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Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Infoleht

VABA SÕNA
NR 5 VEEBRUAR  2013

2012 → 2013
Austatud Vaba Sõna lugeja !
Lõpule on jõudmas Eesti Vabadusvõitlejate Liidu kahekümne esimene tegevusaasta. Seega on põhjusi 
teha tagasivaade möödunud, sündmusterohkele aastale ja suunates pilgu ajas ettepoole, püüda näha meie 
organisatsiooni tulevikuperspektiive.
Nädal pärast Liidu kahekümnendat sünnipäeva, 14 veebruaril 2012 aastal, otsustas Riigikogu tunnustada 
meie võitlust Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel. Olime seda teatavasti oodanud ja taotlenud kogu 
oma olemise aja jooksul. Nüüd on see olemas. Kuigi mitte nii ühemõttelises sõnastuses nagu olime 
algselt taotlenud. Kuid - selle otsuse poolt hääletasid kõik Riigikogus esindatud erakonnad, ilma ühegi 
vastuhääleta.
Kaitseminister Mart Laar, tollane IRL esimees  andis 2011. aasta Tartu kokkutulekul Eesti Vabariigi 
taastamise nimel relvavõitluses osalenuile kindla lubaduse saavutada riiklik tunnustus. See lubadus sai 
seega täidetud.
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu 20. aastapäeva tähistasime piduliku koosolekuga Rahvusraamatukogu saalis.
EVL vabariiklik  2012 aasta kokkutulek  järjekorranumbriga 20,  toimus  Saaremaal, seega  esmakordselt 
saarel ja esmakordselt toimusid kokkutuleku üritused kahel päeval, 14. ja 15. juulil, osalejate ööbimisega 
Saaremaa kämpingutes. Kokkutulekust võttis osa valdav enamik vabadusvõitlejate organisatsioone. 
Külalistena olid kohal Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse esimees Endel Lindaja Kanadast, 
President Arnold Rüütel, kaitseminister Urmas Reinsalu koos Peastaabi ohvitseridega, Saaremaa 
omavalitsuste ning Kaitseliidu esindajad.
Kohale olid tulnud ka meie koostööpartnerid Mementost, õpilas-vabadusvõitlejad, soomepoisid, 20.Diviisi 
veteranid .
Traditsiooniliselt  osalesid  EVL  kokkutulekul Läti leegionäride ning Läti ja  Leedu partisani-
organisatsioonide esindused.  Esmakordselt oli kohale saabunud ka Soome sõjaveteranide esindus. 
Tugevnesid koostöösidemed sõbralike naaberriikide veteranidega - juulis-augustis osales meie 
vabadusvõitlejate grupp Läti ja Leedu sõjaveteranide kokkutulekutel.
Pärast mitmeaastast vaheaega hakkas taas ilmuma EVL käesolev infoleht Vaba Sõna. Ka uuendatud 
veebileht on muutunud sisukamaks, edastades jooksvat infot meie organisatsiooni tegemiste ja ettevõtmiste 
kohta.
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tegevuse algaastail ulatus liikmete arv liitunud organisatsioonides üle nelja 
tuhande, neist valdav enamus muidugi sõjas osalenud veteranid. Tänaseks on liikmeskond vähenenud ühe 
tuhande piirimaile, kusjuures nende hulka on ilmunud ka arvukalt meie aateid jagavaid noori.
Vananeva liikmeskonna arvuline vähenemine on pöördumatu ja organisatsiooni edasikestmiseks on rohkem 
vaja kaasata nooremaid inimesi. Ja see on võimalik, seda on veenvalt näidanud kasvõi kaitseliitlaste aktiivne 
osavõtt vabadusvõitlejate organisatsioonide tegevusest ja viimaste aastate suurürituste korraldamisest. Nii 
oli see käesoleva aasta Saaremaa kokkutulekul ja oodatavasti saab see olema ka 2013 aasta Põlvamaa 
kokkutulekul. Noorenev organisatsioon jääb edasi kandma neid ideid ja põhimõtteid, mis olid aluseks 
Liidu loomisel 21 aastal tagasi.
Olgem vaimseks toeks kõigile Eestis toimivatele isamaalistele jõududele, kelle peamine eesmärk on Eesti 
riikliku iseseisvuse tagamine. Soovin kõigile tugevat tervist ja energiat alanud 2013. aastal!
Gunnar Laev, EVL juhatuse esimees.
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1924. AASTA KOMMUNISTLIK RIIGIPÖÖRDEKATSE
Eesti oli esimene riik, kellega Nõukogude Venemaaga rahulepingu sõlmis, kuid üsna varsti sai selgeks, 
kui kahepalgeline tegelikult kommunistlik võim oli: Nõukogude valitsus sõlmis küll rahulepinguid, 
kuid komintern jätkas maailmarevolutsiooni idee kultiveerimist nendes lepinguosalistes riikides 
valitsuste kukutamiseks. Tegelikult oli see pettemäng maailma tähelepanu hajutamiseks. Lenin ja 
Trotski ning Stalin ja Zinovjev kisklesid omavahel võimu pärast.

Juba Bresti rahulepingu järel 1918. aastal volitas Venemaa kompartei VII kongress Keskkomiteed 
tühistama kõik lepingud ja jätkama sõda, kui saabub sobiv hetk. Ja sobivat hetke hakati kohe ka 
ette valmistama. Tartu rahu järel ei saadetud Venemaal laiali Nõukogude valitsuse ja kominterni 
juurde loodud eesti osakondi, nagu nõudis rahulepingu VII artikkel – neid hakati hoopis kasutama 
õõnestustegevuses Eesti riigi vastu.

Nagu selgus hiljem, oli  see tegevus ajanud kombitsad noore Eesti riigi pea kõikidesse 
eluvaldkondadesse – poliitikasse, haridussüsteemi, riigikaitsesse. Isegi hoolikalt valvatud idapiiri 
aitasid ületada äraostetud kommunismimeelsed piirivalveametnikud,   Riigikogusse aga pugesid 
kommunistid Töörahva Ühtse Väerinna nime all.

Enamliku liikumise juhi Lenini kavandite järgi pidi põrandaaluse töö eesmärgiks olema 
massimeeleavalduste provotseerimine, mis viiks veriste kokkupõrgeteni politseiga, see aga omakorda 
kasvatama viha valitsuse vastu.

Äsjatekkinud Eesti riigi rahuliku arengu seadis tõsisesse ohtu Nõukogude Venemaa korraldatud 
relvastatud riigipöördekatse 1924. aasta 1. detsembril. Riigipöörajad üritasid vallutada valitsusasutusi, 
transpordi- ja sidekeskusi ning sõjaväeosi. Riigipöördekatse kukkus läbi, sest ei leidnud rahva hulgas 
mingit poolehoidu ja juba  samal päeval löödi riigipöörajad tagasi. Piiri taga ootavatele Nõukogude 
Venemaa abivägedele ei jõutud isegi ametlikku abipalvet saata.

Maakondadesse mäss ei kandunud ja nagu maa alt kerkisid Tartus, Valgas, Võrus- kogu Eestis 
tänavaile vanad vabariigi valvurid – endise kaitseliidu relvastatud salgad. Need olid Vabadussõja 
järel laiali saadetud kui mittevajalikud, nüüd märkas valitsus taas rahvaalgatuse vajadust iseseisvuse 
püsimisel. Kaitseliit taasloodi kogu riigis.

Kuid 1924. aasta 1. detsember andis vajalikku õpetust ka vaenlasele. 1940. aastal korrati riigipööramist 
juba vastupidises järjekorras: kõigepealt tuli Punaarmee, siis järgnes riigikukutamine ja alles viimases 
järjekorras nn „töörahva ülestõus“.

Teatud mõttes võib detsembrimässuga paralleele tõmmata ka 2007. aasta nn “pronksiööga” – üks 
rahutuste korraldajatest Dmitri Linter kuulutas Venemaa telekanalile 26. aprilli hommikul, et Eesti 
seisvat kodusõja lävel ja andis mõista, et paari päeva pärast näeb maailm hoopis teistsugust Eestit 
hoopis teiste valitsejatega!

Aktsiooni oli hakatud ette valmistama vähemalt aasta varem, toetust saadi isegi Vene Riigiduuma 
mõnedelt liikmetelt, kavas oli jõulise aktsiooni läbiviimine ja selle näitamine rahvusvahelistes 
teleuudistes, mis tõepoolest osaliselt ka toimus.

Kuid vastupidiselt rahutuste korraldajate ootustele näitasid rahvusvahelised teleuudised hoopis 
metsistunud jõukude vägivallatsemist, kioskite ja kaupluste akende purustamist ning paljaksröövimist 
ja nähtavalt kooskõlastatud märatsemist Tallinna tänavatel. 

Enne rahutusi kasvas Venemaalt Eestisse saabunute arv hüppeliselt, kuid rahutuste ajal ja ka vahetult 
selle järel ei lastud bussidega saabuvaid niinimetatud aktiviste enam riiki. 

Tänu politsei ja arvukate vabatahtlike tegevusele suudeti rahutustele kiiresti piir panna, suure osa 
märatsejatest kinni pidada ning isoleerida. Kuid esmakordselt kasutati rahutuste käigus uut relva 
– nimelt küberrelva ja  toimusid massiivsed  küberrünnakud mitmetele Eesti valitsusasutustele ja 
pankadele. Selline arvutisüsteemide ummistamine ja selle operatiivne tõrje andis Eestile tõeliselt 
vajamineva kogemuse ja  näitas kätte suuna, mida tuleb tulevikus edasi arendada.
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Muidugi paneb nendele sündmustele krooni Vene Riigiduuma esindajate saabumine Eestisse, kus nad 
kohtuvad Keskerakonna liidritega ning avaldavad tõsimeeli ja tungivalt arvamust, et Eesti valitsus 
peaks tagasi astuma!

2007. aasta aprillirahutuste korraldamine oli teatud mõttes Eesti valitsuse ja riigi sisejulgeoleku 
struktuuride tugevuse kompamine, samuti meie Euroopa Liidu ja NATO liitlaste vastava reaktsiooni 
jälgimine. Võib arvata, et aprillirahutuste piiritagused organisaatorid said ammendava vastuse meie 
valitsuse ja sisejulgeoleku struktuuride tugevusest ja meelekindlusest ning meie liitlaste igakülgsest 
toetusest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii 1924. aasta detsembri riigipöördekatse kui ka 2007. aasta 
aprillirahutuste kavandajad asusid väljaspool Eesti piire –Venemaal muidugi ja mõlema aktsiooni 
kaugemaks eesmärgiks oli Eesti valitsuse kukutamine ning asendamine mõne nn „rahvasõbraliku“ 
erakonna esindajatest koosneva valitsusega. Kõik see aga näitas, et olenemata Venemaa „välisest 
pakendist“ on ikkagi veel päevakorras ja üleval omaaegsele nn maailmarevolutsiooni-ideele lähedane 
mõtteviis, mille käigus kõigepealt tuleks taastada endine  nõukogulik impeerium ja seda loomulikult 
endistes nõukogulikes piirides. 

Minu arvates peaksime oleme õppinud möödanikus tehtud vigadest ja valinud ka liitlased selleks, et 
tõkestada endisaegsete ajaloosündmustei kordumist.

Oma tähenduselt on ka täna kohased Jaan Poska peale Tartu rahu sõlmimist Asutavas Kogus lausutud 
sõnad: „Maitskem rahu, aga hoidkem alal ja kasvatagem oma sõjalist jõudu“.

Tiit Põder , vanemleitnant (e)

EVTÜ juhatuse esimees

01.12.1924 
langenud kadetid:

Aleksander Tomberg
August Udras
Arnold Allebras
Aleksander Teder

Mälestussammas avati 16.09.1928, kavandas Amandus Adamson.
Mälestussammas lõhuti veebruaris 1941.

Mälestussammas taasavati 15.05.2009, skulptuuri taastas Jaak Soans.
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NATSISMI HEROISEERIMISE VASTANE RESOLUTSIOON ÜRO -LT
Kolmekümne-aastase sõja käigu rüüstati ja purustati pea kogu Euroopas, halastati vaid linnadele, 
millede kaitsetahteta kodanikud linnaväravate võtmed lihtsalt ründajale üle andsid. Erandiks oli vana 
hansalinn Magdeburg, mis keeldus alistumast ja mis peale pikka piiramist pea täielikult hävitati. 
Elanikkonnaga käituti vastavalt. Mõlema sõdiva poole sõjapealikutele – nii Wallensteinile kui Gustav 
Adolfi le on püstitatud uhkeid mälestussambaid.

4.märtsil 1799 käskis Napoleon Bonaparte kuulutada selleaegse Süüria linna Jaffa elanikele, et 
kui linn vallutatakse tormijooksuga, siis hävitatakse kõik, vange ei võeta. Jaffa ei alistunud käsule. 
6.märtsil järgnes rünnak, linn vallutati, algasid meeletud tapmised ja rüüstamised. Napoleonile toodi 
sõnum 4000 ringkaitses olevast täies relvis türgi sõdurist. Prantslased andsid lubaduse kohelda neid 
lihtsalt sõjavangidena, mille peale türklased väljusidki kindlusest, ilma lahinguta. 

Kindral Bonaparte sai selle oma ohvitseride käitumise peale väga vihaseks ja neljandal päeval 
peale alistumist andis käsu need 4000 noort tugevat  sõdurit hukata.  Kõik neli tuhat sõjavangi viidi 
mererannale ja lasti siin kuni viimseni maha.

Hilisemates rünnakutes Euroopa linnade vastu raiusid Napoleoni ratsanikud erilise heameelega Saksa 
linnade tsiviilelanikkonda. Tõelisi massimõrvu sooritanud kindral Bonaparte leiab tänaseni suurimat 
lugupidamist küll monumentide, riiklike austusavalduste  kui ka eriliselt väärika matusepaigaga.

Rahvussotsialistlik Saksamaa on oma kuritegude eest saanud, nii et tolmab. Peale tohutute  inimkaotuste, 
sõjakurjategudes süüdistatute hukkamõistmise ja hukkamise, linnade täieliku purustamise hävitati 
ka igasugune muu rahvussotsialistliku mõtlemisviisi ilmnemine. Saksa linnades ja kirikutes leidub 
siin-seal ainult äärmiselt tagasihoidlikke mälestuskive sõja ohvritele ja kindlasti ainult kellegi 
mälestamiseks.

Rahvussotsialistliku Saksamaa kokkuvarisemine tegi lõpu Euroopa kõigi aegade hävitavale sõjale. 
Kuid ka see lõpp oli lausa apokalüptiline - sotsialistlikud Nõukogud panid Ida-Euroopasse sisse 
tungides seega üht teist sotsialismi hävitades toime maailma ajaloo suurima vägistusaktsiooni. 
Literaat Ehrenburgi üleskutse – purustada saksa rahva uhkus läbi tema naiste massivägistamise, 
nimetas väepealik Stalin oma sõjardite väikeseks lõbutsemiseks. Peale linnade tsiviilelanikkonna 
hävitamise langes vägistamiste ohvriks sadu tuhandeid saksa naist.

Tänaseni kõrgub Berliinis Treptow- pargis hiigelmonument - lapsukest süles hoidev nõukogude sõdur, 
tuntud kui sõdur-vabastaja. Tänapäeva Venemaa ajaloolased aga lihtsalt väldivad seda teemat - oli ju 
sõdur vabastaja, vägistamistest kui genotsiidist enneolematu ulatuseni ei ole küll midagi  kuulda. 

Samasugused vabastaja-teemalised sobivalt mastaapsed memoriaalid kõrguvad  nii Viini südalinnas 
kui Budapestis ning mujalgi, ometi oli nõukogulaste tegevus pea kõikjal samasugune. Vabastasid ja 
natuke ka vägistasid.

Juba Baltimaade väikeriikide annekteerimise algjärgus algas meie rahvuslikku iseteadvust tähistavate 
monumentide plaanipärane lõhkumine. See suure tähendusega ettevõtmine löödi käima üsna lühikese 
aja jooksul ja lõpetati kiirustades kohe peale sõda. Kuna selle hävitustööga oli nii kiire, näitab see, 
kui tähtsaks pidas võõrvõim iseseisvuse ja vabaduse sümbolite hävitamist. Ometi püstitati meie 
Vabadussõja mälestussambad nimelt langenud sõdalaste mälestuseks, mitte sõjaliste võitude ja 
vastase purustamise märkimiseks. Või mingi oma ideoloogia pealesurumiseks.

Taastatud Eesti Vabariik on silmatorkava tähelepanuga suhtunud sõjahaudadesse ja monumentidesse. 
Kantakse hoolt kõigi võitlevate poolte mälestusmärkide eest. Tallinna tuntud pronkssõdur kui 
kalmutähis viidi sinna, kus ta võimalik koht  on – ikka kalmistule. Kuigi nõukogude võim oli käitunud 
ka Kaitseväe kalmistul just nii nagu mujalgi –aina lõhkudes, oma sümbolitega meie omi asendades 
või lihtsalt ümber korraldades, leidis meie valitsus võimaliku olevat nõukogulaste mälestusmärk 
küllaldase taktitundega nimelt sinna paigutada. Eeldades muidugi, et seda sammu ei kasutata Eesti-
vastasteks väljaastumisteks.

Iga riik ja rahvas teab, millist mälestussammast või muud mälestisehitist ta vajab ja kuhu ta selle omal 
maal paigutab. Kuid näib, et Venemaal on jõudusid, mis meie ja ülejäänud ilma ettevõtmistel ka selles 
vallas hoolsasti silma peal hoiavad. Vahetult meie Kaitseväe kalmistul nõukogulaste poolt purustatud 
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mälestisehitise  valmimise ajaks suutis Venemaa maailma rahvaid niipalju mõjutada, et ÜRO-s võeti 
vastu natsismi heroiseerimise vastane resolutsioon. Selles kutsutakse üles mitte unustama Teise 
Maailmasõja ajal toime pandud kuritegusid. Resolutsiooni poolt hääletas 120 riiki, vastu olid USA, 
Kanada ja Marshalli saared. 57 riiki pidas võimaliku olevat jääda erapooletuks. 

Peaassamblee resolutsioonis märgitakse ära “mure lakkamatute katsete pärast rüvetada või lõhkuda 
mälestusmärke, mis on püstitatud nende mälestuseks, kes võitlesid natsismi vastu Teise Maailmasõja 
aastatel ning nende isikute ebaseadusliku ekshumeerimise või nende säilmete mujale viimise pärast. 

ÜRO resolutsioon mõistab hukka natsliku liikumise ning Waffen-SS-i endiste liikmete ülistamise, 
sealjuures ausammaste ja memoriaalide avamise ning avalike ürituste korraldamise natsliku mineviku, 
natsliku liikumise ja neonatsismi ülistamiseks, mida on toimunud viimastel aastatel regulaarselt reas 
Balti riikides, eelkõige Lätis ja Eestis.

Selline tegevus, rõhutatakse dokumendis, “rüvetab fashismi lugematute ohvrite mälestust”, mõjub 
negatiivselt kasvavale põlvkonnale ning on kokkusobimatu ÜRO liikmesriikide kohustustega, peab 
ITAR-TASS-i vajalikuks lisada..

Paratamatult tundub, et selle Venemaa algatatud resolutsiooni poolt hääletanud 120 liikmesmaad kas 
tahtlikult või isegi ka tahtmatult ei ole endale üldse teadvustanud, milles asi. Kuidas on võimalik, 
et kahe ülimalt vägivaldse reźiimi võrdlemisel ainult ühte arvustatakse, et rahvussotsialism kui 
ilmavaade on täielikult ja üksmeelselt küll hukka mõistetud, nõukogude sotsialism aga elas ja 
õilmitses aastakümneid, mürgitades kogu planeedi elukorraldust? Ja jätkab enda meeldetuletamist.

Mis puutub resolutsioonis märgitud isikute ekshumeerimise ja säilmete mujale viimise eitamisse, on 
asjaosalistel kindlasti vaja meelde tuletada, kui täis on veel tänapäevalgi inimluid ja konte Venemaa 
metsad. Isegi uusi metsanimesid on tekkinud –selliste Kooljametsadega ollakse nähtavasti harjunud! 
Venelased paljudel juhtudel ei matnud oma langenuid.

Meie eestlased väikerahvana oleme oma veendumustes kindlad – nii Saksamaalt pärit  rahvussotsialism, 
Itaalia fashism kui ka kommunisminimeline Vene nõukogude sotsialism tuleb lõplikult ja tingimusteta 
hukka mõista. Ja ei ole keerukas oletada, et seni, kuni seda ei ole juhtunud, ei rahune Euroopa. 
Isegi ilmeksimatu kirik on oma vigu tunnistanud : ajaarvamises on mitmeaastane viga sees, kartul ei 
olegi saatanast, nõiad, kes põletati, ei olnudki nõiad ja Maakera pöörleb ikkagi ümber Päikese, mitte 
vastupidi.

Seega – on ainuvõimalik, et inimkond oma südametunnistuse puhtana hoidmise  ja säilitamise huvides 
peab seniseid tõekspidamisi oluliselt muutma. Ja vigu tunnistama. Mis tähendaks - kurjategija peab 
oma kurjust tunnistama, kannatanute eest vabandama ja igatmoodi püüda  ka kurjuse läbi tekkinud  
mistahes kaotusi hüvitada

Eesti Vabariik püstitab oma mälestusmärgid ja sambad just nii nagu ta oma tasakaalukal ja arukal viisil 
talitades õigeks peab. Maa ja vabaduse kaitsmisel või võõrriikliku vägivalla ohvritena hukkunute 
mälestuseks loome nüüd ja edaspidigi mälestusmärke oma äranägemise ja tõekspidamiste järgi, 
hoolimata provokatsioonilistest vihjetest nagu natsi või kommu. Oleme rahvus, mis võõramaa keeles 
tõepoolest on natsioon.

Toimetus
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AASTAID VÕÕRA NIMEGA
Artikkel on avaldatud Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri RY lehe erinumbris 
JOULUN VELJESTUKI 2012

Meinhard Ruukholm sündis 27.10.1925 Eesti põhjarannikul Kõnnu vallas Pärispea külas.Enne sõda 
oli Pärispea neemel paiknev Pärispea küla olnud omasuguste hulgas üsna suur oma üle viiesaja 
elanikuga. .
Sõda ja okupatsioonid mõjutasid muidugi pahasti eesti noorte tulevikukavatsusi. Kui selgus, et saksa 
pool ei kavatsenudki lubada Eesti iseseisvust taastamist,  siirdus  pea 3400 noort meest Soome, et 
liituda soome sõjaväega. Nii talitas ka 17-aastane Meinhard, kes 13 novembril 1943 astus sealsesse 
armeeteenistusse. Niimoodi põgenes Pärispea  külast 31 noormeest, et astuda võitlema Soome 
sõjaväes. See oli omamoodi auvõla tasumine Soome vabatahtlike osavõtu eest Eesti Vabadussõjas, 
arvas Meinhard.
Nagu kõik eesti vabatahtlikud, läbis ka tema väljaõppe Luumäe Taavetis ja tuntud Terijoe asulast 
umbes 10 km kaugusel Jalkalas.
9. juunil 1944 alanud venelaste Karjala kannase suurpealetungi tõrjelahingutes nagu ka võitlustes 
Viiburilahel ja Vuoksel osales sotamies Meinhard Ruukholm JR200 ridades.
19. augustil 1944 tuli Meinhard koos 1752 Soome sõjaväes teeninud eesti vabatahtlikuga Saksa 
Wartheland - nimelisel laeval Eestisse, kus neid hakati üksmeelselt nimetama soomepoisteks ja lõi 
mõni aeg hiljem kaasa Tartu all Pupastvere lahingus, kus sai pähe ja kaela raskelt haavata. 
                                                         ……………………….
Punaarmee rünnak Tartule algas 25.augustil 1944, kus eesti üksustele üsna edukalt  toimunud 
Pupastvere lahingus osales Soomes võidelnud JR200 I pataljoni ligi 500 soomepoissi., kes olid 
liidetud 20. Relvagrenaderide diviisi 46. rügemendi III pataljoniga . Üksust juhtis kapten Voldemar 
Pärlini, samuti soomepoiss.
Eestlaste rünnak oli võimas ja välkkiire, nagu aastaid hiljem neid Pupastvere sündmusi meenutab 
vänrikki Villem Ahas, lahingust osavõtnud soomepoiss.
Vaenlast jälitati Pupatvere külani, kuhu vaenlane oli paigutanud tugevad jalaväe-ja raskerelvade 
üksused. Soomepoiste rünnakuhoog oli nii vägev, et sovjettide vägi ei suutnud seda vaatamata 
ägedatele pingutustele,  tõrjuda. Pupastvere vabastati. 30. augusti võeti tagasi veel Nõela ja Õvi 
külad, sovjettide väed olid seega löödud Emajõe taha.
Selle küllalt tähtsa edusammuga suudeti vältida Narva rinde kaitseüksuste osaline sissepiiramisvõimalus 
ja nimelt selle tulemusena peatus lahingutegevus Tartu rindel ligi kolmeks nädalaks. Ja see oli aeg, 
mis võimaldas umbes 80 000 eestlase põgenemise läände.
Kahepäevases Pupastvere lahingus 28 –30 augustil 1944 kaotati 170 soomepoissi, nendest 34 
langenutena. Eesti võitlejatele annetati 44 Raudristi, mis oli suurim ühe lahingu eest antud Raudristide 
hulk üldse.
Meinhard Ruukholm sai võitluses raskelt haavata - lõhkekuul tabas parema kõrva tagant kaelaluu ja –
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lihaste vahet. Kuul lõhkes vastu kiivriserva, kusjuures siiski nii õnnelikult, et killud küll läbisid kaela, 
aga ei vigastanud veresooni. Meinhard usub Kaitseinglisse, kes hoidis teda, kui sai “ühest paugust”  
kaks korda haavata.
Meinhard evakueeriti Saksamaale, kus haavu parandati 1944 aasta Jõuludeni.Teist korda sai mees 
haavata märtsis 1945, Oppelni kotist väljamurdmisel.
Meinhardi sõda lõppes Tśehhimaal, kus peale relvade loovutamist pidi algama sõjavangipõli. Kuid 
eestlased olid sattunud nn “tśehhi punapartisanide” kätte, kes valimatult mõrvasid relvituid endisi 
sõdureid. Siiski leidus keegi, kes teatud osa eestlastest päästis. Ajaloos tuntakse seda aega “Tśehhi 
põrgu” nime all.
 Sellele järgnes 300 km pikkune jalgsimarss läbi Tśehhimaa Poola, kus Krakovis peeti neid kolm kuud, 
sealt edasi 68-päevane vangivagunites teelolek Põhja -Venemaale, Vorkuta kivisöe-kaevandustesse.
1946 aastal anti osale sünnitöölistest amnestiat ja Meinhard Ruukholm pääses sama aasta septembrikuus 
Eestisse. Kuid õige pea kutsuti need vabakslastud  mehed Punaarmee tööpataljonidesse ja suunati 
Sillamäele venelaste aatomipommi tarbeks uraani tootma. 
Tööpataljonlaste hulka oli sokutatud NKVD agente, kes hoolsalt jälgisid neid kahtlasi mehi, kes 
teatavasti olid alles hiljuti osa võtnud relvavõitlusest nõukogulaste vastu. Nii juhtuski, et mehi hakkas 
kaduma ja saadi ka teada, et neid kadumaläinuid oli nõukogudevastase ässitustegevuse eest karistatud 
ülipikkade vangiaastatega –25+5 või 15+5 aastat. Sõbrad leppisid kokku, et ei jää niisugust saatust 
ootama ja soodsal hetkel põgenesid.
Sillamäelt pääsenud Meinhard sai tänu headele inimestele dokumendid oma venna Evaldi nimele, 
kes oli juba varem pääsenud Rootsi. Meinhardi nimevahetusest teadsid vaid tema isa, õde ja tädi. 
Koduküla Pärispea rahvale oli ta surnud mees. Hiljem olevat siiski mitmel korral isakodus käinud 
miilits, ikka seda “surnud” poega otsimas. Kord oli isa üle kuulatud isegi NKVD-s. Ja ikka sama 
küsimus – kus on poeg Meinhard?
Kuid kui 1953 aasta märtsis suri Jossif Stalin, oli selge, et tulemas on suuri muutusi.
1947 aastast alates oli Evald (Meinhard) Ruukholm olnud elektrikuna tööl Kukruse 
põlevkivikaevanduses. 1953 aasta amnestia väljakuulutamise järel esines Ruukholm Tallinnas 
selleaegses miilitsa peavalitsuses Pikal tänaval, seletas, et kui vaja, on valmis vastu võtma vastava 
karistuse kuid soovib abielluda oma õige nime all. Nimeküsimust uuriti neli kuud, isegi Pärispea 
külas käis uurija, näidates fotot, et kes tunneb seda meest. Ja kui Meinhard lõppeks sai oma õige 
nimega passi, lõppes ka tema sõda – 1953 aastal. 
Tallinna Taksopargis, hilisemas Tulika Taksos oli Meinhard pikki aastaid tööl elektrikuna ja elab koos 
abikaasa Hildaga Tallinnas
Soome sõjaväes olnud 3400 soomepoisist oli septembrikuus 2012 järel veel 127 meest, keskmine 
vanus 88,6 aastat, noorim 85 aastane, neli meest üle 94!

Risto Kurki, kapten e
Kirjoittaja, pioneerikapteeni evp. Risto Kurki Tampereelta, on 
perehtynyt vuodesta 1990 lähtien virolaisten ns.Suomenpoikien 
kohtaloihin. Hän on kirjoittanut heidän elämänvaiheistaan toistasataa 
lehtikirjoitusta ja parikymmentä eri henkilöhaastattelu. 
Tõlkinud Hindrek Piiber, major (e)

Soomepoiss Villem Ahas 

Meinhard ja Hilda
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EESTI TÜTARLAPSED ÕHUKAITSES
Vaino Kallas
1944. aasta sügisel Eestis tütarlapsi lennuväe abiteenistusse ei võetud, kuigi selline kavatsus algul oli. 
Ilmselt oli selle põhjuseks rindeolukorra kiire muutus Eesti idapiiril, kuid tüdrukute värbamiskampaania 
algas Gotenhafenis pärast Saksa vägede lahkumist Eestist. Kokku värvati lennuväe abiteenistusse ligi 
tuhat eesti tüdrukut. Enamus tütarlapsi olid 1927. aastal sündinud, kuid oli ka nooremaid ja vanemaid. 
Paljud olid evakueerimiste segaduses kaotanud sideme omastega. Vanemad tüdrukud avaldasid soovi 
minna õppima meditsiiniõdede kooli, osa neist saadeti põllutöödele, kuid enamus määrati lennuväe 
“abiteenistuslannadena” - Luftwaffenhelferin - Rügeni saarel asunud Lobbe  või Püttritzi õppelaagrisse 
väljaõppele.  Umber  7 km Bergeni linnast  saare idatipus asus sellenimeline lennuväe abiteenistuse 
väljaõppe- ja tagavaralaager. Lähim kaluriküla oli Gross-Zicken.
Pärast Lobbe ja Püttritzi õppelaagrit saadeti 325 tütarlast Stettini, kus nad pandi teenima “udustajate” 
peale. Udustaja oli seade, mis väga kanget hapet pihustades tekitas suitsutaolise udu.. Osa tüdrukuid 
saadeti Breslau lähedale nn. paigutusteenistusse. Stettinis olid tüdrukute õpetajateks sakslastest 
õhukaitseväelased, patareiülemaks oli keegi saksa ülemleitnant ja ka alljuhid olid algul sakslased. 
Tütarlapsi kamandasid kahte eri formeeringusse kuuluvat sakslannad – sinihalle mundreid kandvad 
lennuväelased ja noorteorganisatsiooni Bund Deutscher Mädel musta mundrit kandvad juhid.
Hiljem, pärast vastavat väljaõpet,  said kompanii alljuhtideks Aino Sõmer, Mai Raud ja Maaja Kuus, 
kes tunnustena kandsid varrukail hõbedasi triipe. Tütarlaste vormiks olid sinised Saksa Õhujõudude 
tunked. Linnas käies kandsid tütarlapsed seelikuid, teenistuses olles pikki pükse, peakatteks suusamüts, 
mille ees Eesti Noorte märk. Tüdrukutele olid välja antud ka kiivrid ja gaasimaskid. 
Stettini linnas asus sõjatööstus - sakslaste viimane õlitehas, kõik teised olid lääneliitlaste poolt selleks 
ajaks juba purustatud. Seda kaitsesidki linnast väljas asuvad õhukaitseüksused.
Väeosas elasid eesti tütarlapsed koos sakslastest õhutõrjemeestega. Nad olid jaotatud rühmadeks, 
igas rühmas 22 tütarlast. Käidi ka väliteenistuses ja vahipostil, kuid ilma relvadeta. Õhurünnakute 
ajal linnale oli nende ülesandeks kunstliku udu tekitamine, mis pidi piiramaas ründajatel objektide 
nägemist. 
Tüdrukute ülesanne oli üsna ohtlik. Uduheitjatest lekkinud kemikaalidest said mitmed neist vigastada. 
Õhuhäire korral pidid nad jooksma igaüks oma udustaja juurde, selle tööle panema ja ise seejärel 
kuhugi varjuma.  Tehase ümbruses olid küll üksikuid varjendeid, kuid neid polnud siiski igal pool. 
Enamasti otsiti varju kraavides. Vabriku muu tööliskond  - kõik välismaalased - töötasid kolmes 
vahetuses, häire puhul evakueeriti nad veoautodel sisemaale.
Mõni päev enne 1944. aasta Jõule ründasid liitlaste pommitajad Pölitzi õlitehast. Sakslastel olid seal 
peale udustajate veel ka distantsjuhtimise teel süüdatavad puuriidad, milliseid hädakorral kasutati. 
Esimeste pommide langedes süttisid tehasest eemal asunud puuriidad põlema ja viisid niiviisi lendurid 
eksiteele
Õhurünnakud toimusid alati kuuvalgel ja nii oli see ka sellel kuuvalgel ööl. Esimeste pommide 
langedes pandi põlema tehasest lääne pool asunud tohutu suur puuriit ja liitlased heitsid oma 
pommilastid selle arvatava tehase peale. Tehase külje all asunud väike küla pühiti maapealt minema. 
Ühe õhutõrjekahuri  asemel oli umbes 20-meetrise läbimõõduga pommikraater. Palju inimesi said 
surma, aga tehas seisis puutumata. 
Küla serval asunud udustajate meeskonna barakist oli järel vaid rusuhunnik, kuid tüdrukud olid 
õnnekombel pääsenud. Ainult üks 16-aastane eesti neiu kaotas randmest saadik käe. Mitu tütarlast 
olid šokis ja nad vabastati otsekohe sõjaväeteenistusest. Tütarlaste sakslannast ülemusel õnnestus 
mõned 15-aastased tütarlapsed vanemate või sugulaste juurde saata.
See oli teisel Jõulupühal, kui paljud eesti tütarlapsed kogunesid staabi lähedal asunud Falkenbergi 
küla kirikusse. Pärnu endine kirikuõpetaja Harry Nuudi oli tulnud neile külla. Kirik oli pime, kuna 
elektriliinid olid õhurünnaku ajal purustatud.  Alljuht Mai Raud mängis üleval rõdul orelit ja üks 
tütarlaps näitas küünlaga tuld. Õpetaja Nuudi jutlustas altari ees, kahte küünalt peos hoides. Hämaras 
pühakojas ei eraldanud silm inimesi. Oli vaid suur hulk hallides sinelites kogusid. Kui õpetaja luges 
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Meie Isa palvet, langesid kõik põlvili ja nutsid. Ängistus ja pinge olid olnud liiga suured. 
Mõned päevad hiljem ründasid liitlaste pommitajad uuesti Pölitzi tehast. Ka seekord jäi tehas terveks, 
kuid linn sai rängalt kannatada. Keset Pölitzi linna oli selle elanike jaoks ehitatud mitmekordne 
betoonvarjend, mis sai täistabamuse, pomm oli lõhkenud varjendi kolmanda  ja neljanda korruse 
vahel. Kuipalju seal inimesi hukkus, seda ei teatud. Eesti tütarlastest said kaks tüdrukut haavata. Ühel 
neist, Viljandimaa tüdrukul Miralda Kivistikul olid rängad reiehaavad. Ta viidi Stettini haiglasse, kus 
ta varsti suri. Väike grupp tütarlapsi, kes teda matmas käisid, laulsid tema haual laulu “Muru kasvab 
mulla peale.” 
Viimase õhurünnaku Pölitzi õlitehasele korraldasid venelased. Oli külm, selge ja kuupaisteline õhtu.  
Siis läks põrgu lahti. Kogu ümbrus oli valge just nagu päeval. Õhuhäire ajal olid tüdrukud jooksnud 
oma udustajate juurde, need tööle pannud ja siis ühte varjendisse varjunud. Õlivabrik sai  täistabamuse 
ja hävis. 
Selles õhurünnakus jäid kõik tüdrukud terveks. Kuna vabrik oli rusudes, polnud neil ka enam 
ülesandeid. Rinne aga lähenes pidevalt. Siis anti Pölitzi linna elanikele käsk – linnast lahkuda. 
Tüdrukud aga jäeti paigale. 
Oli aprill 1945. Põhja-Saksamaa teedel liikusid lääne poole lõputud põgenikevoorid. Damgarteni 
linnakeses, kuuldes lähenevate vene tankide mürinat, sättisid mundris poisikesed end koos 
“tankirusikatega” tee veerde ootele. Kohalikud elanikud olid alistumise märgiks riputanud akendest 
välja valged linad. 
Samal ajal rivistati umbes kolmsada lennuväe abiteenistuses olnud eesti tütarlast Püttnitzi 
laagriväljakule üles. Neil oli viimasel minutil evakueeritud Rügeni saarelt, kus oli ähvardanud “kotti” 
jäämine ja öeldud: “Olete vabad! Minge kuhu soovite.”
Tütarlapsed lahkusid linnast gruppidena lääne poole, et mitte venelaste kätte jääda. Nad lootsid, 
et võibolla ei ole inglased või ameeriklased enam kaugel. Paljud said veokite peale. Hommikul, 
olles läbinud umbes 30 kilomeetrit, jõudsid tüdrukud Rostocki ja jäid Saanitzi laagrisse, kuhu oli 
koondatud umbes 3000 erinevast rahvusest naisabiteenistuslast. Kuid kui Punaarmee juba lähenes 
ka Saanitzile, saadeti neiud jalgsi edasi lääne poole.  Juhus tahtis, et nad pääsesid sadamas laevale ja 
jõudsid üle noatera Flensburgi, kus valmistuti inglastele vangi andma. 
Kahjuks polnud seda õnne määratud kõigile. Osa eesti tütarlastest. jäi Rostocki ja langes venelaste 
kätte vangi. Kuipalju neid õnnetuid oli, pole teada, kuid oletatavalt oli neid siiski palju. Hilisemad 
otsingud ei ole andnud tulemusi ja vaid üksikud neist  on õnnestunud üles leida.
Enamuse eesti õhukaitse- tütarlaste kohta puuduvad andmed ja nende edasine saatus on teadmata. 
Ametlikult läksid eesti neiud lennuväe abiteenistusse vabatahtlikult, tegelikult läksid nad sinna siiski 
olude sunnil - see oli nimelt ainuke võimalus, peale sõjavangidega koos ehitustöödele saatmise, 
toidukaarte saada.
Pärast sõda jäi enamus neist eesti tüdrukutest läände.

Lea Schofi eld Sööklasse Alljuhid
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Eesti Leegion formeeriti teatavasti Poola väikelinna Debica lähedal asunud nn Heidelaagris, Poola 
ratsaväe endises väljaõppelaagris. Kui 1942. aasta oktoobrikuul hakkasid vabatahtlikud saabuma 
loodud Eesti Leegioni  esimese rügemendi koossesisu Heidelaagrisse, siis sai neist  üsna ruttu kokku 
ühe pataljoni jagu mehi. Väljaõppele saabunuid oli kolm liiki : esiteks need, kes polnud kunagi varem 
sõjaväes teeninud, teiseks need, kes tulid idarindelt, olles sõjas kaasa löönud juba üle aasta, kolmandaks 
nn. Kiievi pataljoni mehed – umsiedlungi koosseisus väljarännanud  endised baltisakslased. 
Esialgne omavaheline suhtlemine oli vägagi pealiskaudne. Kui saime aga selga vormiriietuse, muutus 
olukord kohe, sest muutusime ühtseks väeüksuseks. Ühtekuuluvuse tunde kinnistamiseks aitasid 
kaasa tublisti Saksa Relva SS  väljaõpetajad diviisist “Das Reich”. Need asusid meid koolitama 
umbes sellise arusaama järgi, et me oleme pärit kas sise- Aasiast või kusagilt Gröönimaalt,  kus 
teatavasti puudub inimväärikas tsivilisatsioon. Seega tundus, et algne väljaõpe oli ülbitsev, ülimalt 
karm, isegi alandav ja solvav.
Kuid me olime vabatahtlikud, ise oma tee valinud ja me pidime täitma igat käsku, mis see ka meile ei 
maksnud -  nii füüsiliselt kui  vaimselt. Me olime väljaõpetajate ehk ausbilderite- le lihtsalt esemed. 
See tekitas muidugi trotsi ja eht eesti jonni. Meie arutus oli järgmine: teie oma ülbe hoiaku näitamisega 
meid ei murra, teeme küll kõik, mis te suudate ja oskate meie peale välja valada, aga me ei alistu teie 
psühholoogilisele terrorile.Eks rindel klaarime.
Nii kestis meievaheline vimm kogu noorteaja vältel.  Uue aasta alguses hakkas olukord aga järkjärgult 
muutuma, selleks ajaks olime üksteist juba piisavalt tundma õppinud. Seega selgusid inimlikuma 
käitumisega koolitajad, kuid ka kõige kiuslikumad. Enamus nendest ülbitsejatest jäidki oma 
veendumustele ja harjumustele kindlaks. Kuna nende uskumuste kohaselt  kuulusime meie alamrassi 
hulka, tuli meile ometi kõik selgeks teha füüsiliste katsumuste läbi. 
Muidugi oli ka erandeid – arukaid koolitajaid, kes üsna pea taipasid taipasid,, et need, keda sooviti 
välja  drillida Preisi traditsioonide järgi, omavad kindlaid seisukohti ja nägemusi käimasoleva sõja 
kohta ja seetõttu sai neile ka arusaadavaks meie teenistusse astumine eesmärk - võidelda koos Saksa 
vägedega hävitamaks inimkonna paise - kommunism. 
Peale vande andmist muutus olukord pingevabamaks ja seda eriti peale kevadisi manöövreid, mida 
tuli jälgima rügemendiülem ja Berliinist  koguni SS - vägede peavalitsuse vaatlejad, et kindlaks teha, 
milliste saavutusteni nende väljaõpetajad on suutnud meid “poolpaganaid” koolitada.
Manöövrid läksid korda. Lüües kaasa teise kompanii 3.rühma kuulipildurina, õnnestus meie 
kompaniil eriti rünnaku sooritus, mida toetas ka raskerelvade  kompanii. Mõlemaid toodi kokkuvõttes 
esile kui silmatorkavalt hästi esinenud väeosi. See suur ja hästikorraldatud väliõppus andis ühtlasi 
sõnumi pataljoni valmisolekust tõelisteks tegudeks rindel.  Sellekohane ettekanne esitati Riigijuhile 
(Reichführer) Himmler`ile.
Vaatamata paljudele meie keeles “auspildurite” ehk väljaõpetajate nöögile kujunes pataljonist 
tervikuna mobiilne, hästi kokkukuuluv üksus. Ei mäleta ainsatki juhust omavahelisest kokkupõrgetest, 
diskrimineerimisest, ebasündsatest tegudest. Pataljon oli monoliitne üksus, kelle ainus mõte oli – 
kiiresti rindele tasuma vaenlastele oma  rahva kannatuste eest.
Seega olid sisemised suhted ja üldine  olukord muutunud peale Ukrainasse saabumist täielikult . 
Ilmselt tajusid pataljoni juhid ja alljuhid, et nende meestega, keda nad pilkasid, alandasid või käitusid 
mõnigi kord ebainimlikult, tuleb nüüd ja edaspidigi koos ja lausa kõrvuti asuda võitlusväljal tulle.
Alamkoosseisu ja juhtide vahelisi vahekordi tihendas teadmine, et nüüdsest peame olema ja olemegi 
üks pere. Toitlustamine  korraldati nagu Relva SS ile tavaks - kõik ühisest katlast.

Viimaste kuude jooksul on riigikaitseliste küsimuste korrastamisel korduvalt olnud teemaks nn. veterani-
seisuse määratlemine. Oleme harjunud mõistetega, et veteranideks nimetame II maailmasõjast osavõtnuid, 
kaitseväeteenistuse läbinud ning vanuse tõttu erru arvatuid ja ka mitmesugustel Eesti vabariigi lepingutega 
seotud missioonidel osalenud võitlejaid.
Kahetsusväärselt arusaamatuks on jäänud valitsuse ja ka riigikogu seisukoht, mille järgi veteraniks kui 
niisuguseks sõnalise kirjelduse kohaselt tunnistatakse ainult meie välismissioonidel või kaitseväeteenistusega 
seotud ülesannete täitmisel vigastatud kaitseväelased. 
On olemas kokkuleppeid, mille kohaselt juba lähiaegadel toimuvad kõrgetasemelised ja kõigi huvitatud 
osapoolte – vabadusvõitlejate, endiste rindesõdurite, kaitseliitlaste, erru arvatud kaitseväelaste, missioonil 
osalenute ja tänaste tegevväelaste  - kohtumised, kus tõenäoliselt langetetakse edasiste läbirääkimiste 
tarbeks kõiki huvipakkuvaid ettepanekuid.
Eesti keelest on sõna “veteran” üldkasutatavaks mõisteks vana, kogenud sõjamehe, kogemustega töötaja 
või tegelase või üldse mingitest üritustest korduvalt osavõtnu iseloomustamiseks, mitte ainult missioonil 
vigastatud kaitseväelase tähistamiseks. Ühtlasi oleks see heaks võimaluseks tänaste kaitseväelaste ja nn 
veteranide lähendamiseks.

PATALJON “NARVA” VETERAN, MG-KUULIPIDUR MIHHAIL BENDT
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4. aprillil 1943 lahkus I pataljon õppelaagrist. Sellest pataljonist saigi tuntud Bataillon “Narwa” diviis 
“Wiking” koosseisus. Pataljon “Narva” paigutati esmalt Jasnaja Gorkasse, kaksiklinnade Kramatorsk 
– Slavjansk lähedale,  juulikuus aga anti marsikäsk suunaga rindejoonele. 
Juba edasistel väliõppustel Ukrainas oli tunda meeskonnas märgatavaid muutusi. Kõik õppused toimusid 
reavõitlejate ja allohvitseride ning ohvitseridega heas koostöös ja see kokku andis kindlustunde. 
Üksuste juhid lihtsalt olid sunnitud vääristama igat grenaderi, sest  kõigi elu ja saavutused sõltusid 
ühisest tegevusest. Esimesed pataljoni tuleristsed  Izjumi ruumis panidki kõik kõhklused omale 
kohale. Kolmepäevane võitlus ülekaaluka Punaarmee üksustega ja nende soomustehnika hävitamine 
eemaldas viimasedki tõkked mõningatest kahtlustest ja arusaamadest ja lausa nõudis tunnustamist, et 
need uued ja äsjased väljaõpetatavad oma tegevusega näidanud, kui võrdsed ja usaldusväärsed nad 
võitlustes on.  
Kõik need, kes oli õppuste käigus eestlaste poolt tagaselja surma mõistetud õppelaagris teostatud 
alanduste ja nöögi eest, jäeti ellu. Samad mehed, keda vihati kui “Preisi põikpäid”, osutusid eesliinil 
suurepärasteks kamraadideks ja abimeesteks ja seda igal raskel hetkel. Jaoülemad ei pidanud kaevikus 
enam isegi andma meestele üldkäske- kõik olid saanud niivõrd suurepärase väljaõppe, et suutsid ilma 
sõnadeta tegutseda vajalikul tasemel. Jaoülemad, staabiliikmed, muud tagala- ja majandusmehed - 
kõik lõid kaasa nii haavatutele abi andmisel ja eriti laskemoona eesliinile toomises.
Kõige vihatum mees väljaõppe aegadel  - emapoolselt Hispaania grand (aadlik) leitnant Fiala- langes 
Izjumi ruumi lahingutes, saades  suurekaliibrilise mürsukilluga surmavalt haavata. Ohvitser, kes 
eestlastest silmnähtavalt lugu ei pidanud, palus andestust teda ümbritsevate Eesti grenaderide käest, 
et oli nii rängalt eksinud nende meeste rahvuse suhtes.Tema viimased sõnad ülistasid mehi, kes olid 
tema silmis võitlustes muutunud  üliinimesteks.
Ühtekuuluvuse tunne kasvas iga hetkega, sest kõik juhid ja alljuhid olid meestega koos kõikjal -kas 
kaevikutes,  kahurite taga või lihtsalt eesrindel. Vahet polnud, rindelõigus tegutses oma võimete piiril 
ühtne, koostegutsev üksus, mis kandis uhket nime pataljon “Narva” Ja see ühtekuuluvus ning  ehtne 
sõjaline kamraadlikkus jätkus kuni pataljoni likvideerimiseni  märtsikuus 1944. 
Nii saan ka täna uhkusega öelda, et olen kuulsa pataljon “Narva” veteran. 
Mihhail Bendt

Tartu kokkutulekul 2011

Pataljonis 1942

Puhkusel Tallinnas 1943 - Mihhail sõprade keskel
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VÕIDUPÜHA THIRLMERES

Toimus Thirlmere Eesti Küla Saalis 23. juunil 2012.a.

Peab võitma ainult iseenese, siis on võidetud ka vaenlane. 

Albert Kivikas.

Igal inimesel on oma lugu. Lugu, mis sisaldab võite ja kaotusi, loobumisi ja saavutusi, katsumusi ja 
lahendusi. Iga inimese lugu on aga ka osa suuremast loost – meil kõigil on oma rahvuslik, kultuuriline, 
keeleline kuuluvus ja päritolu, mille sisse  meie isiklikud lood on põimunud, ning mis samuti sisaldab 
nii süngemaid kui helgemaid toone.  Juunikuu on ainulaadne aeg aastaringis, mis kutsub meid austama 
meie rahvusikku lugu kolme erineva kogemuse varal - 4. juunil pühitseme Eesti lipu päeva, 14. juunil 
Leinapäeva ja 23. juunil Võidupüha. 

Piltlikult seoksin iga neist tähtpäevadest ühega meie trikoloori värvidest. Sinine on taeva ja tõe 
sümbol – oma lippu heisates tunnistame me tõde, et oleme vabadusele kutsutud rahvas taeva all. Must 
on leina ja kaduvuse värv – nagu iga vaba rahvas, oleme meiegi pidanud seisma silmitsi kannatuste, 
surma ja hävitusega. Valge on rõõmu ja ülestõusmise värv – meiegi ajalugu sisaldab väiksemaid 
ja suuremaid võite, mis meie ellu valgust, sära ja rõõmu toovad. Just seda valgust, sära ja rõõmu 
tähistasid Sydney ja Thirlmere eestlased piduliku Võidupüha kontsert-aktusega 23. juuni pärastlõunal 
Thirlmere Eesti Küla saalis. 

Ühise laulu “Eesti Lipp” saatel toodi sisse rahvusvärvides lipud, misjärel härra August Kangro tervitas 
oma avasõnas aktuse korraldaja, Eesti Võitlejate Ühing Austraalias, nimel lähedalt ja kaugelt kokku 
tulnud rahvast. Ta meenutas Võidupüha ajaloolist konteksti ning sidus Võidupüha võimalikkuse, 
sellele eelnenud, aga ka hiljem järgnenud võitlused, eesti rahva hinges peituva kustumatu igatsusega 
õiguse, vabaduse ja iseseisvuse järele, mis meid on kandnud, innustanud ja alal hoidnud läbi mitmete 
keeruliste aegade.

Langenud võitlejatele pühendatud mälestuspalvuse eel tervitas Sydney Jaani koguduse õpetaja Meelis 
Rosma kõiki kohalviibijaid kui võitjaid ning selgitas oma mõttekäiku lausudes, et kuna ja kuni me 
tähistame Võidupüha, oleme me kindlasti võitjad.  Ta juhtis tähelepanu ka Pühakirja sõnumile, et 
andes me saame ja loobudes me leiame – „Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab 
minu pärast, leiab selle“ ( Mt 10:39).  Õpetaja Rosma sõnas, et Võidupühal mälestame ja austame just 
neid, kes läbi aegade ei ole pidanud paljuks loobuda oma mugavusest ja ka oma elust, selleks, et seista 
julgesti vastu oma kodu ja perekonda, Eesti riiki ja rahvast, eesti keelt ja meelt hävitavatele jõududele. 
Palvus lõpes mälestuslauluga „Puhake, paremad pojad“, Eesti Meeskoor Austraalias meeste esituses. 

Proua Tiina Kase kutsus meid vaimus kodumaa radadele praost Einar Kiviste kirja pandud värsiridadel 
– „Eesti, mu armas isade maa“, misjärel astus kõnepulti dr. Inno Salasoo. Oma sõnavõtus mõtiskles dr. 
Salasoo eestlusega seotud võitluste ja võitude üle siin, Austraalias, meie tänases päevas ja kontekstis. 
Ta kinnitas, et kui me suudame seista selle eest, et meie lapsed õpivad juba enne kooli minekut ära 
eesti keele sõnas ja kirjas, oleme võidelnud head võitlust. Tunnistuseks sellest, et tegu pole lihtsalt 
ilusa unistusega, tõi dr. Salasoo välja Mudilasringi tegevuse Sydneys, mis koondab eesti emasid ja 
lapsi emakeelses mängus, laulus ja keeleõppes.

Kõnele järgnes luuleesitlus proua Hellen Upsi poolt, kes Jaan Erro värsistatud luuletusega „Emakene 
kodumaa“, valmistas teed aktuse kulminatsioonile, milleks oli Thirlmere ja Sydney ühendkoori kõlav 
ühislaul dr. Inno Salasoo juhatusel. Peep Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole“ ja  Ülo Vinteri „Laul 
Põhjamaast“ kostsid kaunilt üle saali ning ühendasid käesoleva hetke paljude mälestustega läbi aja 
ja ruumi.  

Härra Ottomar Murakas tänas lõppsõnas kõiki esinejaid, osalejaid ja abilisi ning kutsus aktuselisi 
üles laulma üheskoos Eesti Hümni. Seejärel saadeti lipud välja ning koosviibimine jätkus vabas ja 
mitteametlikus vormis. Thirlmere Eesti Küla naispere oli pannud kokku köögitoimkonna, kes kandis 
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head hoolt selle eest keegi ei peaks tühja kõhuga jääma ning seltskondlikku juttu jätkus veel tükiks 
ajaks.  Varsti selgus, et meie keskel istus abielupaar, kelle jaoks see päev oli iseäranis võidukas 
- nimelt täitus härra ja proua Mesilasel just 23. juunil 65. abieluaastapäev. See topelttähtpäev oli 
elavaks näiteks sellest, kuidas meie rahvuslik lugu ja ühe perekonna isiklik lugu võivad omavahel läbi 
põimuda. Üheskoos lauldi noorpaarile: „Nad elagu...“ ning jagati häid soove ja õnnitlusi.

Vabadussõjas võidelnud mehi ja naisi meie keskel enam ei ole, iga aastaga jäävad hõredamaks ka 
nende read, kes isiklikult on tundnud või kohanud Vabadussõja veterane. Seda olulisemaks muutub 
aga vajadus Võidupüha tähistamise järele, sest võidud ja võitudele teed sillutanud ohvrid väärivad 
teadvustamist, austamist ja tunnustamist – meie rahva ajaloos nõndasamuti nagu meie isiklikus elus. 
Palju tänu Eesti Võitlejate Ühingule Austraalias, kes on jätkuvalt selle eest head hoolt kandnud, et 
Võidupüha väärikalt pühitsemist leiaks. Elu Issand õnnistagu teid ja meid kõigis meie võitlustes. 

Õpetaja Meelis Rosma

    EDMUND RANNIKO - 90 

Austraalia eestlaskonna tuntud seltskonnategelane Edmund Ranniko, lähematele sõpradele lihtsalt 
Taat, tähistas hiljuti koos perekonna ja sõpradega oma  90. juubelisünnipäeva. 
Juubilar sündis 6. novembril Kolga vallas, Tsitre külas, Harjumaal, kaks aastat pärast Vabadussõja 
lõppu. Käis Kolga-Uuri algkoolis ning sai nii kodust kui koolist kaasa isamaaliku kasvatuse ja 
armastuse oma sünnimaa vastu.
Pärast meie kodumaa okupeerimist Nõukogude Liidu poolt asus Edmund esimesel võimalusel 
relvaga käes oma kodu kaitsma. Omakaitse koosseisus võttis ta osa Eestimaa vabastamisest, astus 
vabatahtlikult Eesti julgestuspataljoni ja kui moodustati Eesti Leegion, liitus sellega ka tema. Läbinud 
väljaõppe Poolamaal, saadeti Edmund Ranniko rindele Venemaale. 
Hiljem siirdus Taat Soome, kus ta võitles mõnda aega Soome sõjaväe koosseisus, seejärel tõid 
võitlusrajad ta tagasi kodumaale, et osa võtta Tartu kaitselahingutest. Sõjatee viis edasi üle Balti mere 
kuulsal haavatuteveolaeval “Moero” mis teatavasti  poolel teel põhja lasti.
Ime läbi laevahukust eluga pääsenud suunati Edmund Neuhammeri väljaõppelaagrisse, uue 
moodustatud Eesti diviisi koosseisu. 1945. aasta alguses saadeti diviis Sileesiasse Oppelni rajooni 
rindele, kus märtsikuul jäi kogu üksus kotti. Jälle oli Taadil õnne ning ta pääses sellestki hädaohust 
välja eluga. 
Peale sõda jäi Edmund Rannik Lääne-Saksamaale, kus teenis mõnda aega Inglise sõjaväe abiteenistuses 
ja ka teistel ametikohtadel. 
Rännuteekond, mis sai alguse sõja-aastatel, ei olnud aga lõppenud ning saatuse tahtel tõi see juubilari 
elama siia, maakera alumisele poolele. Ta ehitas endale kodu Adelaide´i ning oli palju aastaid tuntud 
seltskonnategelane sealse eestlaskonna keskel. Peale abikaasa kaotust asus Taat elama Thirlmere´i 
Eesti Külla, kus ta on kuni tänase päevani jätkuvalt osalenud ja kaasa löönud ühiskonna töös. 
Me võime julgelt öelda et juubilar on Eesti ühiskonda siin Lõunaristi all oma energia ja võimetega 
suurepäraselt aidanud ja mitmekesiselt toetanud, mille eest tahame öelda – Suur Aitäh!! Eesti 
Võitlejate Ühingu nimel soovin Sulle, kallis sõber ja kaasvõitleja, jõudu tulevikuks ja tee seda ikka 
edasi, mida Sa oled siiani teinud!
August Kangro, esimees
Eesti Vabadusvõitlejate Liit Austraalias
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EESTI SÕJAHAUAD LÄÄNES
Kõik kultuurriigid austavad oma langenud sõjamehi. Austraalias on selleks isegi osariikide ja 
liiduvalitsustes veteranide ministeeriumid. Langenute haudu tähistatakse, monumente püstitatakse, 
nende mälestust austatakse. Loodan, et ka meie riik oma iseseisvuse eest varisenud sõduritest samal 
viisil lugu peab. See tagasihoidlik komitee, kes meie sõjahaudu püüab hooldada, vajab valitsuse 
tugevat tuge. On viimane aeg, leida veel elusolevaid veterane ja kohalikke inimesi, kes on haudade 
asukohtadest teadlikud.  Terve Euroopa Volgast kuni Põhjamereni on meie sõjameeste ühis- ja 
üksikhaudadest kirjatud.Nende otsimine on tungivalt inimlik ja mitte poliitiline ülesanne.
Kodumaa avalikkuses on küll vahetevahel mainitud sõjahaudasid kodumaal ja  endise Nõukogude 
Liidu piires, kuid on minu teada täiesti vaigitud tuhandetest tundmata haudadest Lääne- ja Kesk-
Euroopas. On ju väidetud, et tsehhi kommunistid mõrvasid umbes 1500 eesti sõjavangi. Rasked 
lahingud Sileesias ja Oppelni kotis nõudsid oma osa. Lugemata eesti sõjavangid surid Poola 
söekaevanduste viletsustes. Sajad raskelt haavatud eesti sõdurid olid Saksamaa haiglates, kus teatav 
arv neist ka surid. Interneeritud eesti sõdurid olid inglaste, ameeriklaste ja prantslaste valduses, kus 
haiguste ja viletsa hoolduse tõttu mõnigi manalasse varises.
Kõigi nende manalasse varisenute ühis- ja üksikhauad on kusagil ning ootavad avastamist ja 
tuvastamist ning korrastamist Eriti oluline on see kadunute omastele, kes viimaks isade-vendade-
abikaasade lõplikust saatusest teada saaksid. Isegi Läänemerd tuleks nimetada sadade ja isegi 
tuhandete eesti sõdurite ühishauaks, kus nende laevad ja paadid venelaste allveelaevade ja lennukite 
poolt mere põhja saadeti.
Kõigist neist tuhandeist vaikib praegune eesti valitsus, meedia ja rahvas, kuigi au ja moraali väärtuste 
kohaselt iga rahvas on aegadest alates oma sõjahaudade eest hoolitsenud ja langenute mälestust kalliks 
pidanud. Nii kui nii oleme ääretult hiljaks jäänud. Üle 60 aasta on meie mehed tundmatuis haudades 
oodanud. Suurem osa kohalikest, kes võiks haudade asukohti kätte näidata, on juba manala teedele 
läinud. Selle otsimise aktsiooniga oleks kohe peale taasiseseisvumist pidanud alustama.
Veetsin peale Teise Maailmasõja lõppu teatud aja Belgias, Zedelghemi linnakese lähedal asuvas 
sõjavangilaagris 2227 ja olin teadlik, et selles laagris haiguste ja sõjavigastuste tagajärjel  surnud 
kaasvangide viimane puhkepaik oli  Oostende Saksa sõjaväe kalmistu. ESTO80 ajal Stockholmis 
kohtasin tolleaegse Belgia Eesti Seltsi esindajaga ja palusin teda Oostendes asuvad hauad üles otsida 
ja võibolla nende eest ka hoolitseda. Oli lubadus, aga muid tagajärgi mitte.
Kui vahepeal suletud Belgia Eesti Selts kodumaalt tulnud eestlaste poolt uuesti asutati, olen kahel 
korral saatnud neile palve neid haudu otsida, aga pole neilt isegi vastust saanud.Olukord muutus aga 
paremuse poole, kui üks ajaloohuviline belglane interneti kaudu minuga ühendust otsis, kuna ta olevat 
leidnud austraalia eesti ajalehe Meie Kodu veergudelt minu jutukese Zedelghemi vangilaagri kohta. 
Too belglane Pol Denys on Zedelghemi linnavalitsuse nõunik ja oli väga huvitatud informatsioonist 
balti sõjavangide kohta, kes omal ajal seal laagris viibisid ja sellega kohaliku ajalooga seotud olid.
Kasutasin otsekohe võimalust, et saada seal surnud sõjameeste kohta täpsemat teavet. Ta oli kohe 
valmis asja uurima. Astus ühendusse Oostende linnavalitsuse, sealse muuseumi ja kalmistuga. Minu 
soov olevat isegi Oostende linnavalitsuse kodulehel ilmunud. Lõpuks avastas ta Oostende kalmistule 
maetud kõigi sõjavangide nimistu, millest saatis fotokoopia. Selles nimistus olen siiani avastanud 
13 eestlast.Samuti avastas ta, et Inglismaal on välja antud Zedelghemi vangilaagris viibinud eesti 
sõdurite nimekiri, mille fotokoopia sain lõpuks Tallinna Ülikooli raamatukogust. Ühtlasi ilmnes, 
et kõik omal ajal Oostende kalmistule maetud sõjavangid, kaasaarvatud eestlased, on 1949. aastal 
Lommel’i Saksa Sõjakalmistule ümber maetud.
Vahepeal kasutasin Brüsselis töötava Tiia Raudma abi niiöelda vahemehena, kes Pol Denyse abiga 
külastas endise Zedelghemi laager 2227 praegust asukohta ja ka Lommel’i kalmistut, kus tuvastas 
isiklikult pool tosinat eestlase hauda. Oostende kalmistu nimekirja ja laagris 2227 olnud eestlaste 
nimekirja võrreldes leidsin, et kõik Oostende nimekirjas olnud eesti sõdurid olid ka laagri nimistus. 
Siiski ilmneb, et Lommel’i kalmistul puhkavate eestlaste ristidel olev isiklik teave on taoti vigane või 
puudulik. 

Raivo Kalamäe, Eesti OAM president
Eesti Sõjaveteranide Liit Austraalias
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Arvi Tinits oma raamatus “Välgumärgi Kasvandikud” viitas ühele kol.ltn.Stockeby kirjale, kus on ära 
toodud 27 maetud eesti sõduri isiklikud andmed ja matmiskohad. Selle kirja koopia leidmine polnud 
lihtne. Nii USA kui ka Kanada arhiivide vastus minu otsimisele oli negatiivne. Siin ilmneb juba 
noorema põlvkonna teadmiste piiratus tolleaegsete sündmuste ja juhtumite ning isikute seose kohta. 
Lõpuks leidis Henno Uus, USA’st selle oma paberite hulgast ja saatis koopia minule.
Hea näide on Evald Oder’i kiri, kus ta mainib poole tosina lennukipiirituse tarbija surma enne 
Ukleisse minekut ja nende Neumünsteri haiglasse viimist. Tolleaegsete sündmuste teadjaid jääb ikka 
vähemaks. Sellega väheneb ka võimalus paljude sõjahaudade avastamiseks. Praegusest olukorrast 
Saksamaal andis teatud pildi Meeli Baggeri kiri, kus ta mainis ülematmise ohtu.
Võrreldes Stockeby nimistut laager 2227 nimistuga, leiame, et Reinus, Leht ja Kukk ei kuulunud 
laager 2227 koosseisu. Reinus’e nime leiame küll Oostende kalmistu nimistust,  reg.nr.A681074, mis 
aga pole sarnane teistele eestlastele antud numbriga, millised on kõik algusega A71 ja A72. Ka on 
tema nimele tehtud Oostende nimekirjas  parandus –Reimus, mis seab tema kuulumise eestlaste hulka 
teatud kahtluse alla. 
Vaino Kallas oma raamatus “Eesti koolipoisid teises maailmasõjas” toob nimekirja kõigist senini 
surnud lennuväe poistest. Kui nende hulgast noppida 1947 ja varem surnud, siis saame neid 15 
Saksamaal ja 2 Belgias. Ka nende hauad tuleks leida ja tuvastada.
Olen kõik minul olnud olulise materjali Euroopas olevate sõjahaudade kohta edastanud E.V. 
Kaitseministeeriumile koos soovitustega edaspidiseks tegutsemiseks, kuid minu teada pole siiani 
midagi erilist tehtud. Juhtisin nende tähelepanu olulistematele piirkondadele, kus sõjahaudade 
otsimist võiks teostada:
1) Tuvastada koostöös Lommel’ kalmistu valitsusega, kõik teadaolevad eestlaste hauad Lommel’i 
kalmistul. Kontrollida ristidel olevat teavet ja teha vajadusel parandusi ja täiendusi  Korraldada 
haudade vajalikku hoolitsust ning lätlaste eeskujul, haudade külastamist riiklikel tähtpäevadel. Suurel 
eestlaste kogukonnal Belgias ei tohiks see raskusi tekitada.
2) Tuvastada kol.ltn.Stockeby kirjas mainitud ja Saksamaal asuvad eestlaste sõjahauad. 
Korraldada nende hooldamist. Samuti tuvastada Saksamaal haiglates surnud eesti sõdurite hauad ja 
hooldada neid. Ehk saab abi Eesti Ühiskonnalt Saksamaal.
3) Koostöös vastavate riiklike asutustega tuvastada Tsehhi Vabariigi piires leiduvad mõrvatud 
eesti sõjavangide ühis- ja üksikhauad. Võimaluse korral tuvastada üksikisikud neis ja leida võimalusi 
mälestusmärkide püstitamiseks.
4) Koostöös vastavate riiklike asutustega tuvastada Poola Vabariigi piires  sõekaevanduste  
piirkonnis surnud eesti sõjavangide, eriti aga Sileesia ja Oppelni lahingutes langenute hauad. 
Võimalikult tuvastada isikute nimed ja püstitada neile mälestusmärke.
5) Koostöös vastavate riiklike asutustega leida ja tuvastada Ukraina Vabariigi piires toimunud 
suurlahingutes langenud eesti sõjameeste haudu. Tuvastada üksikisikud ja püstitada mälestusmärke.
6) 36. Pol.Pataljon  kaotas Stalingradi lahingutes 37 võitlejat. Need peaksid olema   
sängitatud  Surovikinos (34), Tseriskovis (2) ja Djatlovos (1). Surovkino asub umbes 100 km. 
Stalingradist läände.
7) 2. Pol.Rügemendi ( Pataljonid 37.38 ja 40) langenud on maetud Daugavbilsist 
lõunas Tarzeks’i (?) juures.
8) Kõigil juhtudel teavitada peale isiku kindlakstegemist ka tema sugulasi/omakseid ja 
võimaldada  neil soovikorral haua külastamist või isegi säilmete kodupaika ümbermatmist. 

Lommel - Duitskerkhof Lommel - Estonian PoWLommel
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SUURRIIKIDE RELVASTUS ENNE TEIST MAAILMASÕDA
Vaino Kallas
Nagu teada, on suurriikide võimsuse määrajaks nende majanduslik potentsiaal , aga ka nende sõjaline võimsus. Teise 
maailmasõja eelõhtul oli suurriikide sõjaline potentsiaal järgmine:
Suurbritannia
Kuigi Suurbritannia oli Teise maailmasõja eel tohutu impeerium, hõlmates asustatud mandreil 35 miljonit ruutkilomeetrit, 
omas ta suhteliselt  väiksearvulist sõjaväge. 1939. aastal oli Inglismaal jalaväes kokku 557 000 meest.  Õhujõududes 
[Royal Air Force] oli 118 000 ja laevastikus [Royal Navy]  194 000 meest.   
Inglismaa õhujõududel oli 1939. aastal 1911 lennukit, laevastikul umbes 500  ja rannakaitsel 232 lennukit.  Seega oli 
Inglismaal  kokku umbes 2600 sõjalennukit.  
Briti laevastikus oli  15 lahingulaeva ja lahingristlejat,  7 lennukikandjat,  64 ristlejat,  183 hävitajat ja 57 allveelaeva. 
Seega kokku 316 põhiklasside sõjalaeva. Peale nende veel sadu väiksemaid laevu.  
Inglismaa tankiväes oli 1939. aastal  310 kergetanki Matilda I  ja 325 kergetanki  Carden Loyd. Seega kokku vaid  635 
kerget tanki.
Prantsusmaa
Prantsusmaa relvajõududes oli rahuajal 612 300 meest. Neist teenis laevastikus 50 tuhat ja lennuväes 90 tuhat meest.  
Prantsuse lennuväel oli hävituslennukeid  549, pommilennukeid  186 ja luure- lennukeid 232 lennukit. Koos mereväe ja 
transportlennukitega oli Prantsusmaal kokku  umbes 1300 lennukit.  
Prantsusmaa laevastikus oli 7 lahingulaeva,  1 lennukikandja,  19 ristlejat, 72 hävitajat ja 78 allveelaeva -  kokku 177 
põhiklasside sõjalaeva. Peale nende veel väiksemaid abilaevu ja traalereid.
Arvuliselt oli Prantsusmaa tankivägi maailma mastaabis teine, jäädes alla vaid N. Liidule. Kokku oli Prantsusmaal - 3400 
tanki, enamus neist olid  kergetankid. Prantsusmaa suurtükiväes oli 14 428 kahurit;
Jaapan
Jaapanil oli 1939. aastal püssi all umbes poolteist miljonit meest, sellest maavägedes 1 240 000 meest. Nii nagu 
ameeriklastel, jagunesid ka jaapanlastel lennuväeosad maa- ja mereväe vahel.
Lennukeid oli Jaapanil kokku ca 1400, neist:  maaväel umbes 1000 ja  mereväel 396 lennukit.  
Tanke oli Jaapanil 1939. aastal umbes  2100 tanki;
Jaapani laevastik oli maailmas suuruselt kolmas. Sinna kuulus 10 lahinglaeva,  6 lennukikandjat,  35 ristlejat,  121 
hävitajat ja  56 allveelaeva.  Kokku seega 228 põhiklasside sõjalaeva.
Itaalia
Itaalia sõjaväe isikkoosseisu suuruse kohta andmed puuduvad.
Lennukite arvu kohta on andmed vastukäivad. Mõnedel andmetel oli Itaalial  umbes  2800 lennukit.
Kergetanke oli Itaalial 1940. aastal umbes 1500.
Itaalia sõjalaevastik oli maailmas suuruselt neljas. Sinna kuulusid  10 lahinglaeva,  22 ristlejat,  128 hävitajat ja  105 
allveelaeva.  Kokku seega 265 põhiklasside sõjalaeva.
Saksamaa
Kuni 1930. aasta esimese pooleni pidas Saksamaa kinni Versailles’ lepinguga talle peale sunnitud relvastuspiirangust. Kui 
seisuga 31. mai 1939 oli Saksa armees kokku 1 400 000 meest,  siis  1939. aasta augustis toimunud salajase mobilisatsiooni 
järel oli Wehrmachtis juba 4 288 557 meest. Sellest kuulus maaväkke 2 760 000,  õhujõududesse 373 000, mereväkke – 
159 557  ja reservi [Ersatz-Heer]  996 000 meest.  SS-üksustes [hiljem Relva- Waffen SS] oli kokku umbes 40 000 meest.  
Seisuga 1. september 1939 oli Saksa maaväes  1025 soomusautot,  3195 tanki ja 
30 759 suurtükki. 
Saksa õhujõududel oli 1939. aastal kokku 4093 lennukit. Neist hävituslennukeid 1179, pommilennukeid 1542,  
luurelennukeid 613,  transpordilennukeid 552, ründelennukeid  40  ja vesilennukeid 167.
Saksa merevägi jagas Teise maailmasõja eel N. Liiduga eelviimast kohta, ületades seejuures arvult venelasi vaid suurte 
sõjalaevade osas, kuid jäädes allveelaevadega venelastele kolmekordselt alla. Sõja puhkemise eel oli Saksamaal  5 
lahingulaeva,  7 ristlejat,  34 hävitajat ja  57 allveelaeva. Kokku  seega 103 põhiklasside sõjalaeva. Peale nende veel 
transportlaevu, traalereid, torpeedokaatreid ja muud tüüpi laevu.
Venemaa [Nõukogude Liit]
Nõukogude Liit alustas massilist relvastamist 1922. aastal, kuid oli sunnitud hiljem majanduse languse tõttu rakendama 
desarmeerimist. 1. oktoobril 1924 oli Punaarmees 562 000 meest - s.o. ligi kümme korda vähem, kui neli aastat varem. 
1928. aastal oli Punaarmees 617 000 meest, 1937. aastal juba 1.682.569 meest ning 1939. aasta veebruaris 2 106 784 
meest.
Peale 1940. aastal toimunud salaja läbi viidud mobilisatsiooni oli Punaarmees juba 5 850 000 meest. Neist maaväes 4 500 
000, õhujõududes 1 000 000 ja  mereväes – 350 000 meest.
Samal ajal oli N. Liit oma relvastatuse ja 170-miljonilise rahvaarvu juures võimeline juurde mobiliseerima veel vähemalt 
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12 miljonit meest ja panna seega  välja kokku 17 miljonit meest.
Tanke hakati Nõukogude Liidus seeriaviisiliselt tootma 1927. aastal. 1939. aastaks oli Nõukogude Venemaal kergetanke: 
T-38 – 137 ja  T-27 – 3300,  keskmisi tanke T-28 – 503,  rasketanke T-35 – 20,  ujuvtanke T-37A – 2627,  ratas-roomiktanke 
BT-2 – 600,  ratasroomiktanke BT-5 – 1900 ja ratas-roomiktanke BT-7 – 4600.  Seega Nõukogude Venemaal kokku 24 
899 tanki ja tanketti.
Lennukeid hakati Nõukogude Liidus seeriaviisiliselt tootma 1923. aastal.  1. septembriks 1939 oli N. Liidul ligi 29 000 
sõjaotstarbelist lennukit. Sealhulgas  11 065 hävituslennukit, 6035   pommilennukit, 10 105 luurelennukit, 535  transport- 
lennukit, 1200 luure-vesilennukit ja 17 500 õppelennukit. 
Ajavahemikul 1939 – 1941 sai Punaarmee tööstuselt juurde 17 745 lahinglennukit, neist 3719 uut tüüpi. 1)
Nagu eelpool öeldud, oli Nõukogude Liidu sõjalaevastik Teise maailmasõja eel nõrguke ja jagas maailmas koos Saksamaa 
eelviimast kohta.
1939. aasta 1. septembri seisuga oli Nõukogude Liidul  3 lahingulaeva,  4 ristlejat,  34 hävitajat ja  168 allveelaeva.  Seega 
kokku – 109 põhiklasside sõjalaeva.
Samal ajal aga nägi N. Liidu Sõja- ja abilaevade ehitamise programm ette ehitada aastatel 1938-1945 juurde 37 
lahingulaeva ja lahingristlejat, 31 ristlejat, 162 hävitajat, 412 allveelaeva ja 510 torpeedokaatrit. Vaid 1940. aasta 11 
kuuga ehitati juurde 270 uut, kõikide klasside sõjalaeva.
Ülaltoodust nähtub, et Teise maailmasõja eelõhtul omas kõige võimsamat relvastust  Nõukogude Liit.  
1)  G. Žukov – “Meenutusi ja mõtisklusi” (Eesti k. lhk. 32 - 36)

TALV 2012 –2013
16. nov  Eesti Rahvuskomitee USA juht Juhan Simonson † (01.06.33 – 16.1112)
17. nov  üle 1000 inimese valitsusvastasel miitingul Tallinnas, ENSV lipp
20. nov  312 a Narva lahingust – venelasi 80 tuhat, komandant Horn-1850, 
    Otto Vellingk – 5 tuhat, eestlasi – 20 tuhat
28. nov  94. a Vabadussõja algusest
29. nov  95 a Maapäevast
06. dets  Soome Vabariik 95 
08 .dets  1934 – kavandatud vapside riigipööre 
12. dets  1918 -Briti laevastik Tallinna reidil
18. dets  Hans-Ulrich Rudel - 30 a surmast – Stuka-Oberst-  RK des goldenen 
  Eichenlaub mit Schwertern und Brillianten zum Ritterkreuz des 
  Eisernen Kreuzes
02. jaan  Vabadussõja relvarahu
03. jaan  Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev  
12. jaan  1890 - Jüri Uluots*  
14. jaan  1919 – mõrvati Tartu Krediidikassa keldris nõukogulaste poolt 
  19 inimest, sh piiskop Platon 
16. jaan  Velikie Luki lahingute lõpp, langes 5 tuhat eestlast, 2 tuhat -sõjavangi 
31. jaan  93 a Paju lahingust (1919)
02. veebr Tartu Rahuleping 93 (1920)
12. veebr 1884 - J.Laidoner* - (129)
13. veebr 1912- H.Riipalu* - (101)
13 – 14 veebr 1945 – Dresdeni lauspommitamine, 14 tundi, 150 tuhat tsiviilohvrit,
  (Hirośimas –75 tuhat)
17. veebr Tśerkassõ kotist väljamurdmine –1944
19. veebr Admiral J.Pitka * 1872 (141)
24. veebr  Eesti Vabariik * 1918 (95)
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SVEN-ERIK OLSSON
07.07.1923 – 07.03.1985

Saksa Rist Kullas

ALFONS REBANE
24.06.1908 – 08.03.1976

Raudristi Rüütlirist Tammelehtedega

OSKAR RUUT
24.04.1916 – 03.08.1944

Jalaväe Auplaat

FRANZ AUGSBERGER
10.10.1905 – 19.03.1945

Raudristi Rüütlirist 

PAUL MAITLA
27.03.1913 – 10.05.1945

Raudristi Rüütlirist

WILLIAM LAANEKÕRB
28.05.1910 – 04.01.2004

Lennuväe Aupokaal

HARALD NUGISEKS
22. 10.1921

Raudristi Rüütlirist

   HARALD RIIPALU
13.03.1912 – 04.04.1961

Raudristi Rüütlirist

HANDO RUUS
16.05.1917 – 31.03.1945

Saksa Rist Kullas

KAASVÕITLEJAD - KANGELASED
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Leo Lepalo 89         Viljandi 29.12.22-15.07.11            Harry Kreedemann 86        Viljandi 11.10.26–3.12
Leo Viks 93                    Viljandi 02.11.19-22.03.12             Eduard Nõmmela 87  Tartu  04.06.25 –  17.04.12                                                                      
Ferdinand Kuhi 89        Tartu  04.10.23-26.04.12              Penti Saar 87             Tartu  27.08.25-18.08.12
Johannes Tigane 87       Tartu  17.02.25-02.11.12          Kalju-Joh.Jakobsoo 86      Tartu  02.06.25-15.09.11                                                         
Joel Viin 86                     Tartu    29.12.26- 25.08. 12            Rolf Kiik 86                    Tartu  01.05.26-16.02.12
Heinrich Laanemaa 94 Ida-Viru 12.11.18- 08.05.12    Meinhard Kangur 86   Ida-Virumaa 10.12.25-08.06.11
Endel Maumets 86        Ida-Virumaa  29.05.26-06.07.12   Voldemar Tõnissalu 85  Ida-Virumaa 29.12.26-17.01.11 
Endel Tedre 87      Lääne –Virumaa  12.03.24- 16.07.2011  Aleksei Vahe 91       Ida-Virumaa 16.04.21-27.05.12
Karl-Meervald Lausis 86 Valgamaa 09.07.26- 04.12       Evald Lees 86        Põlvamaa     25.08.25- 24.03.11                                                                                
Ilmar Palgi 91                Jõgevamaa 23.12.21 – 12.02.12     
Johannes  Baranin 89    Jõgevamaa 20.03.23 - 17.04.12   Utt Olev 86            Jõgevamaa   08.08.25-10.06.11  
Uno-Rudolf Männiste 89 Raplamaa 27.05.23-02.04.12    Aare Reiväli 69      Pärnumaa     23.04.42-02.03.11
Villi Maasik 86              Tallinn      30.09.25-05.11.11          Haljand Pilvet 86       Tallinn     01.01.25-04.07.11
Kalju Reimets 87          Tallinn     26.02.24-30.03.11          Kalju Remmelgas 85   Tallinn     14.08.26-     02.11
Elmar Roska 86           Tallinn- Nõmme 04.01.25-05.07.11 Ants Kala 87                      Tallinn-Nõmme 10.06.24-10.02.11
Erich Hanson 88          Tallinn      08.11.23-19.11.11          Karl Tuisk 87             Tallinn      23.10.24-    06.11  
Herbert Veedla 84        Tallinn     17.07.27-04.12.11
Heinrich Mahla 87       Harjumaa   02.06.24-10.10.11      Endel Einmaa 85      Kehra        30.06.26- 07..02.11
Herbert Kattel 90         Kehra       18.08.21-    06.11      Hans Vinnal 92        Saku          01.11.19-03.10.11
Ottomar Väli 86            Keila        22.11.25-04.11.11    Heino-Raimond Ridbeck 87 Harjumaa 14.01.24-05.02.11
Richard Ligi 89             Saaremaa   28.04.23-15.02.12         Albert Lipp 85          Saaremaa  29.09.27–13.10.12

EVÜ –TALLINN

Raimond Sakk 85          29.03.27-        01.12               Evald Lumiste 100     05.04.12 – 16.02.12
Kristjan Mõtus 86        01.04.26 – 18.02.12                Viktor Moritz 88       03.02.24  - 21.03.12 
Eva- Mari Kolmer 67      25 – 25.03.12              Hans Õunapuu 89      28.11 .23 - 23.03.12
Ollin Elmar 94        10.12.18 –     28.03.12            Endel Luukas 89      12.08.23 –  28.04.12
Hans Kargaja 92     19.06.20  -  19.05.12               Vektor Ervin 84         28 –  18.06.12
Hugo Kaselaan 85        4.11.24  -  19.06.12                Avo Keerend 92      18.12.20 -   06.06.12
Karl Maasikas 86       26  -   22.06.12                Heino Puurand 88      01.05.24 -   01.07.12
Uno Kala 85       03.10.27  -  07.07.12               Voldemar Soll 90    14.05.22 -   19.08.12
Ants Vooremaa 81        31 -  28.08.12                Maks Dordett 87     19.07.25 -  30.08.12
Hilja Sarapuu 91  Kotkarist V  16.04.21– 30.08.12         Elmar Tool 87      25 -  10.09.12
Samuel Urb 86     23.06.26 –02.10.12                Olaf Ader 86       24.11.26- 03.10.12
Vambola Anter 87   17.06.25 –01.08.12                Hermann Tõnisson 96      17.07.16 – 03.12.12
Arnold Kangro 86 Kotkarist V 05.02.26 – 01.12.12           Linda Brikker 91       13.11.22–15.12.12
Ilmar Pajula 84        25-28.12.12  Leonard Mägi 89      23-24.12.12

VÕITLUSES ÄGEDAS TULI EESTILE LUNASTUSTUND…
HAUDADE PÕHJA TEIL TÄNU,  KANGELASVENNAD! HÄÄD UND!

2011-2012 LAHKUNUD KAASVÕITLEJAD
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Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Aadress: Toompea 8, Tallinn, 10142
Kontakt: Tel. 666 04 30
e-post: vabadusvoitlus@hot.ee
http://www.hot.ee/vvliit/

Infolehe toimetus: T.Põder, H.Piiber - toimetaja, B.Mäemets ja H.Piiber - fotod

AUSTATUD KAASVÕITLEJAD!
Pöördun käesolevaga kõikide kamraadide poole tungiva ettepanekuga – ärge laske tähtsatel 
ajaloosündmustel lihtsalt kustuda ja meelest minna. Veel on aega, tahtmist ja võimalusi kõike oma 
elu jooksul nähtut ja kogetut kirja panna, pildistada, fi lmile või plaadile rääkida.
Otsige üles kõik vanad kirjad, pildid, uue tehnikaga saame neist kõikidest suurepäraseid koopiaid 
teha.
Teame paljusid väga sisukaid infolehti, kuukirju, ajakirju  ja lehti, mis ikka veel ilmuvad. Palju 
on neid, mis enam ei ilmu – kas on toimetajad väsinud või lugejaskond kadunud. Kahjuks. Kuid 
võitlejatele on kõige tähtsam, et võitlustest jääks jälg, mälestus tulevastele, kuidas see kõik kunagi oli 
ja mis veel tähtsam - kuidas kõik nimelt Sinu silmade läbi nähtus. 
Tahame jõudumööda kogu meie elu materjalid, mis puudutavad Eesti Vabadusvõitlust,  paberile 
trükkida, arvutikettale või fi lmilindile jäädvustada. Eriti on oodatud sõja-aastate sündmuste kirjeldused 
ja fotod.
Vaba Sõna toimetus ootab ja tänab!

E. Arro, 
ajaloo toimkond

E. Laula G. Laev


