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N. R e e g i juhatusel, 6. jalaväepolk kolonelleitnant J. P u s k a r i juhatusel j a Sõjaministeeriumi k e s k a s u t i s t e s Sv. Varustusvalitsus kolonel R. R e i m a n i juhatusel j a Sv. Tervishoiuvalitsus sv. ülemarsti dr. O s t r o v i juhatusel ja teised väiksemad asutised. Peale selle a l gasid uuesti tegevust 1. diviisi koosseisus 1. jalaväepolk kindralmajor E. P õ d d e r i j u h a tusel, 2. jalaväepolk kolonel J. U n t i juhatusel, 3. jal.-polk kol.-ltn. E. K u h h o juhatusel,
4. jal.-polk, k o l o n e l S e i m a n i juhatusel j a srtv.-polk kapten H. K a u l e r i juhatusel.
Kõik esiletoodud juhid olid isikud, kes võtsid oma õlgadele julgelt ja otsustavalt suured ajaloolised ülesanded täie teadmisega, et meie s a a t u s j a t u l e v i k oli esijoones
meie eneste kätes, — tuletame neid juhte, kelledest paljud on juba varisenud manalasse,
meelde sügavama tänutunde j a suurima aukartusega.
Nii loodud uus Eesti armee, olles kaotanud Saksa okupatsioonivõimudelt kaheksaks kuuks välise kuju, oli j ä ä n u d sisemiselt terveks, kandes edasi rahvusväe tugevat
v a i m u , mis püsib meie kaitseväes veel tänapäevgi.
Ka meie juubilarid, oma praeguste juhtidega eesotsas, on pärandanud oma eelkäijate
traditsioonid, andes tõotuse täita suurima kohusetundega oma ülesanded riigikaitse alal
nii sõja- kui rahuaegses töös. Nad seisavad alaliselt valvel meie kodumaa julgeoleku
eest, rakendades selleks oma parema mõistuse j a suurima tahte, vastavalt oma ülesandeile.
Suurpäeva puhul ,,Sõdur" soovib kõigile juubilaridele ja nende lugupeetud j u h t i dele — Varustusvalitsuse ülemale kindralmajor T. R o t h e r g i l e , Tervishoiuvalitsuse ülemale kindralmajor A. L o s s m a n n i l e , 1. diviisi ülema k. t. kolonel H. B r e d e l e j a tema
staabi ülemale kolonel P. T r i i g i l e , 5. üksiku jalaväepataljoni ülemale kolonel H. P a a v i j a a n i l e , 6. üksiku jalaväepataljoni ülemale kolonelleitnant A. L õ h m u s e l e j a sidepataljoni ülemale kolonelleitnant F. O l b r e i l e , — kõigile ohvitseridele, üleajateenijaile j a
kõigile sõdureile palju õnne, edu ja raugemata jõudu tähtsas riigikaitse töös.

Saksamaa ja
Niisuguse pealkirjaga ilmus hiljuti Kö=
nigsbergi prof. Fr. Lesins'i sulest memoriaal, milles selgitatakse Saksa politilisi ülesandeid Ida-Euroopas, käsitelles Saksa riigi
julgeoleku küsimust idas maksimumi ja miinimumi kava ulatuses. Välismaa ajakirandus on pühendanud sellele suurt tähelepanu
ning kogu Euroopa presse on tsiteerinud
sellest üksikuid väljavõtteid. Tähendatud
memoriaali on tsiteerinud ning andnud õige
teraseid kommentaare ka Läti sõjaajakiri
..Latvijas Kareivis" (nr. 243 — 1933. a.) ja
Poola — „Polska Zbrojna" (nr. 291, 20. okt.
s. a.).
„Meie maksimumiks, — ütleb oma memoriaalis prof. Lesins — on Venemaa
sidumine, temale jättes alles suurvenelasi,
Moskva ja Aasia asumaad.
Edaspidine
Venemaa, kui maailmariigi arenemine tema
praeguses ulatuses, ei ole meie julgeolekule
vastuvõetav. 2000. aastal tõuseb Venemaal
rahvaarv 400 miljoni peale, milline mass
võib meid hävitada. Kui tahame, et venelased ei muutuks kardetavaks, peame loo*
m a . tingimusi, millistes, nad peaksid kaotas
:.

Ida-Euroopa
ma omad piiriäärsed maaosad. Kaukasus,
Poola, Balti riigid ja valgevenelased ei saa
moodustada iseseisvaid riike.
Kaukasus
peaks kuuluma Türgile, kuna
iseseisev
Poola on meile surmavalt kardetav; Poola*
Saksa rahulikust kooselust võivad mõtelda
ainult eluvõõrad politikud. Varssavi ja
Visla jõe süsteem peaksid, silmas pidades
meie sõjalist julgeolekut, kuuluma meile.
Leedu ja teised, poolest-saadik iseseisvad.
Balti riigid (Pufferstaaten) on meile kahjulikud. Saksa kolonisatsioon surutaks ju
leedulaste, lätlaste ja eestlaste poolt maha
(likvideeritaks). Minnes välja oma julgeoleku huvidest tulevikus, peaksime nimetatud riigid heitma alla ja kõva käega valitsema neid provintse Rooma provintside eeskujul. Iseseisva Ukraina ülesandeks on
Venemaa nõrgendamine tema isoleerimise
teel Mustast merest. Valge-Venemaa peaks
määratama otsekoheselt meie kolonisatsiooniks. Saksamaa on oma eesmärgi saavutanud. kui läheb korda tõrjuda Venemaad
Balti merest eemale ja nihutada Vene-Saksa
piir edasi Dnjeprini. Soome seisaks meie
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hoole all. Liibav ja Kronstadt oleksid meie
sõjasadamateks. Narva jõgi, Peipsi, Velikaja ja Beresina jõed moodustaksid meie
teise väga tugeva kaitseliini."
Prof. Lesins'il on igaks juhtumiks ka
teine nn. «.miinimum programm" olemas,
see käib Venemaaga küll pisut pehmemalt
ümber, kinkides talle Ukraina kuni Dnjeprini, selle vastu on aga otsus Poola suhtes
palju karmim.
„Meie miinimum. Balti meri on Saksamaale lähemaks mereks kui seda on Must*
meri, kus see kontrolliks Türgimaad Dardanellides.
Võime Moskvale anda Ida-Ukraina, püüdes vabastada
Lääne-Ukraina
kuni Dnjepri jõeni. Volynia ja Podoolia
Kiievi ja Odessaga peavad kuuluma Habs*
burgidele, moodustades Ukraina kuningriigi.
Ungaris olgu riigikeeleks saksa ja ungari keel.
Galiitsia Poola osad, millised kuulusid
varemalt Austriale ja Venemaale, tuleb
ühendada ja moodustada
Krakovi-Poola
kuningriik; riigi keeleks oleks poola ja saksa keel. Ukraina Galiitsia Lvovi, Przemysli ja Brody linnadega tuleb ühendada
Cholmi maakonnaga ja moodustada Habs*
burgide Ukraina kuningriik.
Ametlikuks
keeleks oleks ukraina ja saksa keel.
Meie ei lepiks kuidagi viisi iseseisva
Poolaga. Meie peame olema Baltikumis
peremeesteks. Meie ei saa kuidagi viisi leppida, et Venemaa omaks Balti merel oma
sõjasadamaa!. Meie strateegiline piir läheks
Dnjepri ja Volchovi jõgesid mööda. Annaksime Venele Petrogradi tagasi ainult sõjareparatsioonide väljamaksmisel kullas. Kronstadt! hoiaksime enese käes, et Venemaa ei
murraks traktaati.
Säärane piiride reguleerimine Venega
garanteeriks meile täielikult idapiiri. Moodustaksime seal koloniseerimise
rojoonid.
Kolonisatsioon kestaks kahe inimpõlve kestel. See oleks ühtlasi eeskujulikuks turuks
meie tööstussaadustele.
Allaheidetuid rahvaid valitseksime võitja Õigustega. Saksa kodaniku Õigused omaksid ainult balti-sakslased.
Allaheidetud
maade rahvas töötaks vaid oma maa piirkonnas, mitte aga kogu Saksa impeeriumi
territooriumil. Juutidele keelatakse täielikult ära Berliini sõitmine. Meil tuleb hoolega valvata piire, et juudid seda ei ületaks.
Saksa keele omandamiseks pikendaksime
teisest rahvusest kodanikel
sunduslikku
kaitseväe teenistusaega Saksa sõjaväes 3—4
aastani. Baltikumis on tarvis organiseerida
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200 tuhat sakslast-baltlast, kes seal valitseksid. Maad kolonistidele jätkub (domeenid, vene magnaatide mõisad, sunniviisiline
maa ost eestlastelt ja lätlastelt). Saksa keel
oleks tarvitusel omavalitsuses ja koolis.
Eestlastel ja lätlastel lubataks omal kulul
asutada erakoole. Leedus oleks samuti asutustes ja koolides saksa keel tarvitusel.
Poola koole Leedus ei lubata. Leedulased
võiksid oma rahvakoole ise asutada. Vilnos või Miitavis tuleks asutada Saksa ülikool. Saja aasta kestel Leedu kasvaks nii
ühte Saksamaaga, et võiks temast moodustada osa Preisi provintsist. Poola ja vene
majapidamiste
likvideerimise teel Leedus
saadakse maad kolonisatsiooniks.
Kui Saksamaa rahuldub piiriga Beresina
jõge mööda, siis sattuks Saksa katte mõni
miljon valgevenelasi. Öigeusulisi võiksime
saata välja ja .neid asendada saksa kolonistidega. Poolakatele keelatakse täiesti ära
maa ostmine venelastelt. Saksa keele õpiksid ära valgevenelased 3—4 aastaga kaitseväeteenistuse kestel."
„Polska Zbroijna" tähendab prof. Les i n s i memoriaali kohta, et sarnase mõttekäiguga õpetlasi on Saksamaal rohkesti ja
niisugused kavad, kuigi nad paistavad meile fantastilistena, leiavad Saksa laialistes
rahvamassides suurt poolehoidu.
Autor
ütleb, et Saksamaa on raskesti haige, hingeliselt haige ja tema naabrid peaksid olema
oma julgeoleku pärast kõvasti valvel.
„Latvijas Kareivis" lisab omalt poolt
juurde:
„Sarnast sonimist võiks nimetada vaid
haiglase vaimu sünnituseks ehk vähemalt
üsna segaseks mõtteavalduseks, kui ei puuduks teatud olud, mis lasevad paista, et
nendest ei või mööduda tähelepanematult.
Kuivõrd meelsasti meie ka ei usu Saksamaa
rahuarmastusesse, mida just eriti praegu nii
väga rõhutatakse, on siiski raske jätta tähele panemata, et saksa seltskonnas leiab
„tung itta" ideoloogia ikka rohkem ja rohkem vastuvõtlikke südameid. Ka see „memorial" on Saksamaal väga levinud, ja —
nagu kinnitatakse — veel mitmes trükis,
mis ei võiks ometi sündida, kui selles väljendatud ideed ei meeldiks, või kui need
osutuks vaid tühisteks mõttemõlgutusteks.
Ja seega lõpuks peame kinnitama, et sellised kavad ei oma midagi erilist. N a d pakuvad vaid s e l g e m a i d j o o n i seltskonnas väga laialt levinenud arvamustest.
Ja ka need jooned, selle kava ulatus ei
ole üsna uued.
Me leidsime, neid juba
Maailmasõja ajal — kui Saksamaa omas
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veel võiduvõimalusi. Veel enam — meie
näeme neid ka praegustes Saksa võidukates
..liikumistes" ja väga mõjuvate juhtide üleskutse kõnedes. ..Drang nach Osten" on
väga sügavasti juurdunud loosung maal, kus
levitatakse ülemaltoodud kava maksimumi
ja miinimumi nõudeis. Ja see tung ida
suunas, ükskõik, millises ulatuses, ei ole
mõeldav ilma, et see ei riivaks ka m e i e
saatust. Seepärast võime tõeliselt olla vaid
tänulikud, et sellised kavatsused siin ja seal
paljastuvad terves ulatuses, ja et need oma
laiaulatuslikkuse tõttu on niivõrd raskelt
teostatavad ja ei jäta meid üksi ähvardavas
olukorras. See põhjustab meie rahulikkuse.
Kuid oleks siiski täiesti ekslik anduda
muretule optimismile ja mõelda, et need
kavatsused kaovad samuti kui nad tekkisid, kunagi välja kutsumata suuri ja hädaohtlikke kokkupõrkeid.
Mitte mõistus,
vaid täieline mõistmatus on see, mis võib
tekitada kõige kardetavamaid
olukordi.
Seda tuleb meil pidada silmas ja mitte jääda optimistlikuks oma saatuse suhtes, vaid
me peame lakkamatult hoolitsema ka o m a
j u l g e o l e k u eest."
Suur rahvuslik tõus, mis nüüd tulnud
Saksamaal nii jõudsalt ilmsiks, tekitab nähteid, mis täidavad teisi rahvaid
kasvava
umbusaldusega sakslaste vastu. Saksamaal
pääseb ikka enam mõjule mõte, et ta piirid
jäävad rahvale liiga kitsaks ja tuleb tungida
väljapoole, esijoones suunas, kus on vastuseis ilmselt nõrgeim. N a d arvavad, et kui
elab kuskil väljaspool sakslasi, olgu või käputäis, siis on sakslasil õigus selle maa peale.
Igatahes ei lakka nad viimasel ajal kinnitamast, et Baltimaad olevat õieti vana põline
Saksamaa osa, mis ainult ajutiseks nende
käest ära läinud. Siin elavat sakslased ja
siin olevat igal sammul märgata saksa vaimu
ning kultuuri.
Võiks minna ju veel kaugemale. On
kaunis kindel, et meie maal elasid kord
gootid. Ei ole ka palju kahtlust, et osa
nendest segunes hiljem tulnud eestlastega.
Eks ole sakslastel küllalt põhjust meie kodumaa
tagasivallutamiseks ja liitmiseks
„ omamaaga"!
Kui selliseid asju kuuled, nagu professor Eesinsi jutt, siis arvad vahest, et nii
kõnelevad Saksamaal vaid üksikud põrun u d inimesed. Kuid kahjuks ei ole lugu
nõnda, vaid siin on tegemist üldrahvusliku
taudiga. Näiteks kinnitab selline nimekas
mees, nagu kindralooberst von S e e c k t
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oma raamatus „Deutschland zwischen West
und Ost" lausa, et Poola olevat vaid Prantsuse politika vili, p o o l a r a h v a l ei o l e v a t
iseendast
mingit õigustust
elada
v a b a r i i k l i k k u e l u ! Mis oleks juurde
lisada sellisele meeletule mõttele!
Võib olla cn õige mõnede politika* ja
ühiskonnaellu süvenenud inimeste väide, et
pehmusega ja järeleandmisega ei ole harilikult midagi teha. Vähemalt võib seda öelda
igaüks,
kes m e i e
sakslasi
põhjalikult
tunneb.
Kui eesti rahvas vabaks saades hakkas
ilmutama ka sakslaste suhtes äärmiselt suurt
sallivust, unustades isegi kohalike sakslaste
võimatu käitumise okupatsiooni ajal, siis
tõendasid paljud sageli — eestlaste politika
sakslaste suhtes olevat täiesti mõttetu: neist
ei saavat iialgi lojaalseid Eesti riigi kodanikke.
Kahjuks näib, nagu tunnistavad viimase
aja sündmused, et nendel oli õigus.
N õ n d a kirjutab provintsi lehti „Elu": „Ei
võiks olla eestlast, kes usuks, et meie maal
elavad sakslased ei oleks meile vaenulised.
Seda on kaunis arusaadavail põhjusil nende
vanem generatsioon, kes seda vaenu kasvatab ka nooremas põlves. Olgu väikeseks
näiteks kas või see, kui mõni aeg tagasi
kohaliku saksa algkooli õpilased eesti lasteg\a kokku puutudes
nei/e tähendasid:
„Las onu Hitler tuleb siia, see poob teid
kõiki üles." See on väikeseks, kuid väga
iseloomustavaks näiteks sakslaste kasvatuse
sihile ja olemusele."
Ja „Latvijas Kareivise" Tallinna korrespondent lausub sakslaste kohta: „See on
imelik ollus. Neid on Eestis vaid kõige
enam 18.000 hinge (viimasel rahvalugemisel
oli sakslasi 18.319. Toim.), kõik kaasa arvatud, kes end vähegi sakslaseks peavad. N a d
on siin väljasurev rahvakiht, kelle surevus
sündivusest suurem. Ja nüüd, kus Saksamaad haaranud rassihullustus, peab see käputäis Eesti sakslasi end ka nii lõpmata
tähtsaks, et ta ei taha siin enam leppida
vähemusrahvuse osaga, olgugi, et sellele antud Eestis suur vabadus isetegevuses kultuurilisel alal, vaid pretendeerib mingisugusele valitsevale osale Eestis, nagu kogu
Baltikumiski. Esiotsa on sellised püüded
küll veidi ebamäärased, aga ometi tahetakse
seal näha, et 18 tuhat sakslast kaaluksid
vähemalt niisama palju kui miljon eestlast."
Meie sakslased teevad oma arvestusis
ühe väga suure vea. N a d eksivad raskesti,
kui nad usuvad, et see rahvuslik joovastus,
mis haaranud Saksamaad ja mida nemad
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siin peavad oma kohuseks järele aimata, on
ainult sakslaste monopol. Tema võib välja
kutsuda teisteski rahvastes, ka e e s t l a s t e s , samasuguse tunde. Ja mis saab siis?
Või ei näe meie sakslased, mis sünnib nüüd
Soomes? Ja ometi on seal tegemist 400.000
täiesti lojaalse ja vana soomepatriootilise
rootslasega. Kuid siin on tegu vaid 18.000
sakslasega, kes ei jäta peaaegu kunagi juhust
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kasutamata, et näidata oma vähest lugupidamist maa päris- ja enamusrahva vastu!
Eestlased on püsinud Baltimere rannikul
umbes paartuhat aastat. Nendest on üle
käinud sagedased nii tugevad politilised
tormihood, milliseid saanud harvad rahvad
tunda. Aga nad on jäänud p ü s i m a ja
j ä ä v a d ka püsima.

£äü Vabatiiai 15. aastapäeva

puhul.

18. novembril meie liiduriik Läti pühitseb oma 15. aastapäeva. Liiduriigi püha
on ka meie püha, millal kogu meie rahva pilgud on pööratud lõunasse, mil huviga
jälgitakse naabri saavutusi kõigil aladel; eriti teeb seda meie kaitsevägi, keda seob
mõlemaid ühine võitlus nende riikide loomispäevadel.
Käesoleval aastapäeval tõstab tunduvalt seda huvi asjaolu, et meie Riigivanem
K. Päts ühes Kaitseministri kindral P. Lilliga külastab Lätit.

Põhja-Läti armee tekkimine Eesti pinnal.
Kindral Ed. Kalninš.
1918. aasta detsembrikuul enamlaste relvastatud jõud tungisid Lätti. Tol ajal võimutses seal Saksa okupatsioon. Läti vast
tekkinud valitsus püüdis luua redvastatuid
jõude, kuid abinõude puudusel ja sakslaste
vastutulematuse tõttu olid need nõrgalt organiseeritud, kehvalt relvastatud ja vähearvulised.
Saksa rauddiviis ja muud väeosad ei suutnud kinni pidada enamlaste pealetungi Riiale.
Saksa väed lagunesid ise moraalselt.
Sellises tumedas olukorras, 2. jaanuaril,
Läti ajutine valitsus jättis maha Riia ja kolis
üle Liibavisse. Läti sõjalised üksused kolonel Kalpaki juhtimisel taganesid Miitavisse
ja hiljem Venta jõele, kus koos sakslastega
pidasid kinni punaste edasiliikumise. Sõjaväe ülemjuhatus oli saksa kindrali von der
Golzi käes. Balti landesväär ja Saksa väeosad olid enamuses. Peale kolonel Kalpaki
traagilist surma kapten Balodis,, praegune
kindral ja sõjaminister, asus Läti väeosade
juhtimisele.
Läti naaber põhjas — Eesti — soomlaste
abil jaanuari lõpul vabastas oma maa punasest võimust. Eesti väeosad, tõrjudes enamlasi lõunasse, 1. veebruaril vallutasid Ruhja,
Valga ja mõned Läti vallad.

Läti ajutine valitsus Liibavis, ministerpräsidendi Karl Ulmanisega, elas üle raskeid
päevi. Valitsuse tegevust halvasid saksa
okupatsiooni võimud. Puudusid abinõud
riigi valitsemiseks, väeosade vormeerimiselas,
toitmiseks ja relvastamiseks. Sel kriitilisel
ajal Läti valitsus hindas õigelt olukorda ja
tegi otsuse, mille tagajärjed olid suured ja
õnnelikud Läti kujunemise ajaloos: Läti valitsus saavutas põhimõttelise
kokkuleppe
Eestiga, Läti kodanikkude organiseerimise
asjus väeosadeks sõbralikul Eesti pinnal.
Need väeosad pidid olema rippumatud saksa
võimust ja need pidid kujunema Läti valitsuse relvastatud jõuks.
Selle eesmärgi realiseerimiseks Läti valitsus saatis Tallinnasse kapten Zemitani.
Kapten Zemitan jõudis Tallinnasse 10. jaanuaril 1919. aastal. Juba varemalt oli nimetatud õpetaja Ramanis Läti huvide kaitsjaks
Eestis.
Eesti riigipea Päts ja ülemjuhataja kindral
Laidoner soodustasid kõigiti kapten Zemitani ülesannet. Lühikese aja jooksul saavutati kokkulepe 3 esimese j ärgu ja 3 teise?
järgu omakaitse roodu vormeerimiselas Läti
kodanikkudest.
Need roodud vormeeriti Tartus, Tallin-

