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Lugupeetavad masinatarvitajate-, turba-, loomakasvatajate-, kalameeste- ja ehitusühingute juhid!
Ühistegevuskoja seadusega on määratud masinatarvitajate-, turba-,
loomakasvatajate-, kalameeste- ja ehitusühingud Ühistegevuskoja
V sektsiooni. E t kaitsta nende ühingute elulisi huvisid ja nende tegevust
korraldada vastavalt nende erinõuetele uutes töötingimustes, on tähtis,
et V sektsiooni valitavad esindajad igal ajal ja juhul esineksid oma sektsiooni ühingute huvides ja täidaksid nendele pandud ülesandeid suurima
hoolega.
Arvestades sellega, korraldasid Masinatarvitajate- ja Turbaühingute Liit kontaktis teiste V sektsiooni kuuluvate ühingute keskkorralduste juhtidega, ankeedi, mille tulemuste alusel on koostatud alljärgnev
kandidaatide nimekiri, kellel suurim poolehoid V sektsiooni ühingutes ja
kes ühingute juhatuste arvates võiksid nende huvisid loodavas Ühistegevuskojas kaitsta.
Alljärgnevate kandidaatide püüdeks on töötada kaasa selleks, et
ühingud võiksid oma tegevust arendada üksmeeles ja koostöö vaimus,
ilma seesmiste lahkhelideta ja jõude killustamata, mis on eelduseks, et
ühingud omas töös ja tegevuses võiksid saavutada paremaid tulemusi.
Kuna valida tuleb 4. juunil s. a. igas sektsioonis 12 koja liiget ja sellepärast hääletada saab ainult 12 kandidaadi poolt, siis palume alltoodud
nimestikust valida välja 12 nime, kellele valimissedelil tõmmata alla
kriipsud. Vähema arvu kandidaatide poolt hääletamisel läheks osa hääli
asjatult kaotsi, kuna aga rohkem kui 12 nime allakriipsutamisel tühistub
valimissedel.
Masinatarvitajate- ja Turbaühingute Liidud on seni olnud valvel
vastavate ühingute huvide eest. Nende algatusel on vähendatud ühingute
maksustamist, nemad on korraldanud ühingutes asjatundlikku nõuannet,
annud välja tarvilikku kirjandust, korraldanud kursusi jne. jne., mille
tagajärjel on tekkinud ühingutega usalduslik vahekord. Nüüd, kus uues
olukorras valivad ühingud oma esindajaid Ühistegevuskotta, ei tohiks
ühingute juhid lasta end viia eksiteele nende poolt, kes püüavad ühistegevuses tekitada lahkhelisid ning õhutavad vastolusid, vaid tuleb valida
Ühistegevuskotta eranditult mehed, kes on oma tublidust näidanud
ühingute tegevuses, ühtlasi taotlevad üksmeele vaimu ühistegevuses, mis
teeb tugevaks ja soodustab nii rahvuslikku kui ühistegelist ülesehitamise
tööd, kooskõlas meie rahva ja riigijuhtide üldiste püüetega sellel alal.
Tallinnas, mai 1936.
MASINATARVITAJATE-ÜHINGUTE
TURBAÜHINGUTE LIIT.

LIIT

August Einaste (Ehrmann).
Sündinud Orajõe vallas, Vahemetsa talus
3. septembril 1890. aastal. Noorespõlves
kolm aastat olnud meremees, kus viimati
teeninud bootsmanina. 1907. ja 1908. a.
olnud Treimanni algkoolis asetäitjaks-õpetajaks. Omandades õpetaja kutse 1911. a.
tegutsenud õpetajana V.-Vändra Vakil kuni
maailmasõjani. 1915. a., mil vabanes sõjaväest haavatuna, valiti Treimanni algkooli juhatajaks. Peale kuueaastast, teenistust lahkus omal soovil koolijuhataja
kohalt ja asus elama Orajõe valda Treiali
tallu põllumehena. Valitud vallavanemaks
Orajõel kaks aega järgimööda. 1924. a.
alates Pärnu maavolikogu liige; 1927—
1930. a. Pärnu maavalitsuse abiesimees.
Ühistegelasena agaralt kaasa töötanud
Vana Vändras ja Orajõel, olles kõigis
kohalikes ühinguis asutajaid liikmeid. Tegev samuti kõigis kohalikes
seltskondlikes organisatsioones juhtivalt, ning Häädemeeste kaitseliidu
malevkonna pealik. I Orajõe masinatarvitajate ühingu juhatuse liige.

Jaan Hendrikson.
Sündinud 20. dets. 1889. a. Valgamaal.
Talupidaja Lõve vallas. Lõve IV Masinatarvitajate-ühisuse asutaja liige ja juhatuse esimees. Tõrva ühispanga asutaja
liige ja panga asjaajaja 11 aastat. Lõve
turbaühisuse liige.

Nigul Kahste (Nikolai Kalinin).
Sündinud 8. mail 1884. a. VÕõpsus. Põllumees. Mäe vallavanem Petserimaal, Maavalitsuste Liidu nõukogu liige, Põllutöökoja liige, Isamaaliidu Petseri toimkonna juhatuse liige ja Mäe osakonna juhatuse esimees, Allveelaevastiku sihtkapitali
Mäe abitoimkonna esimees, Värska Küti
Seltsi asutaja liige ja praegune juhatuse
esimees.
Mäe ühispanga asutajaid, hiljem revisjonikomisjoni esimees ja viimasel ajal kolmandat aega juhatuse esimees.
1934. a. organiseeris Võõpsu Turbaühingu, kus praegu juhatuse esimees.
1934. a. organiseeris Lübnitsa kalurite
ühingu.

Kristof Keskküla.
Sündinud 9. oktoobril 1900. a. Peetri
vallas, Virumaal. Lõpetanud Tartu ülikooli
põllumajandusteaduskonna. 1925. a. põllumajanduse nõuandja Järvamaal Põllumajandusliidu juures, hiljem karjamaade eriteadja, 1928. aastast Põllumajandusliidu
teaduslik sekretär ja põllumajanduse ajakirja „Uus Talu" toimetaja, millisel kohal
töötab ka praegu.
Oma ameti kõrval töötab kaasa paljudes
ühistegelistes ja kultuurilistes organisatsioonides, olles Masinatarvitajate Ühingute Liidu ja Turbaühingute Liidu nõukogu esimees, Eesti Ühistegelise Liidu,
Vee- ja Maaparanduse-ühingute Liidu,
Metsaühingute Liidu ja Kartulikasvatamise Ühingu juhatuse liige jne.
Kooliõpilasena võtnud osa vabadussõjast. Vabadusristi kavaler.

Tõnis Kind.
Sündinud 17. aug. 1896. a. Õppinud Riia
politehnikumis ehitusinseneride osakonnas, vahepeal maailmasõjast osavõtnud ja
Eesti vabadussõjas algusest kuni lõpuni
laiaroopalisel soomusrongil nr. 2. 1920. a.
astunud Tartu ülikooli põllumajanduse
teaduskonda, millise kursuse lõpetanud
1924. a. Täiendanud põllumajanduslikul
alal Taanis. 1924. a. töötanud Põllumajandusl. Raamatupidamistalituses. 1932. a.
Põllutöökoja asedirektoriks valitud ja sellena esimese Põllutöökoja organiseerinud.
Rööbiti kutselisele tööle põllumajanduslise ühistegevuse alal kogu aeg innukalt
tegutsenud ja selle eduks ning heaks kordaminekuks kaasa töötanud. Praegu Tallinna Eesti Majanduseühisuse juhatuse
esimees. Taevere Turbaühingu juhatuse
liige, Põllumajanduslise Kaubanduseühisuse juhatuse liige, Põllumeeste
Keskpanga revisjonikomisjoni esimees jne. Peale nimetatute töötab väga paljudes seltskondlistes ja kutselistes organisatsioonides juhtivatel kohtadel.
Sealjuures tegelik põllumees, omab Viljandimaal Taevere vallas talu, mida
ise majandab.

Rudolf Kuris.
Sündinud 26. nov. 1890. a. Väike-Maarjas. Harju Maavalitsuse esimees 1927.—
1930. a., IV ja V-da Riigikogu liige, kuni
1933. a., mis ajast valitud Eesti Maapanga
juhatuse liikmeks. Agaralt tegutsenud
ühistegevuse alal. Kinnitusseltsi „Talu"
asutajaid, kus oli tegelikuks juhatajaks
ja juhatuse esimeheks.
Põllupidajate
ühispanga asutajaid ja endine kauaaegne
juhatuse esimees. Asutanud Vasalemma
turba- ja loomakasvatajateühisused ja on
viimases esimeheks algusest kuni praeguseni. Põllutöökoja liige. Kaitseliidu
Harju maleva juhatuse liige.
R. Kurise rajatud Harjumaal, Kloostri
vallas asuva „Vahepõllu" talu leiame juba
1928. a. ilmunud raamatus „Paremad talud Eestis". Tema majapidamine on omandanud põllumajanduslikel näitustel rea
esimesi auhindu.

Villiam Lindström.
Sündinud 10. sept. 1898. a. Haapsalus,
kus käis ka algkoolis. Moskvas lõpetas
1917. a. kevadel tehnikakeskkooli. Danzigi
tehnikaülikooli
masinaehituse-elektritehnika osakonna lõpetas märtsis 1927. a. Aprillikuus 1927. a. astus Masinatarvitajate
Ühingute Liidu teenistusse teadusliku sekretärina, millisel kohal on püsinud senini.
Võtnud osa mitme organisatsiooni tegevusest ja praegu on Eesti Ühistegelise Liidu
ja Turbaühingute Liidu nõukogu liige,
ning Vee- ja Maaparandusühingute Liidu
juhatuse liige. Rahvaliku põllumajandustehnilise ajakirja „Tehnika põllumajanduses" tegevtoimetaja 1929. a. alates.

Hans Miller.
Sündinud 9. aprillil 1890. a. Lõpetanud
eksternina gümnaasiumi 1918. a. Võtnud
osa maailmasõjast ohvitserina ning vabadussõjast patareiülemana. Sõja lõppedes
jätkanud õpingut Tartu ülikoolis, mille
keemia-tehnoloogia osakonna lõpetanud
1926. a. Aktiivselt osa võtnud seltskondlikust tegevusest, olles alates 1928. a. endises Tartumaa pangas juhatuse liikmeks
ning hiljem selle ühinedes Põllumajanduse
Pangaga nimetatud panga juhatuse liige.
Eesti Maapanga nõukogu liige, IV Riigikogu liige ning alates 1926. a. Tartu maavalitsuse liige ja abiesimees. Uderna-Elva
turbaühingu juhatuse liige.

Vassili Oopkaup.
Sündinud 16. juunil 1905. a. Orissaares
mÕisarentniku pojana. Alghariduse saanud
Uuemõisa algkoolis ja Kõljala põllutöökoolis. Hiljem lõpetanud Tartus Vahi põllutöökooli juures kontrollassistendi kursused. Tegelik põllumees 1929. a. peale. Tegeliku põllumehe kutse kõrval karja kontrollassistendi ametit pidanud mandril Raplas, Raela kontrollühingus ja kuus aastat
Saaremaal Pöide kontrollühingus, millises
kutsetöös töötab ka praegu. Orissaare Turbaühingu asutaja ja juhatuse liige 1931. a.
alates.

Juhan Pahkla (Pachel).
Sündinud 5. juulil 1900. a. Õppinud Tallinna õhtukeskkoolis ja Tartu ülikoolis
põllumajandust. 1930. a. — 1935. a. Turbaühingute Liidu sekretär-revident. Praegu
Viru ajut. maavalitsuse Aa vanadekodu juhataja Püssi vallas, Virumaal.
Vabadussõjast osavõtnud
vabatahtlikuna. Turbaühingute Liidu nõukogu liige.
Lüganuse piimaühingu juhatuse liige.
Varja põllumeeste seltsi juhatuse liige.
A. R. T. Põllumajandusliidu revisj. komisj.
liige.

Voldemar Reiman.
Sündinud 19. juulil 1903. a. Hanilas,
Massu vallas, Läänemaal, väikekohapidaja
pojana. Talupidaja samas vallas Salumetsa talus.
Tegev ühistegevuse alal 1926. aastast
peale. Praegu Massu Põllumeeste Seltsi
esimees, Massu vast. kindlustusseltsi juhatuse liige-asjaajaja. Kõmsi-Ridase Loomakasvatajate Ühingu, Karjakontroll ringi,
Mesinike ringi ja Hanila Rahvahariduse
Seltsi juhatuse liige. Hanila evang. lut.
usu koguduse nõukogu juhatuse liige. Isamaaliidu Massu osak. revisjonikomisjoni
liige. Varem olnud Hanila Ühispanga revisjonikomisjonis, tarvitajateühingu juhatuse liige ja raamatupidaja ning Massu
vabat. tuletõrje ühingu juhatuse liige.
Hariduse omandanud kohalikus algkoolis ja mitmesugustel erikursustel oma töö
ja kutse alal.

Mihkel Salu (Süslich).
Sündinud 1889. a. 21. novembril Käru
vallas, Järvamaal, põllumehe pojana. Alghariduse omandanud Käru vallakoolis ja
hiljem täiendanud teadmisi kursustel ja
iseõppimise teel. Osa võtnud maailmasõjast ja Eesti vabadussõjast. Peale vabadussõda töötas põllumehena Särevere vallas, Järvamaal.
1921. a. Lokuta masinatarv. ja turbaühisuse asutaja ja juhatuse liige kuni käesoleva ajani. Türi Piimaühisuse asutaja ja
juhatuse liige, Türi tarvitajate-ühisuse juhatuse liige, Türi Ühispanga asutaja liige
ja juhatuse esimees algusest peale, samuti
Türi põllumeeste seltsi asutaja ja juhatuse
esimees.

Kristjan Torop.
Sündinud Võrumaal, Aleksandri vallas,
Joosu mõisa sepa pojana 19. V 1890. a. Lõpetanud Peri minist. kooli, 1911. a. Pihkva
õpetajate seminari juures sooritanud algkooliõpetaja kutseeksami. 1907—1912. a.
olnud Vastse-Roosa eesti algkooli juhataja.
1912. a. kuni tänini Võru v. Navi algkooli
juhataja. 1914—1918 võtnud osa maailmasõjast ja 1918—1920. a. Eesti vabadussõjast. Lõpetanud Kiievi lipnikkude kooli;
praegu reserv-leitnant. Koolitöö ja talu
juhtimise kõrval on aktiivselt tegev ühistegevuse alal. Navi turbaühingu juhatuse
liige-asjaajaja 1924. aastast; Navi masinatarv. ühingu juhatuse liige-asjaajaja 1934.
aastast. Isamaaliidu Võru v. osakonna juhatuse abiesimees. 7 aastat olnud Võru
maavolikogu liige. Peale selle on liige kõigis teistes ümbruse ühiskondlikkudes organisatsioonides, kaitseliidus, tuletõrjes, kindlustusseltsis, majandusühingus, õpetajate ühingus, piimaühingus jne.

Jüri Väin.
Sündinud 1881. aastal 9. sept. Kõo vallas. Hariduse omandanud Pilistvere kihelkonnakoolis ja Venemaal Pavlikovi piimandusekoolis. Osa võtnud Jaapani sõjast ja
Eesti vabadussõjast.
Peale vabadussõja lõppu asus talupidajaks Kõo valda, Jaagoantsu tallu. Samal
ajal siirdus ühistegevuse põllule, olles
Võhma Piimaühisuse juhatuse esimees,
KÕo valla kindlustusseltsi juhatuse liige,
Võhma Ühispanga asutaja liige ja juhatuse esimees 1928. aastast alates; Võhma
Eksporttapamaja asutaja ja juhatuse liige,
kaitseliidu malevkonna juhatuse liige, Kõo
valla volikogu liige, vallakohtu esimees ja
vallavanem; Võhma masinatarv. ühisuse
juhatuse liige, Sugupulli Ühisuse juhatuse
liige, Veeühisuse juhatuse liige, Võhma
majand.-ühisuse nõukogu esimees ja Eesti Rahvapanga revisjonikomisjoni liige.

Lugupeetavad turba-, masinatarvitajate-, loomakasvatajate-, kalameeste- ja ehitusühingute juhid!
Ühistegevuskoja valimistel 4. juunil kriipsutage valimissedelil alla 12
nime all-loetletud kandidaatide hulgast:
1. Einaste (Ehrman), August — I Orajõe masinatarvitajate ühingu juhatuse liige.
2. Hendrikson, Jaan — Lõve IV masinatarvitajate ühingu juhat. esimees.
3. Haliste, Nigul — Võõpsu Turbaühingu juhatuse esimees, Lübnitsa kalurite ühingu organiseerija
4. Keskküla, Kristof —• Masinatarvitajate Ühingute Liidu ja Turbaühingute Liidu nõukogu esimees.
5. Kind, Tõnis — Taevere Turbaühingu juhatuse liige.
6. Kuris, Rudolf — Vasalemma loomakasvatajate ühisuse juhat. esimees.
7. Lindström, Villiam — Turbaühingute Liidu nõukogu liige.
8. Miller, Hans — Uderna-Elva turbaühisuse juhatuse liige.
9. Oopkaup, Vassili — Orissaare Turbaühingu juhatuse liige.
10. Pahkla (Pachel), Juhan — Turbaühingute Liidu nõukogu liige.
11. Reiman, Voldemar — Kõmsi-Ridase Loomakasvatajate Ühingu juhatuse liige.
12. Salu (Süslich), Mihkel — Lokuta masinatarvitajate ja Lokuta turbaühingute juhatuse liige.
13. Torop, Kristjan — Navi turbaühingu ja masinatarvitajate ühingu juhatuse liige.
14. Väin, Jüri — Võhma masinatarvitajate ühisuse juhatuse liige ja Võhma
sugupulli ühisuse juhatuse liige.

MASINATARVITAJATE-ÜHINGUTE LIIT.
TURBAÜHINGUTE LITT.
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