Setomaa vallavanemaks valiti
Raul Kudre
Tomi Saluveer

VALIMISED ❯ Setomaa vallavolikogu valis
eile Värskas toimunud uue koosseisu teisel istungil Setomaa vallavanemaks Raul Kudre.
Seni Värska vallavanemana töötanud Kudre
kogus 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Setomaa vallas 165 häält.
Eelmise nädala teisipäeval toimunud volikogu esimesel koosolekul valiti Setomaa vallavolikogu esimeheks Rein Järvelill (107 häält)
ja aseesimeheks Imre Liivago (37 häält). Kõik
mehed kuuluvad valimisliitu Ühine Setomaa.
Setomaa vallavalitsuse istungil oli päevakorras ka seitsmeliikmelise vallavalitsuse moodustamine, vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ning nende esimeeste ja aseesimeeste kinnitamine. Samuti
uutele vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord ning senistele vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitiste maksmine.
Tuntud orienteeruja
2006. aastast Värska vallavanemana töötanud Kudre on ka tuntud orienteeruja. 23kordse Eesti meistrina on ta meestest Eesti läbi
aegade edukaim suusaorienteeruja. Ta võitis
NSV Liidu meistrivõistlustel 1989. aastal Eesti meeskonnas hõbeda ning 1990. aastal tavarajal pronksi.
1970. aastal Mellistes sündinud Kudre on
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
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maks.

ja Setomaa Valdade Liidu nõukogu liige. Tema abikaasa Ingrit Kala on Setu rahvakultuuri
edendaja ja orienteeruja. Ka tema tütred Daisy
Kudre ja Doris Kudre on orienteerujad.
Ülekaalukas valimisvõit
Kudre kuulub valimisliitu Ühine Setomaa, mis
kogus 2017. aasta KOVi valimistel 1500 häält
(77,5 protsenti) ja sai volikogus 12 mandaati

Rein Järvelill, Piret Kase, Viivika Kooser, Oleg
Kostõgov, Margus Kraav, Raul Kudre, Raivo Kunst, Aarne Leima, Imre Liivago, Einar
Oinak, Vello Saar ja Guuri Piholaan).
Valimisliit „Iga nulga heaks” kogus 253
häält (13,1 protsenti) ja sai kaks mandaati (Feliks Raudkett ja Arno Vares) ning Eesti Keskerakond 183 häält ja (9,5 protsenti) ühe mandaadi (Aare Poolak).
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VÕRUMAA TEATAJA Teisipäev, 31. oktoober 2017

A. Kollontai biograafilisest romaanist leiame
me
osundusi, kuidas ja missuguste kanalite kaudu saabus Saksa riigi töösturite raha Venemaa bolševike partei kassasse tsaristliku
võimu kukutamiseks. „Nüüdseks on autentsete andmete põhjal teada, et nimelt tänu temale (A. Kollontaile – E. K.) ja tema kaudu said Vene bolševikud Saksamaalt raha tsaarivõimu
õõnestamiseks – nõrgestamaks seeläbi Venemaad Saksamaa
vastases sõjas,” (A. Vaksberg, op. it. 139).
Kui vene revolutsioonilise liikumise uurija, tuntud ajaloolane V. Burtsev, loetleb isikuid, kel oli otsene kokkupuude 70
miljoni marga andmisega (hilisemate arhiivileidude põhjal
oli summa märksa suurem) Saksa võimudelt vene bolševikele, nimetab ta koos Lenini, Zinovjevi, Rakovski, Parvuse ja Ganetskiga ka Kollontaid. Juba tollal teati kirjavahetusest – sealhulgas ka Lenini ja Kollontai omast –, mis tõendas Aleksandra Mihhailovna kõige otsesemat osalust saladusliku päritoluga
raha ülekandmisel Stockholmi Ney Banki kaudu firma Nestle
esindajale Petrogradis, Somensonile,” (A. Vaksberg, op. cit.139
–140). Et käsi peseb kätt, „… siis oli Leninil sakslaste ees salajane kohustus – viia Venemaa võimalikult ruttu lüüasaamiseni teise, bolševistliku revolutsiooni huvides,” (A. Vaksberg, op.
cit. 144). „On teada, et juba mõni päev pärast Veebruarirevolutsiooni sõitsid Kristiaaniasse Kollontai juurde Jakov Ganetski
Stockholmist ja Aleksandr Parvus Berliinist. Mõlemad tegelased olid segatud bolševike kõige tumedamatesse operatsioonidesse, mis seondusid sakslastelt salaja saadud rahaga ning organiseerisid siis Lenini ja ta seltsimeeste sõitu (plommitud vagunis läbi mitme rinde – E. K.) Šveitsist Venemaale,” (Vaksberg,
139). Selle Vaksbergi tsitaadiga võib nõustuda, kuna selles on
kindel loogika. Aga siis esineb Vaksbergil kohati ebakindlust,
mis ei ole üheselt seletatav ega haaku kuidagi eespool arendatud mõttega. Sealsamas ta kirjutab:
Kuna Kollontai oli juba mitme aasta eest Rootsist ilma tagasipöördumise õiguseta välja saadetud, siis tema teened bolševike rahastamisel (tol ajal – E. K.) ei olnud olulised. Ajad muutuvad ja meie ühes nendega. Siis juba Ganetski Kollontai abi
ei vajanud. Abi ei vajanud, aga sellest ka ära ei öelnud. Ja ammugi mitte Parvus, kel olid otsesidemed Saksa kindralstaabiga,
valitsus- ja rahandusringkondadega. Üks pearahastajaid oligi
Ganetski, kellel oli Stockholmis firma, „mis sai tulu kõige erinevamate kaupade tarnimisest sõdivale Venemaale (alates strateegilisest toorainest kuni kondoomideni ohvitseride ja sõdurite jaoks, (Vaksberg, 139). „Aga millegipärast tulid nad ometi
Holmenkollenisse. Mitte keegi pole kunagi esitanud küsimust:
mis tungiv vajadus tõi nad mõlemad vaiksesse Holmenkollenisse Kollontai juurde, kel polnud mingit otsustusõigust? Pealegi hetkel, kus nad olid ajalooliste sündmuste keskmes, korraldamas vene bolševike paiskamist emigratsioonist Petrogradi?
(Vaksberg, 140). Sellest Vaksbergi põhiline väide, et tsaari valitsus kukutati välisraha abil, ei muutu.
Lahtiseks võib jääda selles salajases sobingus üksnes A. Kollontai osatähtsus. Kuid kindel on see, et A. Kollontai nagu ka
Aleksander Keskküla olid mõlemad rahvusvahelise haardega
aferistid ja spioonid, kes jahtisid Saksa töösturite raha Vene revolutsiooni sogastel lainetel. Sest need olid nemad, kes ajasid
võõra raha eest oma asja.
Aga sellesama lummava võõra raha eest hukkusid tsarismi
agoonias Peterburi tänavatel teised, kastes oma verega Neevalinna tänavaid. Nende mälestustki hoiab tänaseni punane graniit Marsi väljakul.
„Teadmata kõigi kangelaste nimesid, kes võitlesid vabaduse
eest, inimsugu austab neid nimetuid märtreid. Kõigi nende mälestuseks ja kuulsuseks on see kivi pikkadeks aastateks kohale
pandud.”
Meie mees Jaan Vahtra on kirjeldanud Peterburi pöördeliste sündmuste hulgas Veebruarirevolutsiooni märtrite matust
kui võimsaimat rahvahulkade meeleavaldust 23. märtsil 1917.
Marsi väljaku keskele oli kaevatud hiiglasuur ühishaud ja sinna suundusid sajatuhandelised hulgad asetama maamulda oma
vendi, kes olid langenud esimeste ohvritena tsaarivastases võitluses. Kollontai biograafilisest romaanist leiame üsna täpseid viiteid, missuguste salateede kaudu saabus välisriigi ja tema töösturite raha Venemaa bolševike parteile tsaristliku võimu kukutamiseks.
(Järgneb.)

ARGIKAJA
Lõuna-Eesti haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel:
Lõuna-Eesti haiglas raviti möödunud nädalal 87 statsionaarset
haiget. Haigla sünnitusosakonnas sündis viis last: tüdruk ja neli
poissi.
Nädala jooksul oli 122 kiirabiväljakutset.

