapärane 
oli esmakordne väljapa-
nek Läti erinevate piir-
kondade rahvariietes 
nukkudest. Vihmast ilma 
trotsides külastasime hel-
kivate kivide muuseumi 
ja kuulasime orelikont-
serti kohalikus kirikus, 
mille torni ehtis kikas.

Vihmase ilma tõttu lõ-
petas päeva kohtumine 
kultuurimajas. Kõlas Balti 
keti aegne laul ja kolme 
riigi hümnid. Tervituskõ-
ne tegi abilinnapea ja et-

tekande klubi esinaine 
Dźidra Maźika. Murtud 
Rukkilille Ühingu esimehe 
mõtted pani läti keelde 
tõlk Janis Pranglis.

“Saatuse tahtel oskame 
me väärtustada vaba-
dust. Me ei saa mõelda 
ainult endile, me peame 
võitlema ka järeltulevate 
põlvkondade õnne nimel. 
Elame tänases, vaatame 
homsesse ja ei unusta ka 
eilset. Austame elu ja 
hoolime üksteisest, siis 
oleme vabad.”

Ilusa kontserdi andsid 
kunstnikud Atvars Sir-
mais ja Cristina Listen. 
Lõpulaul oli popurii oku-
patsiooniaja lauludest. 

Järgmise päeva võttis 

kokku paadiretk Aluksne 
järvel ja hüvastijätul 
Dźidra Maźika kutse järg-
mise aastal kohtuda sa-
mas kohas sooviga muu-
ta see kohtumispäev tra-
ditsiooniks Aluksnes.

Külas Läti saatusekaaslastel ja sõpradel

Ema kuju Aluksnes.
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HUMOORIKAID JUHTUMISI

Tulge avastama Ungarit!
Rukkilille ühing on korraldanud grupireise välis-

maale 10 aastat. Huvilisi jäi ühinguliikmete vanane-
des järjest vähemaks ning traditsioon sai punkti 
2014. aastal imelise Ungari reisiga. Nüüdseks on 
kümmekond Murtud Rukkilille Ühingu liiget leidnud 
taas reisipisiku ning broneerinud kohad 21.07.-
27.07.2018 bussireisile Ungarisse firmaga Loodus-
reisid. Kutsume ühinema, kohti jätkub! Saatuse-
kaaslastega koos reisida on põnevam ja turvalisem. 
Lisainfot saab Loodusreiside kodulehelt või Enno 
Uibolt (538 53941). Reisi hind 469 eurot.

Represseeritu
 tunnistus ja toetus:

•  represseeritu tunnistus on 9733 inimesel;
•  represseeritu toetus – 192 eurot ja 

2018. aastast 230 eurot;
•  soodustingimustel vanaduspension – 

1 aasta igal asumisel viibitud aasta kohta, maksi-
maalselt 5 aastat;

•  pensionistaaž – 3-kordne, keskmine pen-
sion 513,44 eurot, keskmine vanaduspension 
390,7 eurot;

•  represseeritu pensionilisad.

Represseeritute nõustamispunkti 
tegevus jätkub

Tartus on soovijatele avatud represseeritute 
nõustamispunkt

 Tartu puuetega inimeste koja ruumides 
aadressil Rahu tänav 8. 

Vastuvõtt on tasuta ja 
iga kuu kolmandal neljapäeval 

kell 14-17.
 Info telefonil 566 10784, Eha Kaljuvee.
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Toimetus ei vastuta artiklite sisu eest. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei 
tagastata ega retsenseerita. Saates meile materjale ja kommentaare, annate meile õiguse nende avaldamiseks.

Murtud Rukkilille Ühing: Kursi tee 8, Kuusalu, Harjumaa, 74601. 
Tel 538 53941, e-post info@rukkilill.ee, a/a EE142200221021914912

 

Kauneid jõule ja imelist 
uut aastat!

Metsavend muheleb

Politruk pajatab

Pisike maa oma tööka 
ja visa rahvaga, kellest 
jätkus isamaa hoidmi-
seks, Siberisse küüdita-
miseks, metsavendadeks 
ja kahjuks ka hävituspa-
taljoni ridadesse.

Ärge arvake, et metsa-
vennad muud ei teinud, 
kui röövisid kauplusi ja 
kiusasid hävituspataljoni 
politrukke. Ka neil olid 
omad tegemised, üks põ-
himuredest oli toidu han-

kimine. Mets pakkus 
omalt poolt, aga võtta ei 
tohtinud, sest kõik kuulus 
riigile. Seekord oli ühe 
metsavenna kord liha 
hankida. No õnnestuski 
pika õnne peale pirakas 
sokk maha võtta. Pidid 
olema seejuures mitme-
kordselt tähelepanelik. 
Vend vinnas soku turjale 
ja hakkas punkri suunas 
liikuma. Ilmselt kuulsid 
hävituspataljoni mehed 

pauku, sest peagi tundus 
vennale asi kahtlane. Ot-
sustas jälgede kaotami-
seks saagiga läbi jõe min-
na, kuigi oli sügav vesi. 
Vastaskaldast üles roni-
des sattus täpselt hävi-
tuspataljoni mehe varit-
susele. Jutt oli lühike, 
käed üles, läbiotsimine ja 
relva äravõtt. Siis pidi 
metsavend jahisaagiga 
hakkama võsast läbi trü-
gima, püssimees laske-

valmis relvaga taga, olles 
kindel, et mees on relvitu. 
Saksa sõjaväes olnutel oli 
aga aluspükstes salatas-
ku, mis asus vaagna 
kolmnurgas. Peites endas 
pisikest Walter-tüüpi püs-
tolit, mida soovitati ohvit-
seridel kasutada vangi-
langemise korral. Saades 
lagedale, vajasid mõle-
mad hingetõmmet. Patal-
joni mees pani püssid 
kõrvale ja kummardus 

sokku uurima. Ühtäkki 
suruti püstolisuu vastu 
kaela ja pidi täitma uued 
käsud. Vahetas metsa-
vennaga märjad riided 
oma uue mundri vastu. 
Soku raskuse all taarudes 
liikusid metsavenna näi-
datud suunas. Tehes te-
male teadaolevaid häälit-
susi, hakkas kostma prak-
satusi ja lähenevaid sam-
me. Metsavennad olid 
oma mehele appi tulnud, 

sest haarangust juba tea-
ti mõlemal pool. Kuna 
mehed olid vanad tutta-
vad, oli jutt lühike. Po-
litrukil torgati teivast käis-
test läbi nagu hernehir-
mutisel. Iga mees andis 
veel tohlaka ja ilma relva-
ta märg politruk võis  pu-
nastaabi poole lennata. 
Metsavennad kadusid 
saagiga sealtkandist kau-
gele varupunkri suunas.

Mingil ajal minevikus lii-
kus sõiduauto Karjala 
kandi teedel. Piir oli ligidal 
ja teiselpool pidavat elut-
sema kurjad kapitalistid, 
kes olid ohuks kommu-
nistlikule riigikorrale. See 
kohustas nägema igal 
pool ohtu.

Öö pime ja paat lõikab 
vahutavat merd, silmapii-
rilt kaob isamaa rand, jäl-
le Maarjamaa pinnal voo-
lab sangarite verd, mida 

rõhumas on lubjavildi 
kand, laulsid autotäis 
mehi. Metsavennad olid 
teel salakohtumisele piiri-
taguste agentidega, et 
saada teateid valge laeva 
tulekust. Jälgede segami-
seks tiirutati ringi. Noh ja 
ega vaenlane ka maga, 
nendel oli samuti käsk 
kõike kahtlustada. Törts-
törts-jõnks tegi auto ja 
laul vakatas sõnadelt: tu-
len tagasi kord ma, annan 

sulle oma relvastatud 
käe. Mis nüüd, seisame 
või igavene käkk lugu. 
Nojah, kütus sai otsa, 
kust siit naftat saab, mets 
igal pool. See auto oli üks 
vähestest trofeemasinaid, 
mida liigutas diiselmootor. 
Nõutult vahtisid mehed 
ringi. Kuuldus masinamü-
rin ja hakkas paistma lä-
henev tsisternauto puna-
sõduriga roolis ja ohvitse-
riga kõrvalistmel. Eks nad 

vedasid kütet punktist A 
punkti B ja kuidas vajadus 
nõudis. Tsisternmasin 
peatus sõiduauto juures. 
Kuigi mehed tegid äraole-
va näo, nagu teeksid met-
sapeatuse. Tsekisti silm 
tabas siiski erilist ja küsis 
rahulikul toonil, mis viga 
ja kas saab abiks olla. No-
jah, kütus sai otsa. Ai-ai, 
kuidas nii. Kaval pilk sil-
mis, käskis sõduril anda 
meestele paak täis sealt 

kanistritest. Paak täis ja 
veel kanistritäis lisaks 
kaasa, keeldus tsekist 
raha võtmast ja laskis 
edasi sõita. Rõõmsalt mu-
heldes oma osavust, et 
andis enda teada bensiini-
mootorile naftat. Ja need 
lollid ei saanud midagi 
aru. Nüüd sõidame kordo-
nisse, ajame väeosa välja 
ja piirame vennikesed sis-
se, kes nad muud, kui 
ohtlikud spioonid olid. 

Naftaga ei jõua kuhugi.
Vennad said diislile hää-

led sisse. Valisid uue 
marsruudi ja kadusid kii-
ruga sealtkandist. Tsekisti 
piiramismanööver läks 
luhta. Ainult auto ümber-
pööramise jäljed märkisid 
veel seda kohta. Läks loo-
tus hiilgava operatsiooni 
korraldamise eest tärnike 
pagunile saada, aga sõi-
mata sai küll ja korrali-
kult.

Trükist ilmus Murtud Rukkilille Ühingu koostatud 
raamatu “Kalevipoja lapsed” teine osa. 

Seda saab trükikulude katteks määratud hinna 
eest soetada, anna teada soovist tel 538 53941. 

Saadaval ka esimene osa.
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