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8. mail kogunes väärikas ja üksmeelne rühm Eesti kodanikke koos NATO – liitlaste liputoimkondade ja mitmete väliskülalistega Eesti Vabadusvõitlejate Liidu initsiatiivil Maarjamäe mälestusväljakule II Maailmasõja
lõpu 73. aastapäeva tähistama. Kohal olid Vabariigi valitsuse, Kaitseväe ja Kaitseliidu esindajad. Ning ka
rühm selles suures sõjas sõdinuid. Muusikalise tausta kujundas KV orkester, peeti päevakohaseid kõnesid, asetati pärgi. Päev hiljem – 9. mail kogunes üsna kärarikas venekeelne –ja meelne rahvahulk Kaitseväe kalmistule paigaldatud endise NSVL sõdalase skulptuuri ümbrusesse. Et samuti tähistada sõja lõppu, kuid vastavalt
selle omaaegse diktaator Stalini määratud kuupäeva ja nimetusega sõja –nimelt Suure Isamaasõja võitmist!
Selle 9. mai võitu tähistava sündmuse muutis erakordseks kolme eesti kodakondsusega ja päris korralikku
eesti keelt valdava noorepoolse naisaktivisti raevukas pöördumine –läbi TV ja ajakirjanduse – meie maa, meie
poliitiliste veendumuste, ajaloo tõlgendamise ja sõjalisse liitu kuulumise eitamise asjus. 9. mai kokkutulekul
sovjettide võidukultust kuulutanud rahvasaadikud Oudekki Loone ja Olga Ivanova ning veidike hiljem Riigihalduse minister Mihhail Korb esindasid veendunult oma Eesti-vastaseid nägemusi. Eestikeelne rahvaesindaja
Yana Toom ei ole kunagi varjanud oma kirglikku armastust Kremli müüridelt lähetatava mõju vastu, sellega
kahtluse alla pannes kõiki meie hoiakuid ja elukorraldust.
Looduses esineb nähtus nimega „pesareostamine“ või „oma pesa rüvetamine“. Selle mõiste alla kuuluks
muidugi see osa inimkonnast, kes naudib oma pesa –näiteks peavarju andnud rahvusriigi, sõprade, tuttavate
usalduse ja hea tahte täistegemist, olgu siis sõna, teo või lihtsalt hoiakuga. Saksakeelses ühiskonnas näiteks
tähendab väljend „Nestbesch – Mutzer“ siiski ainult looduses toimuvat, kuid sobib meil ülihästi 9. mai sõnavõttudega esinenud kolme kaunitari kohta – elavad siin, täies rahus ning õnnes, ja aina reostavad pesapaika-kodukohta. Nagu lausa piltlikult näiteks Narvas – kus endise linn-kaunitari asemele püstitatud sovjetliku
kastlinna venekeelne elanikkond ei tee märkamagi hiiglasliku prügimäe tekkimist oma kodulinna männimetsa.
Niisiis on need eesti kodakondsed, meie keele valdajad, meie kultuuri ja elulaadi asemele endale terminoloogiliselt sobiva esitluse – pesarüvetajad – loonud. Elada ja õilmitseda siin sobib küll ja meie silmis pesareostajaks
olla – ei midagi erilist. Nagu see, et nõukogude võim oma siinkoolnud sõjaväelasi Kaitseväe kalmistul meie
Vabadussõjas võidelnute kalmudele peale mattis. Või see, kuidas meile nii tähtsa Paju lahingu mälestusmärk
eriti ilmakindla värviga üle kallati. Väga ilmekaks pesareostuse näiteks on , kuidas Jõhvi lähedal omaaegse
ehituslikult – arhitektuurselt silmatorkavalt kauni, presidendi
rahastusega rajatud Uikala asundusküla lihtsalt purustati, külarahvas Siberisse küüditati ja asula majade allesjäänud alusmüüridele pesareostamise märgina – just nimelt prügimägi rajati! Asundusküla nimi on nüüd – Uikala prügila!
On tõestusetagi kindlamast kindlam, et mistahes „pesareostuse“ paljastamine, vältimine, takistamine ja mittelubamine –
olgu selleks siis keel, kultuur, ajalugu, maastik või meie tavakombed – on ainus viis meie maa ja rahva püsimise tagamiseks.
Elagu Eesti. H.P.
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EESTI VABADUSVÕITLEJATE LIIT 25 !
Käesoleval aastal täitus Eesti Vabadusvõitlejate Liidul (EVL) 25 tegevusaastat ning on sobiv rõhutada – Liidu asutamine seondub ajaliselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega!
Ettevalmistused sõjaveteranide –vabadusvõitlejate organisatsioonide loomiseks toimusid mitmes
maakonnas juba varem ja kohe peale vabariigi taasiseseisvumise väljakuulutamist ning Adavere kokkutulekut asutati veteranide organisatsioonid Tartu-, Pärnu-, Sakala-, Võru-, Lääne-, Järva- ja Valga
maakondades, asutati ka endiste Lennuväepoiste klubi. Seega oli 1992. aasta alguseks koondunud
oluline arv sõjaveterane ja osutuks vajalikuks luua neid organisatsioone ühendav liit. Nii loodigi Tartus 8.veebruaril 1992 Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus.
Vabadusvõitlejate organisatsioonide asutamine jätkus ja 1995.aastal olid need loodud pea kõigis maakondades. Hiiumaal toimus see aastal 2004 koos kohaliku Memento represseeritute ühinguga. Oma
klubid asutasid ka Idapataljonide ja Narva pataljoni endised võitlejad. EV Tallinna Ühenduse koosseisuga liitus Sõjaaegsete Lennuväelaste Ühendus.
Liidu tegevuse algaastatel osalesid liikmesorganisatsioonid sõjaveteranide üldise elukorralduse, majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste lahendamisel. 1993. aastal liitus EVL Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskusega.
1997.aasta suvel, pärast Liidu juhtorganite järjekordseid valimisi, paigutus EVL juhatus Tartust
Tallinnasse.
Eesti Vabadusvõitlejate organisatsioonide eripäraks oli, et asutamise ajal koosnes nende liikmeskond valdavalt pensioniealistest meestest, liikmete koguarv ulatus 4,5 tuhandeni, kuid sõjas ja hiljem
vangilaagrites oldud aastad mõjusid tervisele laastavalt – liikmete arv hakkas kahanema. Kuid hoolimata liikmete arvu vähenemisest on enamik liikmesorganisatsioone suutnud tegevust jätkata, tänaseks on maakondlikest organisatsioonidest tegevuse lõpetanud vaid Valgamaa Vabadusvõitlejate
Ühendus (2013.a.) ning väeliikide klubidest Lennuväepoiste klubi ja Idapataljonide võitlejate klubi.
Aastaks 2016 oli liikmete arv Liidu organisatsioonides siiski langenud juba alla tuhande ja vaid umbes kolmandik olid sõjas osalenud. Veteranide osaluse vähenemine on loomulik protsess ja see jätkub. Lahendust teame – on vaja tublide noorte liitumist organisatsioonidega. Kuid organisatsiooni
edasipüsimiseks ei ole oluline ainult liikmete arv: sama tähtis on, et võetaks omaks ja antaks edasi
neid väärtusi-seisukohti, mis olid aluseks organisatsiooni asutamisel.
Liidu loomisel seati eesmärgiks koondada Eesti riikliku iseseisvuse eest peetud relvavõitluses osalenud vabadusvõitlejate organisatsioonid ühise lipu alla ning tagada tegevus ühisürituste korraldamisel,
mälestuste kogumisel ja sirguva põlvkonna kasvatamisel eesti rahvuslikus vaimus.
1995 aastal alustas tegevust Seli tervisekeskus, mis endiste sõjameeste abiga ja suurte raskustega korrastati ravikõlbulikuks ja alates 1995 aastast Kaitseministeeriumi alluvuses tegutseb tänaseni. Endiste
sõjameeste terviseprobleemide lahendamiseks asutati 1999 aastal sihtasutus Eesti Vabadusvõitlejate
Abistamise Fond, mille kaudu sõjas osalenud saavad rahalist toetust ravimiste ostuks.
2014. aastal jõustus „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus“, millega vabadusvõitlejad tunnistati represseeritutega võrdsustatud isikuteks. See avas võimaluse luua sihtasutuse Eesti
Represseeritute Abistamise Fond vabadusvõitlejate organisatsioonide rahaliseks toetamiseks.
Koos Eesti Vabadusvõitluse Vääristamise Fondiga osales EVL mälestiste rajamisel – 1944.a. kaitselahingute mälestusväljak Maarjamäel (2002 – 2004), mälestussambad Pärnus (2000), Sinimägedes ja
Lihulas (2004) ning Mehikoormas (2006).
Vabadusvõitlejatel on toimiv side Läti ja Leedu võitluskaaslastega ning ka Soome sõjaveteranidega.
Osaletakse vastastikustel üritustel ja kokkutulekutel.
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Lennuväeveteranid on loonud hea kontakti Eesti Õhuväega, sõjaaegsed lennuväelased on jätkuvalt
kutsutud külalisteks EÕ aastapäeva tähistamisel Ämarisse.
Neli korda aastas ilmub Vabadusvõitlejate Liidu infoleht „Vaba Sõna“.
Vabadusvõitlejate rahula Tallinna Metsakalmistul on saanud viimaseks puhkepaigaks paljudele meie
hulgast lahkunud sõjaveteranidele. Jätkuva heakorrastusega on see vabadusvõitlejate rahula eeskujuks kogu kalmistule.
Seoses eeloleva EW-100 aastapäevaga 2018.aastal otsustasid vabadusvõitlejate organisatsioonid
2016. aasta kevadel leida ja kaasata oma asukoha-maakondades ja -linnades aktiivseid noori korrastama kalmistutel hoolduseta jäänud Eesti Vabadusristi kavaleride haudu. Usume, et meie infoleht saab
üsna varsti edastada liikmesorganisatsioonidelt saadud teavet selle aktsiooni kulgemisest.
Tavaks on kujunenud vabadusvõitlejate ülemaalised suvised kokkutulekud. Seekordne arvult 24 toimub 8.juulil Haapsalus.
Vabadusvõitlejate organisatsioonid on saanud igakülgset abi Kaitseliidult, samuti on kohalikud omavalitsused suhtunud mõistvalt meie taotlustesse ürituste korraldamisel. Tagasihoidlik on olnud riigi
poliitikute osalus EVL kokkutulekutel. Vabadusvõitluse tunnustamine Eesti Riigikogu otsusega sai
teoks alles 14. veebruaril 2012 – enam kui 20 aastat pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist! Kuid
selle nimel ju Teise Maailmasõja päevil Eestimaa pinnal võideldigi.
Jõudu Eesti Vabadusvõitlejate Liidule järgnevaks veerand-sajandiks!
Elagu Eesti! Gunnar Laev

KOHTUME HAAPSALUS – 8 JUULIL!

25 AASTAT TARTU VABADUSVÕITLEJATE ÜHENDUST
Käesoleval aasta 11.aprillil kogunesime Tartus Laulupeomuuseumisse, et pidulikult tähistada 25 aasta möödumist Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse asutamisest. Selle isamaalise organisatsiooni loomine sai teoks nimelt just nimelt siin – Tartus.
Esmakordselt kogunesime 15.veebruaril 1991. aastal. Selle kohtumise eestkõnelejaks oli Eesti Muinsuskaitse Seltsi Tartu Ühenduse tollane esimees Enn Sarv. Temalt saadi ka esimesi väärtuslikke nõuandeid organisatsiooni loomiseks. Teist korda saadi kokku juba Muinsuskaitse Seltsi ruumides 12.aprillil1991 ja sellest võttis osa 14 endist sõjameest. Sama aasta 4.oktoobril tuldi kokku Tartu Ülikooli
peahoones Endel Arumetsa eestvõttel. Kohal oli 107 – meheline algatusrühm. Seal otsustatigi korraldada ühenduse aastakoosolek ja koostada ühenduse põhikiri, mille esialgse kavandi panid kokku
Hudo Räst, Endel Arumets, Leonhard Heinla, Ahto Talvi ja Ilmar Kompus.
15.novembril kutsuti kokku juba vabadusvõitlejate organisatsiooni tegelik asutamiskoosolek, millest
võttis osa üle 250 relvavenna, nende seas ka kolm Vabadussõja veterani –Aldur Saar, Otto Kummel ja
Ants Rästas. Organisatsiooni nimeks võeti Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus ja vastu võeti ka Ühenduse põhikiri. Ühendus registreeriti Tartu Maavalitsuses 9.dets.1991, kinnitati põhikiri, üldkoosoleku
protokolli ärakiri ja sümboolika kavand.
Seega oli Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus asutatud. Lipu Ühendusele valmistas ja kinkis Tartu ARS.
Selleks ajaks oli TVÜ liikmeid juba üle 300.
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23. detsembril 1991 pühitseti lipp Tartu Pauluse kirikus vabadusvõitlejate – sõjameeste lipuks praost
Harald Tammuri poolt kohustussõnadega:“ Nüüd lasub teil veteranidel – sõjameestel – kahekordne
vastutus – hoida kõrgel Eesti sõjameeste väärikust ja kanda edasi Tartu vaimu, millele panid aluse
Johann Voldemar Jannsen, Karl August Hermann, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson. Need suurmehed
elasid ja käisid oma rahvusliku võitluse teed puhta hinge ja kätega. Pühitsetud lipp kohustab Tartu
Vabadusvõitlejate Ühenduse liikmeid samu põhimõtteid järgima“. Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse
25 tegevusaasta jooksul on olnud need sõnad nii lipukirjaks kui ka tõeliseks teenäitajaks meie vabadusvõitluses.
TVÜ juubelit tähistama Tartu Laulupeomuuseumis 11.aprillil oli tulnud ka Eesti Vabadusvõitlejate
Liidu esindus. Piduliku koosoleku avas TVÜ juhatuse liige Ivar Künnapuu. Toodi sisse TVÜ lipp,
lauldi Vabariigi hümni, süüdati leinaküünal ja tõusti leinaseisakuks nii meie Ühendusest manalateele
lahkunute kui ka Eesti riikliku iseseisvuse eest langenud ja repressioonides hukkunud vabadusvõitlejate mälestuseks.
Sissejuhatava kõnega esines TVÜ esimees Herbert Kaasikmäe, andes ülevaate Ühenduse tegevusest
ja olukorrast. EVL juhatuse tervituse esitas Gunnar Laev „Tartu inimesed on meeles pidanud. et vabadusvõitlejate liikumine algatati nimelt Tartus. On rõõmustav, et seda ei ole unustatud ja täna siin
meeles peetakse. Minu ja meie kõigi poolt suur tunnustus Tartu inimestele! Soovin kõike head Tartu
vabadusvõitlejatele ja kohtumisi järgnevatel tähistamistel. Loodan, et nii kaua, kui meid veel on,
tuleme kokku, olgu meid siis vähem või rohkem.“ Selle sõnavõtu lisaks andis EVL-i poolt kaunid
gerberad koos tervitustega üle Eevi Laula.
Oma tegevusest TVÜ meeskoori juhatamisel meenutas Uno Uiga. Meeste esimene lauluproov tehti
14.oktoobril 1999, kohal oli 18 lauljat. Esinemispaikadeks said edaspidi meie tähtpäevade, juubelite,
EVL-i kokkutulekute ja koosviibimistega seotu. Eriline oli kontsertmatk Rootsi 2003 aastal, külla
mindi sealsetele eestlastest relvavendadele. Kontsert eesti rahvusmuusikast ja sõjapäevi meenutavatest sõdurilauludest sai Stockholmi Eesti Majas erakordselt liigutava vastuvõtu. Mehed käivad koos
tänaseni, kuna Uno Uiga ütluse kohaselt võis lauluharjutusest puududa vaid juhul, kui tood oma
surmatunnistuse ja paned selle siis klaveri nurga peale.
EVL juhatuse liikme Hindrek Piiberi sõnavõtt oli lühike ja konkreetne – ärgu keegi siin arvaku, et
on liig vana või liiga väsinud. Mitte keegi meie Ühendusest ei ole seda ning surmatunnistust klaveri
nurga peale ei tule keegi panema.
Oma tööst ja ühendusest, samuti uutest liikmetest ja tööst Vabadusristi kavaleride haudade korrastamisel rääkisid Kerstin Käärik ja Eldur Lõhmus. Hando Kruuv meenutas aegu, kui organisatsiooni moodustama hakati ja kuidas inimesed kokku tulid. Tervituse ja õnnitlusega TVÜ juubeliks esines tuntud vabadusvõitleja Mart Niklus, soovides kõigile vastupidavat tervist ja Eesti
eest võitlevale tegevusele jõudu. Kohal oli ka meie Ühenduse kõige vanem aktiivne kaasvõitleja
Robert-Rudolf Valk (96).
Pidulik üritus jätkus kohvilauas meeleoluka klaverimuusika saatel
Ivar Künnapuu

Fotod: Kerstin Kaarik
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MÄLESTUSTALITUS MAARJAMÄEL 8 MAI 2017
Täna 72 aastat tagasi oli lõppenud II MS Euroopas, kuid Vaikse ookeani regioonis ja Aasias kestis see
veel edasi kuni 2. septembrini 1945, Selles inimajaloo veriseimas sõja tapeti üle 70 miljoni inimese,
enamik neist tsiviilisikud.
23. augustil 1939 kirjutasid rahvussotsialistliku Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop ja
sotsialistliku Nõukogude Liidu välisminister Vjatšeslav Molotov Moskvas alla mittekallaletungilepingule, mille salajases lisaprotokollis jagati omavahel Ida-Euroopa. Saksamaale jäeti Poola lääneosa ja Leedu, NLiidule – Soome, Eesti, Läti, Ida-Poola ja Bessaraabia.
II Maailmasõda algab 1. septembril 1939 Saksamaa kallaletungiga Poolale 17. septembril 1939 tungivad ka NLiidu väed Poolasse ja 23. septembril 1939 peavad Wehrmacht ja Punaarmee Brestis
ühist võiduparaadi, tähistamaks ühist võitu Poola üle. 3. septembril 1939 kuulutavad Suurbritannia
ja Prantsusmaa Saksamaale kui ühele agressorile sõja, teisele agressorile NLiidule sõjakuulutamist
ei järgne.
24. septembril 1939 esitab NLiidu valitsus Eestile nõudmise sõjaväebaaside rajamiseks Eesti territooriumil. Kuna Eestil ei olnud lootust välisabile, otsustati NLiidu nõudmised vastu võtta.
28. septembril 1939 sõlmitakse NLiidu ja Eesti vahel vastatikuse abistamise pakt, mille alusel loodi Eestis sõjaväebaasid 25tuhandele NLiidu sõjaväelasele. Eesti Kaitseväes oli sellel ajal umbes
15 tuhat sõjaväelast.
18. oktoobril 1939 tuleb Punaarmee üle piiri. Samal päeval algab Hitleri kutsel baltisakslaste ümberasumine. NLiidu vägede baaside loomisega algas Eestis sisuliselt esimene küüditamine, inimesed aeti
välja oma kodudest baaside alla jäävatelt maadelt.
Lepingust pidas NLiit kinni 9 kuud, kuni 16. juunini 1940, mil NLiidu ligi 115tuhandeline sõjavägi
tungis Eestisse. Sellest ajast rakendus Eesti rahvale NLiidu repressiivorganite poolt genotsiid – mille
tulemusena kuulusid deporteerimisele ja hävitamisele poliitikud, sõjaväelased – üle 650 Eesti ohvitseri, edukad ärimehed, kultuuritegelased ja põllumehed. Esimene suurküüditamine pandi Eestis
toime 14. juunil 1941, mil loomavagunites veeti Eestist NLiidu põhjapiirkondadesse üle 10 tuhande
inimese.
22. juunil 1941 tungis Saksamaa kallale NLiidule. Samal ajal moodustati Eesti metsades metsavendade üksusi, kes asusid enne Saksa vägede tulekut vabastama külasid ja linnu. Eestlased lootsid, et sakslased toovad vabaduse, kuid selgus hoopis, et üks okupatsioon asendus teisega. Seisuga 01.01.1939
oli Eesti Vabariigis 1133917 elanikku, seisuga 01.12.1941 oli Eesti Kindral-Komissariaadi territooriumil 1017475 elanikku, seega oli Eesti kaotanud esimese nõukogude okupatsiooni perioodil 116422
elanikku (mõrvatud, küüditatud, sundmobilisatsioon Punaarmeesse ning ümberasunud baltisakslased). Saksa okupatsiooni perioodil kaotas Eesti umbes 20 tuhat inimest – kohalikud juudid, kommunistid, hävituspataljonide võitlejad ja muu saksavaenulik element.
1944. aastal, kui Punaarmee lähenes jälle Eesti piiridele, kutsus viimane seaduslik peaminister presidendi ülesannetes Uluots rahvast üles relvastatud vastupanule Punaarmeele – koos Saksa relvajõududega. Loodeti Vabadussõja situatsiooni kordumist. Rinne Narva ruumis ja Sinimägedes seisis ligi
9 kuud, mis võimaldas umbes 80tuhandel inimesel põgeneda läände, kuna meie inimestel oli värskelt
meeles NLiidu 1940-41 aasta mõrvad ja küüditamised.
Saksa vägede lahkudes jäi metsadesse umbes 15 tuhat eesti sõdurit-metsavenda, kes jätkasid võitlust
NLiidu okupatsioonirežiimi vastu. Viimane metsavend langes 1978. aastal.
Eesti sõdurid sõdisid Teises MS kolme riigi mundrites: sundmobiliseeritud Punaarmees, samuti Saksa
relvajõududes ja Soomes. Soomes sõditi lipukirja – “Eesti au ja Soome vabaduse eest” all. Veel teenis
eesti võitlejaid, pärast sõda USA poolt Saksamaal moodustatud Vahikompaniis.
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Teine suurem küüditamine korraldati 25. märtsil 1949, mil järjekordselt veeti loomavagunites NLiidu
põhjapiirkondadesse ligikaudu 22 tuhat inimest.
USA ei ole kunagi tunnustanud Eesti kuulumist NLiidu koosseisu. Tänu just NLiidu üle jõu käivale
võidurelvastumisele see kurjuse impeerium lagunes ning Ida-Euroopa maad vabanesid sotsialismirežiimist. Eesti kaotas nõukogude okupatsiooni ajal üle 200tuhande inimese, maale toodi erinevatest
NLiidu rajoonidest umbes 400tuhat kolonisti.
Eesti jaoks lõppes II MS sisuliselt 31. augustil 1994, kui viimane okupatsiooniarmee sõdur lahkus
Eesti territooriumilt. Nõukogude okupatsiooni ajal Eestisse toodud kolonistid pole tänaseni siit lahkunud.
Käesoleval ajal oleme NATO ja EL liikmed, liitlaste
lennukid valvavad meie õhuruumi, maaväe üksused
koos meie kaitseväega heidutavad võimalikku sissetungijat. Kui 1939. aastal ei olnud meil loota liitlastele, siis
nüüd on Eesti kindlalt kaitstud, sest rünnak ühe liitlasriigi vastu tähendab ka rünnakut kogu NATO vastu. Tahan lõpetada president Lennart Meri sõnadega: “Eesti
ei ole enam kunagi üksi”.
Tiit Põder v-ltn (e) EVL juhatuse esimees – sõnavõtt mälestustalitusest Maarjamäel

SAATUSLIK KUUPÄEV
17. juunil möödub 77 aastat päevast, kui tolleaegne Puna-Venemaa okupeeris Eesti. Kuigi see kuupäev traagilise pöördepunktina meie vabariigi mälus peaks omama sama tähtsat asetust nagu 14. juunil 1941 ja 25.märtsil 1949 toimunud küüditamised, paneb mind imestama, et meie rahva tragöödia
algpunkt pole leidnud erilist märkimist meie elektroonilises ja trükimeedias ega ka riiklikes ja ühiskondlikes ettevõtmistes ning eluavaldustes. Isegi müügil olevates kalendrites puudub sellekohane
märge.
Meiepoolse vaikimisega aitame Vene propagandat, kuna venelased on alati väitnud, et eestlased ühinesid Nõukogude Liiduga
vabatahtlikult ja omal soovil. Okupeeritud riigi rahval polnud
enam oma vaba tahet. Kuna olin tol ajal juba 20 aastane, on mul
tolleaegsetest sündmustest arusaamine ja küllaltki hea mälupilt
olemas, mida hilisemate uurimuste tulemused täiendavad ja kinnitavad.
On dokumenteeritud, et venelased valmistasid ette Eesti ja teiste Balti riikide anastamist kaua ja põhjalikult ette juba enne
nn. Abistamispakti sõlmimist, mis hõlmas terve 8. armee ja
mere – ning õhuväe koordineeritud tegevust. On teada, et Serovi küüditamisplaanid valmisid juba enne 1939. aastat. Täielik
okupatsioon oli abistamispaktiga alustatud kava pöördepunktiks
ja kogu järgneva lavastuse eelduseks, kus arreteeriti, küüditati või
mõrvati peaaegu kõik viimase Eesti Vabariigi valitsuse liikmeist,
enamus viimase Riigikogu liikmeist ja ka enamuse kaitseväe ohvitserkonnast. Nendest tapatalgutest vaikimine aitas venelaste valepropaganda levitamist ja aktsepteerimist.
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Nägime, kuidas okupeeritud riigi sisekorraldust ja valitsemissüsteemi saab mõnesaja kaasajooksiku
ja okupatsioonivägede survega lihtsalt ümber kujundada.
Esitan okupeerimisele kaasunud sündmuste ülevaate, nagu seda mäletan koos hiljem selgunuga:
Nn. Abistamispakt – oluline osa venelaste kavast – suruti meile peale sõjaliste jõudemonstratsioonide ja ähvardustega. Tulemuseks oli osa meie riigi territooriumi okupeerimine Punaarmee poolt, kus
meie ametiasutustel oli ainult piiratud tegutsemisvõimalused, kuid anti pühalik kinnitus, et meie riigi
siseasjadesse ei sekkuta.
17. juunil 1940 algas Eesti täielik sõjaline okupeerimine. Veresauna vältimiseks loobusid nii meie kui
ka teiste Balti riikide valitsused vastuhakust määratule sõjalisele ülevõimule. Praktiliselt koduarestis
ning surve all pidi president Riigikogu laiali saatma ja seadusliku valitsuse Moskva emissari Zdanovi
dikteeritud varivalitsusega asendama.
Pea kõik võtmepositsioonidel olnud isikud: ministrid, kõrgemad ametnikud ja vanem-ohvitserid vallandati ja asendati kohalike või N. Liidust imporditud kommunistidega. Enamus neist vallandatuist
arreteeriti ja küüditati Venemaale või hukati kohapea, kuigi Eesti Vabariik ja tema seadused olid ikka
veel kehtivad. Seega kõik okupatsiooniga seotud aktid on õiguslikult kehtivusetud.
Kehtivat Põhiseadust ja valimisseadust eirates asus illegaalne „valitsus“ Riigikogu uut koosseisu
valima. Moskvaga kooskõlastatud ainukandidaatidele ei võimaldatud vastaskandidaate, parlamendi
teist koda – Riigi Nõukogu – ei valitud üldse.
„Valimised“ toimusid vene politrukkide ja sõjaväelaste järelvalve all, kes valijate nimekirju kontrollisid ja mittevalijaile survet avaldasid. Oli avalik saladus, et tulemusi võltsiti. Meie valimisringkonnas
Albus olevat tegelik osavõtt olnud 40% ümber ja nii rikutud kui vastuhääled olla poolthäälteks loetud.
Üldsusele aga teatati, et üleriigiline osavõtt olnud 80% piirides ja neist poolthääli üle 90%.
See illegaalne nn. Riigikogu võttis mõne päeva jooksul ilma rahva volituseta vastu rea kogu rahva
elukorraldust muutvaid otsuseid, millel polnud mingit õiguslikku alust ja millest enne „valimisi“
vaigiti. Need avaldati silmakirjaks nn. Riigikogu poolt ja olid tegelikult vägivalla aktid, millede täideviimise tagas Nõukogude vene okupatsioon.
Vastu võeti Nõukogude konstitutsioon, mis oli Zdanov`i poolt dikteeritud ja tegelikult koopia teistest
N. Liidu osariikide omadest. Edasi järgnesid deklaratsioonid Eesti muutmisest Nõukogude vabariigiks, soovist astuda N. Liitu, maa kuulutamisest rahva, s.t. riigi omaks ja pankade ning tööstuste natsionaliseerimisest. Kõik need otsused tehti etteloetud teksti kohaselt, ilma vaidlusteta ja vastuhäälteta
sõnakuulelike kaasajooksikute poolt ja vene politrukkide ning sõjaväelaste valve all. Nõukogude
Liidu käsilaste kambast määrati saatkond, kes Moskvasse saadeti, et sealset Ülemnõukogu paluda
Eestit Nõukogude Liitu vastu võtta, mida see ka lahkelt ja plaanikohaselt tegi.
Arreteerimised ja terror jätkusid. Ametlikult veel maksvate eesti seaduste kehtimisel arreteeriti ja
küüditati Vabariigi President Konstantin Päts ja Sõjavägede Ülemjuhataja kindral Johan Laidoner
Nõukogude Liitu. Inimesi hakkas jäljetult kaduma. Uurimused on tõestanud, et esimese okupatsiooni
jooksul kaotas rahvastik ühe aasta jooksul arreteerimiste, hukkamiste, küüditamise, sundevakueerimise, mobilisatsiooni ning teadmata kadunutena kokku 114 456 inimest. See on umbes 10% Eesti
elanikkonnast.
Nõukoguliku majandussüsteemi rakendamise ning ligi sajatuhandelise punaväe paigutamisega tekitati Eestile määratut majanduslikku kahju. Okupeeritud rahvastikule genotsiidilise kahju tekitamise
eest on vastutav N.Liidu otsene pärija, praegune Venemaa.
Meie valitsuse ülesandeks on sihikindlalt ja pidevalt meie mineviku lahtimõistatamised maailma
suurkeeltes avaldada ja sellega venelaste valepropaganda nullida.
Raivo Kalamäe, endine leegionär ja endine Austraalia kodanik
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EESTI VABARIIGI SÕJAJÕUDUDE LAMMUTAMINE 1940
EESTILE N. LIIDU 1940. a. OKUPATSIOONIGA TEKITATUD MILITAARKAHJUDE SUURUS
Eestile tekitatud militaarkahjude suuruse arvestus on tehtud NSV Liidu esindajate allkirjadega ülevõtudokumentide alusel, mis on hoiul Eesti Rahvusarhiivi fondi nr 498 nimistu nr 18 säilikutes nr1 kuni
nr 75, aga Merejõududelt ära võetud sõjalaevad ja mereväeline varustus fondi nr 527 nimistus nr 1
olevates säilikutes. Siin artiklis on andmed esitatud varade koondnimetuste all, arvestatud on ladudes
hoitav puutumatu varu, jooksev varu ja tarbimisel olev kasutamiskõlblik vara väeosades ja sõjaväe
asutustes kõik kokku.
Varustuse hinna arvutamise lihtsustamiseks on võetud pool vastava varustuse tegelikust hinnast uuena, välja arvatud: mootorikütus, määrdeained, toiduained, loomasööt ja ravimid, mis on arvestatud
täis hinnaga; ehituste inventar ja tulekaitsevahendid, mis on arvestatud inventuurihinnaga; ehitused,
millede esialgsest hinnast on maha arvatud amortisatsioon.
Eesti Vabariigi Sõjajõududelt, Kaitseliidult, Piirivalve Talituselt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt N. Liidu okupatsioonijõudude poolt 1939-1941 aastatel ära võetud varad, mille maksumus
on võetud Eesti 1940. aasta kroonides:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

militaarne sidevarustus – 831 623.-;
raskerelvad nende laskemoon ja erivarustus (suurtükivägi, õhukaitse ja tankitõrje) – 25 281 450.-;
sõjalennukid, lennutehniline varustus, relvad, lennukipommid, torpeedod, signaalraketid ja laskemoon – 1 232 300.-;
lahingumasinad, nende relvad ja laskemoon – 1 010 723.-;
autod ja transporditehnika – 643 715.-;
kütte- ja määrdeained – 260 550.-;
hobuveo voorivarustus (ilma hobuste maksumuseta) – 1 033 362.45.-;
soomusrongid, nende relvad ja laskemoon – 6 129 200.-;
pioneerivarustus ja inseneri lõhkevarustus ning suitsutekitajad – 797 113.-;
käsitulirelvad, nende tulejuhtimise abinõud ja laskemoon – 18 781 788.-;
keemiarelvad ja nende kaitsevahendid – 812 691.-;
riidevarustus (e kraamivarustus) – 5 791 032.50.-;
sanitaarvarustus,veo- ja ratsahobused, veterinaarvarustus ja ravimid – 913 767.50.- (s.h.1380
hobust – 323 000.- kr); kantseleitarbed, muusikariistad, topograafilised kaardid, sõjaväe ehitised
(seisuga 1.4.1939), sõjaväelaste kasarmute inventar, tulekaitseabinõud – 27 796 733.- (s.h.sõjaväe
hooned - 20 300 000.-kr ja kaitseehitused - 5 277 000.-kr ning .Kaitseliidu ehitused ja inventar 832 457.-kr);
toitlustusvarustus (inimtoit, loomasööt) – 1 881 732.22.-;

Merejõud:
a) ujuvvahendid:- allveelaevad Kalev ja Lembit koos varustusega; - pealveelaevad koos varustusega:Sulev;- Suurop ja Ristna;- Laine;- Tartu;- Ahti;- Vanemuine;- Ilmatar;- Vaindlo;- Jaan Poska;- Kompass;- Mardus;- Sakala;- Tahkona; -mootorpaate 8 tk; - tuukripaat; - Kaitseliidu paate 12 tk; - praame
3 tk; - vahilaev (uus) „Pikker“;
b) suurtükid sõjaajal rekvireeritavatele laevadele; miini- ja traalivarustus; mereside tehniline varustus
ja mereväe kütte- ja määrdeained.
Merejõud üldse kokku: 27 642 325,70. (s.h. sõjalaevastiku hind kokku 6 433 775.-kr ja merekindlused Aegnal, Viimsis, Naissaarel, Suurupis ja Paljassaarel koos nende relvastuse, laskemoona ja
erivarustusega kokku 19 000 871.-kr).
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Kuid Eesti Sõjajõududes jätkus kuni juunipöördeni 1940 – relvastuse kaasajastamine. Aprillis 1940
sai valmis ka uus vahilaev „Pikker“ (ehituslik maksumus ilma varustuseta 760.000.- kr), mille Punaarmee juba mais 1940 üle võttis (pärast II maailmasõja lõppu oli N. Liidus „Pikkerist“ saanud J.
Stalini residentslaev Mustal merel). Lisaks osteti mitmesugust relvastust, sõjalennukeid, õhukaitse ja
tankitõrjesuurtükke, laskemoona jne. Hindamisrevisjoni andmetesse need hilisemad hanked ei sattunud.
Ka selle uue varustuse maksumuse määratlemisel oli, nüüd 2016. aastal, abiks Rahvusarhiiv. Arhiivis
olid säilinud 1939/1940 aastate ostutehingute finantsdokumendid (lepingud, esitatud arved ja maksedokumendid). Õhukaitse- ja tankitõrjerelvad ning nende tulejuhtimisseadmed, aerofotokaamerad
– 56 496.- Inglise naelsterlingit, 240 863.80 Saksa RM ja 269 500.- Eesti kr.
Üldse kokku moodustas Eesti Sõjajõududelt ära võetud vara maksumus – 121 109 576.37 kr, lisaks
56 496.- Inglise naelsterlingit ja 240 863.80 Saksa RM (valuutakursiga 1939/1940. a.).
Kuid lisaks militaarvarade röövimisele hävitas Punaarmee veebruaris 1941. a. Tondipoiste ausamba
rajatise, mille taastas Tallinna Linnavalitsus 15. mail 2009. a. Taastamiskulud olid – 3 629 994.09
EEK.
Eesti Panga valuutade ümberarvestamise uuringule toetudes osutus, et Eesti Vabariigile NSV Liidu 1940 – 1941. aastate okupatsiooniga tekitatud varalised militaarkahjud kokku moodustavad
498 785 863,72 USA dollarit (2016. aasta augustikuu kursi kohaselt).

EESTI OHVITSERKONNA HÄVITAMINE N.LIIDU 1939 –
1941 OKUPATSIOONI AJAL
N. Liidu kaitserahvakomissari S. K. Timošenko 17. augusti 1940. a. käskkirjas oli Punaarmeele antud käsk endised Eesti Sõjajõud puhastada ebausaldusväärsetest elementidest. Tegelikult oli Eesti
ohvitserkonna hävitamine käivitunud juba 1939. aasta sügisel koos baasivägede sisenemisega. Terrori algfaasis sobitasid N. Liidu võimu esindajad selleks Eesti Vabariigis 1938. aastal jõustunud Kaitseseisukorra Seadusega rakendatud karmid nõuded – „pidada lugu“ riigi kõrgematest juhtidest. Eesti
Vabariigi enda poliitiline politsei K. Kirsimäe, J. Edesalu ja H. Pipra juhtimisel arreteeris NKVD-st
saadud nimekirjade alusel Vabadussõjas või 1. detsembri 1924 mässu mahasurumises osalenud ohvitsere ja Kaitseliidu liikmeid. See toimus nii 17. juunist kuni 2. juulini 1940, kuni NKVD arreteeris ka
polpoli juhid.
N. Liidu korraldatud ohvitserkonna hävitamist, nii kohtulikke kui kohtuväliseid meetemeid, viisid
ellu mitmed jõustruktuurid: NKVD ja selle nn Erinõupidamine, Punaarmee tribunal, N. Liidu Ülemkohtu Sõjakolleegium, hävituspataljonid, Rahva Omakaitse, kompartei (küüditamine) ja Punaarmee
väeosade komissarid.
Sõjajõudude, Kaitseliidu ja Piirivalve Talituse isikkoosseisul oli suur usaldus Presidendi ja Sõjavägede Ülemjuhataja vastu. Ohvitserid täitsid kuulekalt kõiki kindral J. Laidoneri nõudeid, sealhulgas
olla sõbralik Punaarmee vastu. Antud juhul just see piiritu usaldus Eesti riigi kõrgemate juhtide vastu
andis NKVD organitele võimaluse totaalseks ohvitserkonna hävitamiseks, millest vaid väga vähesed
pääsesid.
N. Liidu jõustruktuuride vägivalla läbi kaotasid elu 1281 Eesti ohvitseri. Neist 508 hukati sõjatribunali otsuse alusel, kohtuväliselt mõrvati 91 ja 675 surid NKVD kinnipidamiskohtades ellujäämist
välistavate tingimuste tõttu, teadmata kadunud 4 ja saatuse kohta kindlad andmed puuduvad 3. Mõni
aasta pärast J. Stalini surma 1953. a. algas süütult hukkunute osaline rehabiliteerimine.
Hukkunud ohvitseride elulugusid uurides osutus, et terroriseerimise alla sattusid 645 Sõjajõudu-
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des teeninud Vabadussõjas osalenud ohvitseri, neist 235 olid Vabadusristi I või II liigi kavalerid.
Sõjatribunal leidis nende süüks osalemise võitluses Punaarmee vastu Valge Eesti poolel. Süüdistus
esitati Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi alusel, vaatamata, et kohut peeti Eesti Vabariigi kodanike üle.
Tuhande kahesaja kaheksakümne ühe ohvitseri hulgast kaotas elu üks kindral, kolm kindralleitnanti, 21 kindralmajorit, 54 koloneli või mereväekaptenit, 56 kolonelleitnanti või kaptenleitnanti, 149
majorit või kaptenmajorit, 265 kaptenit, 39 vanemleitnanti, 216 leitnanti, 181 nooremleitnanti, 282
lipnikku ja 2 aspiranti. Suur lipnike arv hukkunute seas on seletatav sellega, et väga palju politseis ja
muudes riigiasutustes teenivaid reservlipnikke represseeriti sarnaselt Sõjajõududes teenivate ohvitseridega. Võrdselt osalemise eest Vabadussõjas, määras sõjatribunal surmanuhtlusi Kaitseliidu liikmeks
olemise eest.
Käsitletud ajavahemikul olid suurimad kaotused Nõukogude Liidu esimese okupatsiooni jooksul:
1940. aasta 17. juunist kuni 1941. aasta 30. septembrini. Sel perioodil NKVD vahistas ja saatis vangilaagritesse 957 kaadri-, reserv- ja eruohvitseri. Ainuüksi 14. juunil 1941. aastal vahistati ühe päevaga
393 ohvitseri, neist 236 Värskas korraldatud petteõppustel. Värskas vahistatud ohvitseridest hukkus
NKVD vanglates 118 meest.
Epiloog

Eesti riigi ja rahva kallal okupatsioonijõudude poolt toime
pandud kuriteod on kvalifitseeritavad inimsusevastaste ja
sõjakuritegudena, seega nad ei aegu. Kuritegude toimepanijad kuuluvad karistamisele ja tekitatud kahjud kompenseerimisele.
Jaak Haud, kolonelleitnant, Eesti Eruohvitseride Kogu

EPOK JA EEOK AASTAKOOSOLEKUD
Veteranide austamise päeva – 23 aprill – eel pidasid aastakoosolekuid nii Piirivalve Ohvitseride Kogu
– EPOK kui ka Eruohvitseride Kogu – EEOK. Eruohvitseride nõupidamine 22 aprillil algas nagu tavaliselt lipu väärika sissetoomise tseremooniaga, Eesti Vabariigi hümni laulmise ja meie hulgast lahkunud kaitseväe ohvitseride mälestusküünla süütamisega. Sõna võttis EEOK juhatuse esimees kol-ltn.
Enn Tupp. Kolonelleitnant tuletas meelde Ülo Nugist, kes tavatses öelda, et värskendame oma mälu!
Värskendasime : eruohvitseride organisatsioonis on 104 tegevliiget, 2 au- ja 40 toetajaliiget. Koguarv on üle 2000 on üle liikme, kelle hulgast lahkus hiljuti manalateele kindral Aleksander Einseln.
Noorsoo kaitsetahte kasvatamine on teatavasti prioriteetne distsipliin, kuid sõltub täielikult kooli-või
õppe-asutuse juhtkonnast - kas kutsutakse häid lektoreid kodanikukasvatuse tundi kõnelema või ei
kutsuta. Nii võibki juhtuda, nagu Kuperjanovi Pataljoni noorsõdureid küsitledes selgus , et ainult
72 % noortest arvas, et agressorile tuleb vastu hakata, kui peaks korduma september 1939. Tõsiselt
kurvastab noorte nõrk füüsiline ettevalmistus.
Kolonelleitnant märkis tunnustavalt äsjailmunud raamatu „Vene vägede lahkumine Eestist. Nii nad
läksid!“ koostamist, toimetamist ja levitamist ning tänas autoreid Eesti ajalugu otseselt muutvate
sündmuste jäädvustamise eest. Eruohvitseride sotsiaalsete vajaduste tagamise eest peetav võitlus on
siiani tema sõnul nagu Püha Jüri võitlus lohega. Kõneleja tõdes, et püsivalt alla arvestust on eruohvitseride kui teerajajate sotsiaalne kohtlemine. See puudutab eriliselt just enne 1. aprilli 2013 pensionile
minejaid. Kolonelleitnant tuletas veel meelde väga sisukat eruohvitseride rühma ekskursiooni Soome
militaarmuuseumidesse, kus vaadati vennasrahva soomusväe ja lennunduse ajaloolisi eksponaate –
muuhulgas kollektsioone viimasest suurest sõjast osavõtnud lahingutehnikast.
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Meie esindusüritustel on mälestuspärgi asetatud 28. korral, on seistud lipuvalves ja süüdatud mälestusküünlaid. On ilmnenud huvitavaid olukordi, kus professor Eestis on Vabariigi ohvitserist kõrgemalt hinnatud! Samuti on kummastav ajakirjanduse soosiv hoiak kellegi juveelipoodi ja panka röövinud isiku mälestuste-raamatu kajastamisel, mida noortele tungivalt soovitatakse kui tegeliku elu seiklusliku kajastust.
Tegevteenistuse lõpetanud ohvitsere tuleb igati ja igal alal abistada ja neist lugu pidada, nagu nad
seda väärivad – nii võttis oma ülevaate kokku kol-ltn Enn Tupp.
Kindralmajor Valeri Saar peatus oma sõnavõtus 2017. aastal kehtivuse lõppeval nn Veteranipoliitikal.
Teatavasti on kujundatud mõistele veteran kaks kategooriat – missiooniveteran – see oleks siis nii
vigastatud kui ka tavapärane veteran ja teiseks – üldveteran. Kaitseminister Margus Tsahkna pole
vastavat selgitavat otsust siiani teinud.
On loodud eriline MTÜ – Eesti Kaitseväe Veteran, Valeril Saare eestvedamisel ja juhtimisel. Oma sõnavõtus selgitas Valeri Saar, millisel määral on veteranide hingele ja südamele palju valu kogunenud.
Veteranid usaldavad eelkõige oma relvavenda, mitte tingimata riiki ega valitsust. Paljud on varjunud,
joonud ennast pöhja... Vaja oleks luua Teenistusveteranide kategooria. Lahkunuid teispoolsusesse on 67 ja hukkunud on 11 ohvitseri. Soodustuste osas
saavad meie inimesed Tallink laevadel hinnasoodustust 50 protsenti, ka Lottemaal käigud oma lastelastega on soodushindadega. Osades teatrites saavad
Kaitseväe veteranid pileteid poole hinnaga. Tegevteenistuses on praegu 120
veterani – Iraagis, Afganistanis ja ka Soomes. Hr. Valeri Saar tõi näite ühe
teatava erakonna suhtumisest, kus talleolevat öeldud, et kui 100 protsenti
teist ei kuulu meie erakonna valijaskonna hulka, siis me ei toeta Kaitseväe
veterane...........
Anne Eenpalu, EEOK toetajaliige

SÕJANDUS EESTI AJALOOS - III OSA
1939. aastal suruti Nõukogude Liigu poolt Eestile peale baasideleping, millele järgnes 1940.aastal
okupatsioon ning vägivaldne Nõukogude Liidu koosseisu lülitamine. Eesti kaitsevägi liideti punaarmee koosseisu, millele järgnes kõrgemate ja vanemohvitseride arreteerimine ning NKVD poolt kuklalaskudega mõrvamine või surmalaagritesse saatmine. 1941. aasta 14. juunil saadeti suur osa Eesti
ohvitsere Värska suvelaagrist õppustele suunamise ettekäändel Venemaale, kus nad arreteeriti. Osa
arreteeritutest saadeti laagritesse, osa mõrvati. Hinnanguliselt langes repressioonide ohvriks üle 650
Eesti Vabariigi ohvitseri.
Rahvussotsialistliku Saksamaa ja sotsialistliku Venemaa vahel
22.06.1941 puhkenud sõjas läksid paljud ellujäänud ohvitserid
metsavendadeks ning sõdisid Suvesõjas hävituspataljonide ja punaarmee üksuste vastu Eestimaa vabastamisel kommunistlikust
okupatsioonist. Üheks suuremaks metsavendade koondumiskohaks
oli Kautla, sinna saadeti ka kiirkaatritel ja langevarjuritena Soomes
eestlastest formeeritud luurerühm „Erna“ kolonel Henn-Ants Kure
juhtimisel.
Teise maailmasõja käigus sõdisid Eesti sõdurid seega kolme riigi
mundrites – saksa, soome ja N Liidu. Sõja algul Punaarmee 22. territoriaalkorpuses olnute ja tööpataljonide baasil moodustati punaarmees 1942. aastal 8. Eesti Laskurkorpus, mille komandöriks määrati kindralleitnant Lembit Pärn. Selles laskurkorpuses teenis umbes
30 tuhat meest. Suur osa Punaarmeesse sunnitud eesti sõjaväelasi
tuli Pihkva oblastis võitluste käigus sakslaste poole üle.
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Soomes moodustati jalaväerügement tingnimetusega IR-200 – Jalkaväkirükmentti JR200. Kokku
oli Soome relvajõududes umbes 3400 eestlast, nendest ligi 3000 IR-200 koosseisus ja 400 Soome
Mereväes. IR-200 komandör oli Eestis sõjakooli lõpetanud kolonelleitnant Eino Kuusela. Eesti ohvitser kapten Karl Talpak oli üheks JR-200 organisaatoriks – pataljoniülemateks olid kapten Voldemar
Pärlin – langes võitlustes Emajõe ääres, ja major Johann Peiker. Eestlased Soome relvajõududes sõdisid lipukirja all „Soome vabaduse ja Eesti au eest“. IR-200 kaks pataljoni tulid 1944. aasta augustis
Eestisse ja osalesid kaitselahingutes Tartu ning Emajõe ruumis.
Saksa relvajõudude ja Relvagrenaderid – Waffen SS – koosseisus moodustati Ida- ja Politseipataljonid, pataljon “Narva“, piirikaitserügemendid ja 1944. aastal 20. Eesti Relvagrenaderide diviis. Saksa
relvajõududes teenis umbes 70 tuhat eestlast. Paljude Saksa relvajõudude koosseisus sõdinud üksuste
komandörid olid Vabadusristi kavalerid. Vapruse eest lahingutes said kõrge autasu – Raudristi Rüütliristi kolonel Alfons Rebane, kolonel-leitnant Harald Riipalu, major Paul Maitla ja allohvitser Harald Nugiseks. Sellele lisaks autasustati kolonel Alfons Rebast hiljem ka Tammelehtedega Raudristi
Rüütliristi juurde.
Ainsate eestlasena said Saksa Risti Kullas kapten Hando Ruus ning Saksa Maaväe Auplaadi kapten
Oskar Ruut, Saksa Õhuväe Aupokaali aga lendurkapten William Laanekõrb. Selgituseks – need on
autasud, mis jäävad oma tasemelt I klassi Raudristi ja Raudristi Rüütliristi vahele. Saksa relvajõududes teeninud eestlastest olid kõige kõrgema auastmega Wehrmachtis kindralmajor Voldemar Rieberg
(VRI/3) ning Relvagrenaderid Eesti vabatahtlike leegioni kindralinspektor kindralmajor Johannes
Soodla (VRII/2 ja VRII/3).
Eesti sõdurid koos Lääne- ja Põhja Euroopa vabatahtlikega suutsid Narva ruumis ja Sinimägedel
rinnet kinni hoida peaaegu 9 kuud, võimaldades ligi 80 tuhandel inimesel Eestist läände põgeneda
Rinde pidamine võimaldas ka Soome vabariigil kaubelda paremad vaherahutingimused venelastega
rahu sõlmides.
Pärast Teist maailmasõda oli eestlastel esialgu võimalus kohustuslik ajateenistus läbida Nõukogude
armee rahvusväeosades, kuid peale 1956. aasta nn „Gruusia mässu“ rahvusväeosad kaotati ning ajateenijad suunati teenistusse üle kogu Nõukogude Liidu. Eestlastest ajateenijaid ja ohvitsere saadeti
ka nn idabloki „rahustamiseks“ ja konfliktipiirkondadesse väljaspool Nõukogude Liitu: 1956. aastal
Ungarisse, 1968. aastal Tšehhoslovakkiasse ning 1980. aastatel ohvriterohkesse Afganistani sõtta.
Nõukogude relvajõududes teenis ajavahemikul 1940-1991 umbes 350tuhat eesti meest.
1991. aastal taasloodud Eesti Vabariigis kehtestati kaitseväe kohustuslik ajateenistus. Esialgu võeti
ajateenijaid ainult piirivalvesse, kuid alates 1992. aastast ka juba taasloodud kaitsejõududesse. Eesti
Kaitsejõudude taasloomisele panid oma õla alla II Maailmasõjas nii Saksa kui ka Soome relvajõududes võidelnud ohvitserid – Harri Rent, Robert Telliskivi, Rudolf Bruus, Sven Ise, Paavo Loosberg,
samuti Nõukogude armees teeninud Ants Laaneots, Arvo Sirel, Teo Krüüner, Vello Loemaa, Ants
Toomepuu, Aare Evisalu ning USA relvajõudude teenistuses olnud Aleksander Einseln ja Jüri Toomepuu.
Eesti osales alates 1994. aastast NATO P f P programmis (partnerlus rahu
nimel) ning on alates 29. märtsist 2004 NATO täisliige. Eesti kaitseväelased on täitnud ja täidavad edaspidigi oma liitlaskohustust mitmetel sõjalistel ja rahutagamis-missioonidel, näiteks Iraagis, Afganistanis, Kosovos.
Eesti õhuturvet teostavad NATO õhujõudude lennukid, Eesti Mereväe
alused osalevad NATO merekomponendis. Kokkuvõtteks võib öelda, et
ükskõik millises mundris või millise lipu all eesti sõjamehed aegade hämarusest tänapäevani ka ei sõdinud, tegid nad seda alati pühendunult ja hästi.
Tiit Põder vanemleitnant (e), riigikaitseõpetaja
Artikkel on III osa Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetaja kursusetööst,
artikli I ja II osa ilmusid meie infolehes Vaba Sõna nr. 20 ja 21
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VEEL ÜKS UNUSTATUD PATALJON
Eesti Vabadussõjas võidelnud baltlastest koosneva pataljoni võitlusteest on kirjutanud haarava teose Eesti
Vabadusvõitlejate Liidu – EVL – liige Armand Trei
pealkirjaga – „Unustatud rügement. Balti pataljoni
(rügement) Eesti Vabadussõjas“ . Tõepoolest, peale
monumendi ja üksikute mälestuskildude ei ole sellest
baltlaste võitlusteest ja saatusest eriti midagi teada. Armand Trei uurimistöö annab aga oma raamatuga mõjuva ajaloolise kirjelduse Baltimaadest pärit võitlejatest ja
kutsub seega leidma ka teisi vastavaid eestlaste unustatud väeosasid.
1950 – 60-datel aastatel teenis Eestis paiknevas Vene
sõjaväes ehk selleaegses ENSV-sse paigutatud Nõukogude Armee üksustes märkimisväärne hulk eesti
noormehi – ajateenijaid. Põhiline osa neist soldatitest
teenis oma 3-aastast sundaega Tallinnas, kuid leidus
neid ka Kloogal, Tapal, Valgas. Eestlased Tallinnas olid koondatud põhiliselt Tondile, Frunze- ja
Matrossovi – nimelistesse polkudesse ning majutatud betoon-müüriga ümbritsetud sõjaväelinnakus
juba tsaariajal rajatud punastesse kasarmutesse .
Nagu mäletame, teenistus maavägedes kestis 3 aastat, mehi sõjaväkke värvati rajoonide sõjakomissariaatide käsu alusel. Kuid kuna sõjakomissaridena olid enamasti ametis eesti soost Nõukogude armee
ohvitsere, korraldati paljudel juhtudel asjalood nii, et tuntumad spordipoisid Eestisse jäeti ja nimelt
Tondile sattusid. Ilma selle küllalt keeruka nihverdamiseta oleksid meie poisid vene avarustesse pikaks ajaks lihtsalt ära kadunud, pealegi kehtis reegel – üks keel, üks rahvus. Dedovstsina-nimelisest
vägivallast vähemuste ja noorsõdurite kallal rääkimata!
Asjalood Tondil olid aga korraldatud niimoodi, et spordimehed – soldatid said oma senistes võimlates ja baasides edasi treenida. Kehtisid vastavad kirjutamata kokkulepped, loodi isegi eraldi spordigruppe –nimetusega „spoorid“, kus jagati korduvaid linnalubasid ja komandeeringu – dokumente. Ja
tulemused olid nähtavad: meie spordiringkondades oldi teadlikud ja harjutud nende pöetud peadega
sportlaste – soldatite kohalolekuga võimlates, ka üldsus harjus teadmisega, et meie ajateenijad lausa
endastmõistetavalt võistlustel kaasa tegid.
Nii juhtus, et ainult Tondil teenivatest armeesportlastes koosnev Eesti poksikoondus maavõistlusel
Poola Euroopa-tasemelist koondist Kadrioru vanas tennishallis tohutu rahvahulga kaasaelamisel ülekaalukalt lõi! Raskekaalu-tõstjale reamees Olav Koolile Eestis nendel aegadel vastast ei leidunud,
noorsõdur, hilisem meistertõstja ja laulumees Mati Nuude alustas samuti Tondil, kergejõustiklased
Poljakov ja Erikson valitsesid staadionil, võrkpallis tegid ilma Saaremaa poisid, jalgrattaspordis tuntud mees reamees Napa , ujumises veepallimehed Enno Enniko ja Heldur Unt, hilisem tuntud jurist.
Tööjõureservide võimlas treener Altsoo – tuntud kui Altsoojuss –käe all harjutasid kõrgetes spordijärkudes riistvõimlejad Vellemaa , Õunapuu ja ridade autor H.P. ning Moskva tsirkusekoolist väljalöödud akrobaat Koigi Tiit. Tuntud tegijad korvpalliplatsidel olid Tarmo Velleste, Rein Lepist ja Mati
Idlane. Suusatajates olid omal kohal Enn Ole, hilisem Tartu Maratoni rajameister Kütt, kahevõistlejatest suusahüppajad Uhkai ja Tedre, kes oli veel ka 115 polgu –reservpolgu komandöri autojuht,
hinnatuim amet vene sõjaväes! Aga – reserv- sellepärast, et tavalisi ajateenijaid seal polnudki, need
võetakse kas kordusõppuste ajaks või sõja puhkemisel!
Loomulikult täitsid hiilgavalt armee spetsalal – laskmises –oma kohta laskesportlased – meisterlaskurid – snaiperid Jüri Kilvits ja Enn Natka.
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Nii suuremahulise eesti poiste – ajateenijate koondamise tõttu Tallinnasse – Tondile ei olnudki mingi ime, kui rühmasuurune üksus marssis piki Tondi – selleaegse nimega Matrossovi tänavat – uljalt
põrutades tuntud, kuid muidugi keelatud marsilaulu tütarlaps Erikast, kes poissi kodukülla ootama oli
jäänud. Kui aga selgus, et meie hokimehe Peetri pruut truudust oli murdmas, heitsid sõbrad – spordipoisid – vanas Tallinna kohvikus truudusetu neiu ja tema uue poisi laua alla võimsa lõhkepaketi.
Pauk oli muidugi täiesti ohutu, mürgel aga tohutu, läbimüük kohvikus rekordiline. Truudusetu neid
aga kadus.
Oli ka rahvusvahelisi kontakte. Hinnatud võrkpallimees Tammaru Pets –hilisem tuntud TV-mees –
komandeeriti Tondilt Riiga sealset ohvitseride kogu võrkpallimeeskonda päästma, kohtas seal hilisemat filmistaari Oja Brunot ja kui poisid Lunari – kohvikus kitarri saatel laulu lõid, pidid Riia neiud
kohviku lõhki ajama –niisugune menu Tondi spordipoistel !
Kogu sporditegemist soldati tavateenistuse kõrvalt juhtisid vana kooli karm mees kapten Kala ja
major Metelitsa hüüdnimega Juut, mis ei olnud hoopiski antisemiitlik pöördumine, lihtsalt hüüdnimi.
Major oli noore leitnandina 44-dal Tallinnasse sattunud ja siia jäänudki, ja veel hiljaaegu võis polkovniku auastmeni jõudnud vanameest Mustamäel näha, kus ta oma spordipoisse ära tundis ja nimepidi
mäletas!
Tondi sõjaväelinnaku kõrval paiknenud nn Meditsiinitehase tütarlaste kutsel loodi koos noorsõduritega rahvatantsuansambel. See kena ennekuulmatu üritus löödi siiski peale esimest esinemist kindral
Allikase käsu peale muidugi laiali, aga on teada, kuidas mööda Tondi tänavat tütarlaste pisarateojad
olevat voolanud.
Tondil paiknevates polkudes olid teenistuse ka mitmeid eestlasi, ohvitsere endisest rahvuskorpusest.
Ohvitseridel, nagu leitnant Lepik, leitnant Mägi, kelle abikaas oli muide tuntud motosportlane Mägi
– Nugis, kapten Kask, kes poistega koos pea kiilaks ajas ja kiilakaks ka jäi –olid poistega sobivalt
kamraadlikud vahekorrad.
Meie rahvusväeosa likvideeriti peale täielikult mahavaikitud Gruusia sündmusi, kus grusiinide rahvusväeosa asus Stalini kuju mahavõtmist takistama ja peale ägedat tuleandmist ning käsitsivõitlust
kõik Nõukogude Armee rahvusväeosad likvideeriti.
Nii nagu unustati baltlaste pataljon, kadus mälestus ka omaaegsest Tondi
spordipataljonist. Pidigi unustatama, sest need eesti poisid olid ju eelkõige igat käsku täitvad N. Armee soldatid. Kuid hoolimata sellest, et meie
meelsuse üle peeti väga tõsist järelvalvet, oskasid Tondi spordipoisid N.
Armee soldatitena rahvusliku rühmituse või isegi ühingu luua, oma embleemiga ja hüüdlausega koguni. Embleemi kujundas reamees Jaan Laas,
hilisem tuntud ajaloolane.
Tondil oli kombeks suvemütsi –pilotka – esiosa pikemaks koolutamine
– ühe endisaegse sõdurimütsi meenutamiseks. Kui siis Matrossovi polgu kapten Mihhailov seda veidi kohendatud pilotkat minu peas nägi,
põrutas ta täie vihaga – sa näed välja nagu....antifasist! – ja oligi tõsine
sõdurianekdoot sündinud. Sest kõik ju teavad, et antifasist on hoopis kangem kraam kui lihtsalt fasist!. Ja nii võiski pilotkat kandvaid eesti soldateid mingi valehäbita antifasistideks kutsuda. Nagu ka Tondil teenivaid
läti soldateid.
Unustatud Tondi pataljoni reamees H.P.
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EESTI LIPU PÄEV
4. juunil – Eesti lipu päeval – toimus Toompeal pidulik lipu heiskamise tseremoonia. Hommikul kell
7 olid selleks Toompea lossi aeda rivistunud üliõpilasorganisatsioonide, gümnaasiumide, eruohvitseride, vabadusvõitlejate, Kaitseliidu ja kõigi teiste isamaaliste organisatsioonide liputoimkonnad.
Kohal oli sündmuse erilisuse rõhutamiseks Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja peapiiskop Urmas
Viilmaa.
Pika Hermani torni tippu olid lippu heiskama kutsutud Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Stockholmi Eesti Kooli õpilaste esindused. Peale päevakohaseid sõnavõtte ja
peapiiskopi õnnistussõnu andsid Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei ja Riigikogu esimees Eiki Nestor
Tallinna Ühisgümnaasiumile, Jakob Westholmi Gümnaasiumile ja Stockholmi Eesti Koolile üle Eesti
Riigilipu pidulikud kandelipud silmapaistva isamaalise tegevuse eest.

Tiit Põder vanemleitnant (e)
Jakob Westholmi riigikaitse õpetaja

AKSEL PILLIROOG - ÜKS SÕJASEIKLUS
Koos relvakaaslastega läksime luurele. Jäin teistest natuke maha. Aga
kamraadidele järele minnes nägin, kuidas venelane tuli põõsa tagant ja
tõstis kone minu kaaslaste suunas. Mul polnud enam aega, et saksa MP
palge tõsta, andsin tuld otse puusalt. Näpp ei tõusnud päästikult enne, kui
20 lasku välja lastud.
Kamraadid-rühmakaaslased tulid kiirelt tagasi: No mis sa siin põrutad!
Tead ometi, et oleme luurele minemas? Ei saanud mina sõnagi suust,
näitasin ainult sõrmega laiba peale.
Sõjamälestusi pani kirja Meeme Mäesalu
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KINDRAL ANTS KURVITS 130
14. mail 2017möödus 130 aastat Eesti kutselise piirivalve rajaja, tegeliku esimese juhi kindralmajor Ants Kurvitsa sünnist. Selle eriliste päeva
tähistamiseks kogunes kindral Kurvitsa mälestussamba juurde Äksi kalmistul Politsei-ja Piirivalveameti, Kaitseliidu ja Tabivere valla esindajad,
muusikalise tausta kujundas endise Piirivalveorkestri põhjal loodud Politsei-ja Piirivalveameti orkester.
Vabariigi hümni järel avas talituse vabariigi piiriesindaja Eesti-Vene
piiril politseikolonel Aimar Köss, mälestuspäeva kõne pidas Politseija Piirivalveameti peadirektor politsei kindralinspektor Elmar Vaher,
kes rõhutas kindralmajor Kurvitsa tähendust meie ajaloos kui piiririigi
riigipiiri kaitsmise ja valvamise algatajat.
Palvuse toimetas Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan Valdo Lust, kes
oma jutluses tuletas meelde ja rõhutas Ants Kurvitsa mõju ulatumisest
tänase päeva piiriteenistuse tähendusse, Saatuse tahtel elame vabal maal,
räägime eesti keeles, oleme peremehed omal maal, mida kaitsevad piiridel meie pojad – piirivalvurid.
Asetati pärjad – Politsei- ja Piirivalveameti , Ida prefektuuri, Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, Kaitseliidu Tartu Maleva ja Tabivere vallavalitsuse nimel.
Järgneval mälestuskogunemisel Tabivere muuseumis esinesid pikemate sõnavõttudega Aimar Köss
ja kol. leitnant Lembit Võime, kes Eesti Piirivalve ajalugu põhjalikult uurinud ajaloolasena andis
ülevaate Ants Kurvitsa elust ja tegemistest. Piirivalveveteran kol.Edgar Ääro, kellel 9.mail täitus
85! hoiatas oma sõnavõtu lõpul, kuidas tänases maailmas meie ajalugu pole kaugeltki lõppenud ja
see, kuidas suudame võimalikest katsumustest väljuda, sõltub meist ja meie lastest – nende hoiakute
kasvatamisest.
Ivar Künnapuu Fotod Kerstin Kaarik.
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MATTI AUTIO 10.12.34 - 06.05.17
Soome piirivalve ülem aastatel 1989 - 1997, piirivalvekindral, armee
kindralleitnant Matti Autio oli meie iseseisvumise ja Eesti Piirivalve
taasloomise ajal Soome piirivalve ülemaks, ja nii mõistis Matti Audio,
millist tuge vajab alles taastatav hõimuvendade piirivalve. Omades
ligi sajandipikkust keerulistes oludes omandatud kogemusi riigipiiril
suure ja vastuolulise naabriga, jagas ta seda kogemust meiega – põhjalikult ja usalduslikult. Isiklike nõuannete, meie juhtidele korraldatud
kursuste ja tutvumisreisidega ning ülimalt asjatundlike ohvitseride
Eestisse suunamisega toetas Soome Piirivalve meid nii teenistusliku
kui ka väljaõppe korraldamisel.
Oleme tänu võlgu : kolonel Leo Skogström, kolonel Reijo Jantunen,
kolonelleitnant Markku Karppinen, Raimo Saarenvesi, Olli Kunnola. Lisaks tänule jagatud teadmiste ja praktilist oskuste eest hindame
kõrgelt tõelistele „partio“ –patrullmeestele omast suhtumist teenistusse: selle kohaselt piiri valvamine pole töötamine ametnikuna, vaid on
alaline valmiduses kaitsta oma piiri ja riiki. Ja see sobis vaimsusesse,
milles meie oma piirivalvet rajasime.
Taasiseseisva Eesti piirivalve loomise protsess oli unikaalne. Veel okupeeritud riigis suutsime isemajandamise sildi all kehtestada nn majanduspiiri
ning selle haldamiseks moodustada kaitseteenistuse, mille mehitamiseks
loodud asendusteenistus päästis sadu noormehi Nõukogude Armeesse kutsumisest. Majanduspiiri muutumine valvatavaks piiriks oli loogiline samm,
mis lõi võimaluse kontrollida veel riigis viibivate võõrvägede liikumist piiril ja lõplikku lahkumist.
Kaitsejõudude koosseisu kuulumise ja sõjaväelise korraldatuse tõttu suudeti
piirivalve õppekeskustes anda ligi kahele tuhandele noormehele piiri kaitsmiseks ning sissina tegutsemiseks vastav sõjaline väljaõpe. Sellise edu saavutamisel aitas otsustavalt kaasa Soome abi ja eeskuju Matti Autio toetusel.
Piirivalve Eruohvitseride Klubi

MÕTISKLUS EESTI-TAANI ÜHISÕPPUSELT
Ameerika Ühendriigid tähistasid 29. mail veteranipäeva. Sellega seoses vaatleme veteranide käekäiku meie NATO liitlases, Taani kuningriigis.
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) on koostanud 2008. aastal ülevaate Euroopa
riikide relvajõudude endiste liikmete staatusest ühiskonnas. Käsiraamatu kohaselt on endiste sõjameeste staatus ja sotsiaalsed tagatised riigiti erinevad. Ühine nimetaja veteranistaatusele on osalemine relvastatud võitluses riigi iseseisvuse eest. Ajaloost teame, et relvakonfliktides on raske säilitada neutraliteeti ning seetõttu sõlmitakse oma riigi iseseisvuse säilitamist võimaldavaid koalitsioone.
Võideldakse koos, kuid väärtused, mille nimel võideldakse, võivad olla väga erinevad.
Eelmainitud käsiraamatule ja veteranide tegevuse tunnustamisele peale Eesti Vabariigi iseseisvumist
on võrdleva õiguse aspektist kohane lisada teavet teistes väikeriikides toimunust, konkreetsemalt
Taani Kuningriigis.
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Eriolukorras on võimalik mitte ainult põhiseadusel ja seadustel põhinevate üldaktide kehtestamine,
vaid lähtumine poliitilistest huvidest ning riigi põhiväärtustest. Inimõigused ja demokraatia on vaid
vahendid tagamaks põhiseaduses määratletud eesmärkide (Eesti vabariigis eesti rahvuse, keele ja
kultuuri säilimise läbi aegade) saavutamise.
Juhul kui eriolukorras kehtiv õigus, demokraatia ja inimõigused takistavad selle eesmärgi järgimist,
on täitevvõim sunnitud neid ignoreerima. Kui eriolukord on möödas on aga täitevvõimul jällegi vajalik pöörduda tagasi parlamendi ja kõrgema võimu kandja heakiitu taotlema. Inglise filosoof John
Locke mõtteviisi (1690) kohaselt tagab valitsus rahvale kaitse ja stabiilsuse ning kui seadusandlik
võim ei taga rahva huve, siis valitakse uus, aga täidesaatev võim peab asuma rahva huve kaitsma.
Sellel põhineb eriolukorra õigusraamistik, mida me mäletame eelmise sajandi keskpaigast.
Taani Kuningriigis kasutas täitevvõim möödunud sajandil eriolukorra õigust kahel juhul. Kui Saksamaa alustas 22. juunil 1941 oma Barbarossa plaani elluviimist Nõukogude Liidu vastu, siis nõudis
Saksa vägede ülem Taanis 196 Taani kommunisti arreteerimist. Taani peaminister Thorvald Stauning
andis välja korralduse, mille alusel arreteeriti politsei poolt ja saadeti kinnipidamisasutusse 325 kommunisti.
Kaks kuud hiljem, 20. augustil 1941, võttis Taani parlament vastu seaduse, mis tunnistas tagasiulatuvalt kommunistide tegevuse õigusvastaseks ning andis peaministri korraldusele õigusliku aluse.
Samas oli selline „ex post facto law“ seadus vastuolus Taani põhiseadusega, mille kohaselt kedagi ei
tohi paigutada vangistusse tema poliitiliste veendumuste tõttu.
1941 tundus Wehrmacht võitmatu ning selles kontekstis oli oluline minimaalselgi moel säilitada Taani suveräänsus. See ei tundunud ebareaalsena, kuna Saksamaa suhtus Skandinaavia riikidesse pigem
positiivselt. Strateegia ja juhtimiskunst nõuavad sageli ohverdamist suuremate eesmärkide nimel.
Olgu see siis malemängus või manööversõjas.
Peaminister Stauning ei kõhelnud otsustades ja ohverdas demokraatia, et säästa Taanimaad. Hilisemalt tõestasid kommunistid, et nad olid vabadusvõitlejatena tublid demokraatia taastajad ning neid ei
antud sõja lõppedes partisanitegevuses tekitatud kahjude eest kohtu alla. Ka siin lähtuti formaalselt
ebaseadusliku tegevuse eesmärgist, mille nimel nad võitlesid.
Samaaegselt kommunistide vangistamisega formeeriti 29. juunil 1941 kommunistidega võitluse
eesmärgil Taani vabatahtlike korpus. 6000 vabatahtlikku suundus võitlusse Nõukogude Liidu vastu. Neist hukkus idarindel 2000 ringis. Nad uskusid, et Taani valitsus toetab neid. Neile võimaldati
üleminek Taani armeest ja armee toetus. 1945. aastal idarindelt tagasitulnud vabatahtlikud anti aga
sarnaselt kommunistidega 9. aprillini 1940. tagasiulatuva jõuga seaduse alusel kohtu alla reetmise
eest. Kuritegu oli osalemine vabatahtlikuna Wehrmachtis, aga mitte Soome talvesõjas ja Hispaania
kodusõjas.
Kuigi tollane peaminister Buhl ei nimetanud seda eriolukorra seaduseks, oli siiski ka see „ex post
facto law“ abinõu, mis võimaldas Taanil pöörduda tagasi Lääne demokraatiate juurde. Ajalooliselt
on koostöö olnud loogiline strateegia. Paljud kreeklased liitusid pärslastega peale Kreeka vallutamist
480.maj põhimõttel: „Kui sa ei suuda neid võita, liitu nendega“. Vaatamata ajaloolistele ja õiguslikele
argumentidele ei ole Taani veterane seni, 72 aastat peale süüdimõistmist, tänini rehabiliteeritud!
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja Sõjaaegsete Eesti Lennuväelaste Ühenduse järjepideva tegevuse tulemusena on II maailmasõja veteranid saavutanud taasiseseisvunud Eestis vähemalt mitteametliku
tunnustuse ja veerand sajandit on toimunud hulgaliselt võitlustraditsioone jäädvustavaid kohtumisi
tänaste kaitseväelastega ja relvavendadega Soome Vabariigist.
Meie veteranide aated ning rahva lugupidamine elavad aga edasi ajateenijate rivilauludes. Olgu
selleks siis korpusepoiste „Laul kaugest kodust“ või pataljoni Narva ja diviisi Wiking eesti sõdurite
„Surnupealuu sõdur“.
Hillar Kaeval, major
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2017 AASTA SUVI – ÕNNITLEME
Viktor Preiman			
Boris Ugandi			
August Tursk			
Hants Pappel			
Hillar Järs			
Johannes Leisner		
Kaugu Jaaküla			
Ando Lande			
Jüri Teras			
Ilmar Midri			
Karl Sepp			
Lembit Laurent			
Einu Saareleht			

27.04.1924 – 93
05.05.1924 – 93
28.04.1927 – 90
12.04.1926 – 91
13.04.1924 – 93
17.04.1926 – 91
25.04.1927 – 90
09.04.1926 – 91
16.05.1924 – 93
28.05.1926 – 91
24.05.1925 – 92
10.05.1925 – 92
20.05.1921 – 96

Mairold Agu			
Jaan Kulli			
Mihkel Jaagus			
Helfer Roosberg		
Heljut Kapral			
Gunnar Laev			
Endel Parm			
Harry Erm			
Kalju Puström			
Harald Mäepalu			
Endel Luik			
Villibald Kark			
Johannes Koik			

18.06.1924 – 93
10.06.1925 – 92
29.06.1925 – 92
27.06.1925 – 92
19.06.1923 – 94
17.06.1927 – 90
29.06.1923 – 94
07.02.1923 – 94
02.03.1927 – 90
10.03.1924 – 93
16.03.1926 – 91
14.05.1927 – 90
18.06.1923 – 94

2016/2017 AASTAL LAHKUNUD KAMRAADID – VABADUSVÕITLEJAD
Elmar Karu		
Leopold Kivvi		
August Tamm		
Evald Veedla		
Evald Nessler		
Olev Saral		

24.12.1921 – 09.05.2016
01.09.1923 – 20.09.2016
15.11.1916 – 02.04.2016
07.09.1925 – 23.04.2016
19.05.1925 – 20.10.2016
06.04.1925 – 28.03.2017

Jakob Põllut		
Paul Voosalu		
Raul Luks		
Endel Suuresaar		
Harald Koobas		
Olev Hõlpus		

14.02.1923 – 17.04.2017
13.03.1925 – 03.05.2017
01.11.1932 – 06.04.2017
06.09.1923 – 08.02.2017
10.01.1926 – 03.04.2017
05.09.1923 – 07.06.2017

IGAVENE RAHU ANNA NEILE, ISSAND, SA
JA VALGUS LÕPMATA PAISTKU NEILE

Infolehe toimetus: H.Piiber–toimetaja, fotod–Kerstin Kaarik, teostus–Grano Digital AS

Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Aadress: Toompea 8, Tallinn, 10142
Kontakt: Tel. 666 04 30
e-post: vabadusvoitlus@hot.ee

http://www.hot.ee/vvliit/
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LENNUKID MOSKVA SÜDALINNAS
20.mai 1941. maandus NSVL liitlase – rahvussotsialistliku Saksamaa lennuk Ju-52
Moskva südalinna otse kuulsa Dünamo
staadioni kõrvale. Kohe arreteeriti hulk
kõrgemaid sõjaväelasi : kindralstaabi abiülem lennuväekindral Jakov Smuškevitš,
õhukaitse ülem Grigori Stein, kaitseministri asetäitja Pavel Rõtšagov, õhujõudude
akadeemia ülem, relvakonstruktoreid, muude alade ohvitsere. 28.oktoobril 1941, kui
rinne juba Moskvale lähenes, laskis NKVD
20 arreteeritut sellest rühmast Saraatovis
kohe maha, ülejäänud –hiljem.
28. mail 1987 – selgitab Loode piirkonna ÕK valveülem major Jakov Krinitski : kell 14.20 võtsin
vastu Tapa ÕK juhtumiskeskuse kapten T. ettekande Soome õhupiiri ületanud objektist. Kell 14.26
andsin lahinguhäire. Loksa PVO dispetšeri kaudu kehtestasin häireolukorra nr 1., 7-minutit hiljem
läks teade diviisi staapi, sealt 2 min. hiljem Leningradi PVO –õhukaitse staapi, sealt kõige kõrgemale tasemele. Need minutid olid hiljem kogu Õhukaitse ohvitserkonna edasisele teenistuskäigule
otsustavad. 12 minutit pärast piiriületuse teadet sain ettekande Tapa lennuväljalt õhku tõusnud Mig
23 lendur P-lt – õhus on sportlennuk, mis ei kontakteeru. Selle „Cessna“ lend lõppes maandumisega
Moskvas Punasel Väljakul. Piloot – 18 aastane Hamburgi poiss Mathias Rust arreteeriti.
Kohus M. Rusti ja selles juhtumis osalenute üle toimus augustis Moskvas, septembrikuus Tallinnas. Karistusi – 3 kuni 4 a – said kõik teenistusülemate asetäitjad, ametikohalt tagandati kaitseminister marssal Sergei Sokolov, õhukaitse ülemjuhataja Aleksandr Koldunov, Leningradi ÕK ülem
koos asetäitjatega, kogu Tallinna ÕK diviisi juhtkond, väeosade komandörid, kelle teenistuspiirkondi
M Rusti lennuk teel Moskvasse läbis. Mathias Rust kui piiririkkuja sai 4 aastat vanglat, millest istus
432 päeva. Ühtegi mahalaskmist ei korraldatud!
Küsimus: kas amatöörlendur Mathias Rust sooritas 30 aastat tagasi selle lennu omal algatusel või
tellimustööna? Küsimus: kas see Piirivalvurite päeval sooritatud maandumine võis olla Gorbi järjekordne trikk nn perestroika raames? Küsimus: kes maandub järgmisena Moskva südalinna?
H.P

28. MAI 1987

PIIRIVALVURITE
PÄEV!
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