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Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Infoleht

VABA SÕNA
NR 15 SEPTEMBER 2015

25.juuli kogunesime – Eesti Vabadusvõitlejad ja meie mõttekaaslased – nagu tavaliselt igal aastal  Virumaa 
Sinimägede Grenaderimäele,  et tähistada 1944 aasta 25 - 26 juulil alanud Sinimägede suurlahingute aastapäeva. 
Ja nagu kombeks, möödus ka seekordne tähistamine rahumeelselt –lippurid rivistusid oma lahingulippudega, 
peeti päevakohaseid kõnesid, mängis marsiorkester, asetati pärgi, osteti „Grenaderi“ sõjaraamatuid, söödi 
sõdurisuppi. Ja tähistati lahinglenduri – öise pommitaja Hendrik Arro 90 sünnipäeva. Lendur Arro – EK-II –
oli oma pommitajaga õhus ka  Sinimägede lahingutes. Turvateenistus Saaremaa mehe, kaitseliitlase Jaen Teäri 
juhtimisel tagas Grenaderimäel julgeoleku ja korra, seetõttu  puudusid igasugused  provokatsioonid. 

Kuid puudusid ka riigivõimu esindajad. Siiski olid kohal TV ja ajakirjandus, juba samal õhtul näitasid kanalid 2 
ja 3 kohapeal tehtud värskeid salvestusi, järgmise päeva lehed andsid sündmusest tagasihoidliku ülevaate. Kohal 
olid ka mõned  tuttavad näod Vene ajakirjandusest,  muidugi ees-otsas oma tuntud Peterburi fotograafiga.  

Kõik toimis. Kuid silmnähtavalt oli kahanenud võitlustes osalenud meeste arv, ka pikk ja keeruline möödunud 
aasta kajastus vanade võitlejate nägudel ja hoiakus. Ürituse lõpul sündis teatavas mõttes väike ime otse meie 
silme all: pärjapanijate rea lõpetas tulipunaste roosidega pärja asetajad –Vene rahvuslaste ühingu esindajad. Ja 
pärja lindi tekst - tänu langenud võitlejatele Vene Vabastusliikumise (Russkaja  Osvoboditelnaja Dviženija) poolt!

Ühe lindi tekst „Tänu selle eest, et Te (olemas) olite! Olete meie südametes. Me jätkame Vene Vabastusliikumise püha 
sõda!  Me tagastame äravõetud maa!“ Ja teisel lindil: „Au Kangelastele! Venelastele ja nende lahingukamraadidele 
– parimatele Euroopa poegadele, kes võitlesid koletusliku Absoluutse Kurjuse Impeeriumiga. Tänuga. Järglased“.

Asjaolu, et pärg ürituse lõpul jäljetult kadus, annab juhtumile muidugi erilise tähenduse –ah nad olid ikkagi siin, 
nad muidugi ei võinud sellist väljaastumist kohe kuidagi taluda! 

Mida toimunust võis arvata keskmine endises SSSR-is elanud venelane? Tegelikkuses ei taha keegi tegeleda 
poliitikaga, mis on teatavasti üsna  riskantne, pole kasulik ja pealegi on ka arusaamatu, lihtsam on leida mõni 
teine eluviis. Muide, vanas Kreekas nimetati selliseid, kes ei osalenud poliitikas või kellel ei olnud oma 
arvamust elukäigu kohta – idiootideks. Praegu püüab  Venemaa võim eesotsas presidendiga rahvale peale suruda 
antiigiajastule omast „idioodi“- seisust, kuid  siiski rahvast  oma ajaloo ja süü jagamisel kaasosaliseks määrates. 
Kasutusele on võetud vene oludes ennekuulmatud abinõud: 15 augustil 2015 kinnitas peaminister D. Medvedjev 
oma allkirjaga VENE FÖDERATSIOONI  VALITSUSE  KORRALDUSE nr.1561 – R - „Kinnitada riikliku 
poliitika KONTSEPTSIOON poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuse põlistamiseks“.

Selle 11-leheküljelise (11xA-4) teksti sisu ja selle teokstegemine võiks muuta maailma ajalugu, nii mineviku, 
tänapäeva kui ka tuleviku analüüsi, järeldusi ja elluviimist. Kuid juba üksi meie Grenaderi-künkalt venelaste pärja 
kadumine annab kõige enne meile, siis ka ülejäänud ilmale tõlgenduse sellest nn. epohhiloovast „ kontseptsioonist“. 
Elame, näeme.

 Meie siin vabas Eestis aga tahame selle „kontseptsiooniga“ lähemalt tutvuda, selgitada põhjuste ja tagajärgede 
seoseid nii möödunud aegade hindamisel Eestis  kui ka mitte nii väga kaugel Venemaal. Ja loodetavasti juba 
järgmises Vaba Sõna  numbris. 

H.P. 

ELAGU EESTI!
Vabadusvõitlejate Liit: www.hot.ee/v/vvliit
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21 AASTAT ESIMESE MONUMENDI PÜSTITAMISEST 
EESTI OHVITSERIDELE

1921. aastal rajas  Nõukogude Liidu Põhja Mereteede Valitsus kaugel Siberis ühele vähetuntud alale 
Lama järve lähedusse Norilski asulasse väikese söekaevanduse, mille kõrvale tekkis kaevetööde 
edenedes ka aherainekuhi,  mis hiljem sai tuntuks kui Šmiti mägi. See kõrgendik sai oma nime balti-
saksa päritolu geoloogi, Kaisma mõisas sündinud  Carl Friedrich Schmidti nime järgi, kes avastas 
ja kirjeldas Norilski polümetallide leiukohti ja tegi kindlaks, et eriti rikkalikud on seal vase ja nikli 
maardlad.

Kogu ehitus - ja kaevandustegevus allutati loomulikult NKVD-le, kes odava tööjõuga ehk nimelt 
vangide-sunnitööliste  tööga teostas kogu ettevõtmist Norilskis. Esimesed 1500 vangi toodi sinna 
1935. aastal, üle poolte suri üsna varsti külma, nälja, ränga töö ja haiguste kätte. Vangide toomine 
jätkus. Pole teada, palju niinimetatud NORILLAGIS kokku sunnitöö-ja erilaagreid üldse oli, kuid  
kuna „kaoprotsendi“ katteks lisati igal aastal umbes 15 – 18 tuhat vangi, siis Noriski metallurgia-
kombinaadi erifondi dokumentidest nähtub, et seisuga 01.jaanuar 1953 oli NORILLAG-i töölaagrites 
kokku 75 055 vangi ja erilaagrites 18 592 vangi. Seega viibis Noriski laagrites üheaegselt  umbes 95 
tuhat vangi.

 Sajad tuhanded sunnitöölised töötasid aastaid ilma puhkepäevata 40-50-kraadises pakases, näljas 
ja kehvas vangirüüs. Arstiabi peaaegu puudus või oli puudulik. Kümneid tuhandeid hukati, mitme-
sugustel väljamõeldud ettekäänetel. Surnuid korjati virnadesse ja heideti suurtesse ühishaudadesse, 
mis kaeti kaevandusest veetud aheraine või tehastest toodud šlakiga. Sellest põrgust põgenemine oli 
võimatu, ometi kahtlustasid NKVD  mõrvarid põgenemises isegi surnuid. Kontrollimiseks kasutati 
puuhaamrit, mille talla külge oli kinnitatud metallist teravik. Selle haamriga lõi valvesoldat igale 
väljaviidavale laibale hoobi kuklasse või otsmikule. Muide, pärast 50-daid lõpetati see kontrollimisviis 
kui „ebahumaanne“, edaspidi löödi sama riistaga kontrollimiseks ainult vastu lahkunu jalataldu.

.........................................................................................

Repressioonid Eesti Kaitseväe ohvitseride vastu algasid kohe pärast Eesti okupeerimist Nõukogude 
Liidu poolt 1940 aasta juunis. Augustikuus Eesti Kaitsevägi teatavasti likvideeriti, isikkoosseis 
arvati Punaarmee koosseisu. 1941. aasta suvel arreteeriti kolmes Balti riigis kokku ligi poolteist - 
tuhat vanemohvitseri. Kindralid ja vanemohvitserid käsutati nn täiendõppustele, näiteks suurtükiväe 
vanemohvitserid suunati  Gorohhovetsi Vladimiri oblastis. Need õppused  aga olid lihtsalt ettekäändeks,  
väljakutsutud arreteeriti, paljud  hukati kohe,  ellujäänud saadeti Norilskisse, kus valdav enamus suri 
üsna ruttu ülejõu-käiva töö, nälja, haiguste ja külma kätte.

Arreteerimisi korraldasid  N-Liidu eriteenistused, puudusid mistahes andmed ohvitseride saatuse 
kohta. Kuid 80-datel aastatel saadi teavet Balti riikide ohvitseride viibimisest Norilski ja Lama järve 
äärsetes laagrites. Et saada täpsemaid teateid eesti ohvitseride saatuse kohta, käis 15-liikmeline 
Harjumaa „Memento“ ekspeditsioonigrupp  1988. aasta suvel Norilskis maad  kuulamas.

1990.aastal otsustati  korraldada juba Eesti, Läti ja Leedu ühisdelegatsioon  ohvitseride vangistuse 
ja hukkumisega seotud asjaolude uurimiseks Norilskis ja sealt umbes 140 km kaugusel oleva Lama 
järve äärsetes laagrites. Kavandati ka kõigi kolme riigi ohvitseride mälestusmärgi püstitamist.

Balti ühisekspeditsioon viibis Norilskis ja Lama järve ääres 1990 aasta juulis-augustis ühtekokku 
kaks nädalat. Meie ohvitseride mälestuseks püstitati mälestisrajatisi – Lama järve ääres olnud 
elubaraki kohale  7 ja poole m kõrgune leedupärane  seedripuust mälestustulp –obelisk koplytstulpis. 
Laagris hukkunute matmispaika järve kaldale püstitati maakividest kolmetahuline mälestuspüramiid, 
mille igale tahule kinnitati pronksist plaat hukkunud sõjaväelaste nimede ja  riigi vapi kujutisega.  
Mälestuspüramiidi ees olevad hauad tähistati seedripuust ristidega.

Mälestusrajatise avamisel 5. augustil 1990 osalesid  kõik ühisekspeditsiooni 46 liiget – Eestist 13, 
Lätist – 12 ja Leedust 21. Leedu gruppi kuulusid rahvakunstimeistrid, kes kohapeal nikerdasid kõik 
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rajatiste puitosad. Püramiidile kinnitatud valupronksist plaadid valati samuti Leedus. Eesti ohvitserid 
pronkstahvlil on: kindralmaj. H.Kauler, kol. E.Toffer, kol. leitnant V.Martma, kol.leitnant J.Tamm.

Ja kuigi olime veel Nõukogude Liidu alluvuses, toimus kogu avamistalitus rahvuslippude all. Oli ilus 
päikeseline päev, sündmusi oli tulnud jälgima ka kohalikke Norilski elanikke. 

Norilskis ja Lamal laagrites viibinud ohvitseride saatust kirjeldas seal vangis olnud suurtükiväe- 
kolonel Georg Leets kirjutises „Kuusteist aastat Siberis“. Lama laagris koos Balti ohvitseridega 
viibinud  punaväelane Ivan Sidorov oli aga mees, kes tähistas omal ajal selle matmispaiga, mis nüüd 
oli seetõttu kergesti leitav. Punaväelane Ivan Sidorov oli Talvesõjas haavatuna langenud soomlaste 
kätte, pärast sõda korraldatud vangide vahetuse järel ta arreteeriti ja saadeti „kodumaa reeturina“ 
laagrisse. Peale vabanemist oli jäänudki elama Norilskisse ning võttis nüüd osa mälestusväljaku 
avamisest. Tema rääkis ka meie ohvitseride elust  ja käekäigust laagris.

Enne Norilskist lahkumist 7. augustil 1990 esitas ühisekspeditsioon Norilski Rahvasaadikute Nõukogu 
Täitevkomiteele taotluse Lama järve äärde rajatud mälestusmärgi riikliku kaitse alla võtmiseks. 
2009. aasta kohalikus turismiteatmikus on Mälestis Balti ohvitseridele kirjeldatud  kui „kohaliku 
tähtsusega“ mälestist.

Eestimaa pinnal meenutab Eesti Wabariigi ohvitseride represseerimist nõukogude okupatsiooni-
võimude poolt seni vaid Eesti Eruohvitseride Kogu poolt 2011. aastal Värska lipuväljakule paigaldatud 
mälestustahvel.  J. Pihlau koostatud uurimuses “Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele“  (2007)  
hukati ja hukkus okupatsioonivõimude tegevuse läbi 646 EW kaadri – ja eruohvitseri. 

Eesti Vabariigi Valitsuse 2015.aasta  jaanuarikuu otsuse kohaselt rajatakse repressioonide läbi hukatud 
ja hukkunud Eesti Vabariigi ohvitseride mälestuseks Eesti Vabariigi 100-ndaks aastapäevaks 2018. 
aastal Tallinnas Maarjamäele Memoriaal.

Gunnar Laev, 1990.aasta ühisekspeditsiooni Eesti grupi liige

2015 aasta suvel näitas Eesti Televisioon hiljuti mööda Venemaad maasturitel reisiva matkagrupi 
reportaaže. Reisikirjeldused olid objektiivsed, isegi mõistvalt heatahtlikud. Ainuke koht, kuhu lausa 
kõrgetasemelise ametliku keeluga seda Eesti reisigruppi ei lubatud, oli Norilsk.

H.P.
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70 AASTAT TUUMARELVA
70 aastat on kulunud päevast, mil US pommilennuk Boeining B – 29 Superfortress kolonel Paul Tibbetsi juhtimisel 
õhku tõusis selleaegselt maailma suurimalt US  lennubaasilt Tiniani saarelt, et võtta kurss Jaapani keisririigi 
Hiroshima - nimelise linna ründamiseks tuumarelvaga. 

USA teadlased olid aatomirelvade loomisega ülisalajase projekti Manhattan raames tegelenud juba 1940 aastast 
alates. Saksa päritolu juudi rahvusest füüsik J. Robert  Oppenheimer oli oma füüsi-kutest  meeskonnaga- valdavalt 
juudid - loonud  uraani ja plutooniumi ühinemisprotsessil põhineva enneolematu lõhkejõuga pommi. Ühendriikide 
president Harry Truman oli langetanud  otsuse, et rünnak sellise pommiga oleks parim viis sõja kiireks lõpetamiseks, 
sealjuures omi relvajõude säästes. Truman oli andnud vastava käsu peale seda, kui Jaapan lükkas tagasi Potsdami 
dekla-ratsiooni, milles nõuti tema tingimusteta kapituleerumist.

Saatusliku lennu sooritas lennukil oli muide ka nimi – Enola Gay – komandör Tibbetsi ema nimi, ja selle emanimelise 
pommilennuki pardal  12-liikmeline meeskond  (Crew) :

Col.  Paul W.Tibbets- pilot, Capt. Robert Lewis – copilot, Maj. Thomas Ferebee – bombardier, Capt. Theodore 
Van Kirk – navigator, , Lt. Jacob Beser – radar countermeasures, Capt. William „Deak“ Parsons – weaponeer, 2nd 
Lt. Maurice Jeppson – assistent weaponeer , Sgt. Joe Stiborik – radar, Staff  Sgt. George Caron – tail gunner, Sgt. 
Robert Shumard – asst. flight engineer, Pfc. Richard Nelson – radio, Tech. Sgt, Wayne Duzenberry – flight engineer. 
(auastmed ja teenistus-kohad esitatakse siin tekstis  vastavuses selleaegsele teenistuseeskirjale).

6.augustil 1945 kell 08.15 käivitab major Thomas Ferebee pommi nimega „Little Boy“-(eesti keeles -Väikemees) 
lõhkeseadmed, kell 08.16.02 lõhkeb umbes 600 m kõrgusel maapinnast esimene rünnakuks loodud tuumapomm. 
Kaks päeva hiljem - 09.augusti 1945 – heidetakse teine tuumapomm nimega „Fat Man“  (e.k.Paksuke) Nagasaki 
linnale. 

1945. aasta 6. augusti pressiteates ütleb president Truman: „Pomm hävitas Hiroshima. See rakendab universumi 
algjõudu. Jõud, millest päike saab oma võimsuse, on vabastatud nende vastu, kes tõid Kaug-Itta sõja. Kui nad nüüd 
ei nõustu meie tingimustega, võivad nad oodata sellist hävingusadu õhust, mida pole kunagi maa peal nähtud“. 

Umbes 70 000 inimest hukkus Hiroshimas kohe, tuhanded kannatasid radiatsiooni mõjude käes, viimaste hinnangute 
järgi hukkunuid oli 192 000. Purustati üle 60 000 hoone, põrmustus umbes 13 ruutkilomeetriline ala. Mõlemas 
linnas puudusid sõjalise tähtsusega objektid, hukkusid eranditult tsiviilisikud. Tänase päevani ei ole esitatud 
nendele pommirünnakutele hinnangut – näiteks ei ühtegi märkust näiteks terrorirünnakust! Ka peale sõda räägiti 
radiatsiooniohvrite ravist ja aatomi-pommituse tagajärgedest üldse suhteliselt vähe.

Hiroshima-pommi „Little Boy“ pikkus oli umbes 3 m, kaal üle 4 tonni, põhines uraanil. 9. augusti pommi „Fat Man“ 
pikkus oli umbes 3,5 m, kaal - 4,5t , põhines plutooniumil, põrmustus umbes 6,7 ruutkilomeetriline ala.
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Jaapan nõustus kapitulatsioonitingimustega viis päeva peale teise pommi heitmist, kapitulatsiooni-akt kirjutati alla 
2.septembril1945. Teine maailmasõda oli lõppenud.

Nõukogude Liit ja J. Stalin said tänu Saksa-Briti reeturist-füüsikule Klaus Fuchsile, Oppenheimeri  nõukogulaste 
heaks töötavatele kaaslastele ja muidugi oma luuremeeskonna heale tööle pommist teada juba Berliini konverentsi 
käigu. Palavikulise töö tulemusena valmis akadeemik Sahharovi juhitaval töörühmal 1949 aastal esimene nõukogude 
pomm RDS-1, mis oli täielik koopia Nagasaki pommist „Fat Man“. Järgnesid pommid RDS -2 1951 aastal ja RDS-
3. Pomm RDS-4 loodi seeria-tootmisel nimetusega „Tatjana“ ja oli lisatud õhujõudude (VVS) tavarelvastusse.

H.P.

Arzamas-16 Nagasaki pommi koopiaEnola Gay piloodid

EVL  JÕGEVAMAAL
JÕGEVAMAA  VABADUSVÕITLEJATE  ÜHENDUS  tähistas oma tegevuse 20.aastapäeva ja MTÜ 
JÕGEVAMAA REPRESSEERITUTE  ÜHENDUS oma 25.aastapäeva ühise piduliku üritusena 20.augustil 
2015. 

Kokkutulek algas kogunemisega Põltsamaa Vabadussamba juures, kuhu asetati pärgi ja peeti sündmuse 
tähistamiseks kõnesid. Mälestushetkede järel Vabadussamba juures siirduti represseeritute – küüditatute 
mälestusmärgi juurde, kus samuti esineti sõnavõttudega ja asetati pärgi. Järgnes jumalateenistus Põltsamaa 
lossi õuel Püha Nigula kirikus, kus õpetaja Markus Haameri õnnistuse ja langenute mälestusteenistuse juurde 
esines lõõtspilliansambel Untsakad ja Põltsamaa koguduse segakoor.  Kokkutulek lõppes piduliku lõunasöögiga 
restoranis „Konvent“, kus Untsakas esitasid populaarseid sõdurilaule, mis olid salvestatud ka saadaoleval CD-
plaadil.
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KÜLAS  LÄTI  VABADUSVÕITLEJATEL 
25. juuli 2015 kogunesid Läti Vabariigi vabadusvõitlejad – endised 15.ja 19 Läti Diviisi leegionärid 
ja metsades võidelnud metsavennad – partisanid oma XVII kokkutulekule  suvituslinna Jurmala 
Kaugurus-nimelisele rahvapidustuste platsile. 

Kutsutud külalistena saabusid kohale ka Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindajad: Eino Selter, Urmas 
Virma, Kaitseliidu Harju Maleva kauaaegne pealik Jüri Pääsuke ning eestlaste grupi juhina Vaido 
Kolmer. Tähelepanuväärne oli, et kuna eestlaste grupp mitmesuguste ümbersõitude tõttu hilines, 
alustati tseremooniaga siiski alles peale eestlaste saabumist.

Riigihümnide kõlades heisati kolme Balti mereäärse riigi lipud ja endiste võitlejate ühingute lipud. 
Avasõnad ütles meile nii tuttav Läti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja Edgars Skreija, järgnesid Leedu 
ja Eesti vabadusvõitelejate esindajate sõnavõtud. 

Pärja Läti vabadusvõitleja kapten Zolts’i monumendile asetasid  Urmas Virma ja Vaido Kolmer, kes 
pidas ka vastava tervituskõne. Vaido esitas oma sõnavõtu lõikude kaupa, mis kohe ka Läti keelde 
tõlgiti. Sõna võtsid mitmed külalised, Läti Kaitseväe ja ka Läti seimi esindajad

Muusikalist osa täitis Läti Kaitseväe 18-liikmeline puhkpilliorkester, laulsid leegionäride ja partisanide 
koorid, kapten Zolts’i monumendi jalamile asetati lilli ja pärgi.

Peale kontserti istuti pika katusealuse alla seatud pidulauda. Piduliku lõuna ajal anti Läti vabadus-
võitlejatele ja partisanidele üle meiepoolsed kingitused – videofilmi 2014 aastal toimunud Eesti 
Vabadusvõitlejate 2014 aasta kokkutulekust Põltsamaal, meile kingiti eestikeelne turisti käsiraamat-  
teejuht Jurmala vaadetega.

Suurepäraselt korraldatud üritus näitas veelkord Balti riikide ja rahvaste ühtekuuluvust, loodetavasti 
nii headel kui ka kurjadel aegadel.

Vaido Kolmer

Vasakult: 
ees Jüri Pääsuke, 
Läti VLjuhid 
taga Heino Selter, 
Vaido Kolmer 

1919 aastal Läti vabaduse 
eest langenud :
kpt. Paulis Zolts 
van.ltn. Edwards Grintals 
rmd.Andrejs Melgolvis 
Fricis Silinš Janis Karklins 
kod. Janis Bulitis
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EESTI, LÄTI JA LEEDU ISESEISVUMINE OLI 
SEADUSEVASTANE?

17. juunil 2015 esinesid Vene parlamendi – Riigiduuma – saadikud Jevgeni Fjodorov ja Anton 
Romanov  võimuerakonnast Ühtne Venemaa kirjaliku pöördumisega Venemaa peaprokurörile Juri 
Tšaikale. Kirjas palusid nad hinnangut, kas endise Nõukogude Liidu riiginõukogu loomine ikka 
oli legitiimne tegevus. Nimelt väidavad kirja koostajad riigiduuma saadikud, et see oli puhtalt 
põhiseadusvastane võimuorgan, mis võttis vastu Nõukogude riigile tohutut kahju tekitanud otsuseid 
ja mis otseselt kahjustasid riigi suveräänsust, julgeolekut ja kaitsevõimet! See tähendab –tunnustas 
Balti riikide iseseisvumist.

Nimelt moodustati 1991. aastal ilma kindlaks määratud korras vajalike muudatuste tegemiseta 
Nõukogude Liidu põhiseadusesse uus, sellel hetkel kehtinud seaduses mitte ette nähtud, seega 
põhiseadusvastane võimuorgan – Nõukogude Liidu riiginõukogu.

„ Nõukogude Liidu riiginõukogu otsused nr. GS -1(Leedu iseseisvuse tunnustamine), GS- 2(Läti 
iseseisvuse tunnustamine) ja GS-3(Eesti iseseisvuse tunnustamine) kinnitasid märkimisväärse osa 
strateegiliselt tähtsa territooriumi eraldamise Nõukogude Liidust, meresadamate ja akvatooriumi 
kaotuse, viisid riigi ühtse kaitseruumi lagunemiseni ja majanduslike sidemete rikkumiseni Balti 
riikidega,“ väidavad oma kirjas J. Fjodorov ja A. Romanov.

Loetletud kriminaalsed teod on riigiduuma liikmete hinnangul eriti ohtlikud riiklikud kuriteod ja neid 
tuleb kvalifitseerida kodumaa reetmisena ehk Nõukogude Liidu kodaniku teadlikult tekitatud kahjuks 
Nõukogude Liidu suveräänsusele, territoriaalsele puutumatusele või riiklikule julgeolekule ja kaitse-
võimele. Kirja autorite Fjodorovi ja Romanovi sõnul sellised kuriteod EI AEGU!

Seetõttu paluvadki pöördumise koostajad anda juriidiline hinnang 1991.aasta seaduse sätetele, mis 
reguleerivad Nõukogude Liidu riiginõukogu õiguslikku staatust ning selle loomise ja tegutsemise 
legitiimsust.

.....................................................................

Tahame valede järelduste ja teksti mittemõistmise vältimiseks esitada õiendi: mingil juhul ei ole  
tegemist ei  musta huumori või mistahes kelmusega. Kiri, millest juttu, tõepoolest koostati, saadeti, 
võeti vastu ja analüüsiti. Seda kõike ilma nalja ja naeruta. 

Alguse sai käesolev juhtum aga hoopis Krimmi staatuse selgitamisest. Nimelt väidetakse juriidilise 
uurimisega, et Krimmi loovutamine omal ajal Ukrainale oli sama seadusevastane tegu kui Balti 
riikidele iseseisvuse andmine. Ja mingi naljaviskamis

H.P.
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ESTON - MEIE MEES VENE VANGIS
Aasta tagasi 5.sepembri hommikul kella 9 paiku võtsid Venemaalt tulnud tundmatud isikud relva 
ähvardusel kinni teenistuskohustusi täitnud meie KaPo ametniku Eston Kohveri  ja viisid ta jõudu 
kasutades üle piiri Venemaale. Sündmus toimus Luhamaa piiripunkti läheduses Võrumaa Meremäel, 
samal ajal tuli Venemaa poolt ka äge operatiivraadioside segamine, heideti suitsugranaat.

Meie piirivalve korraldas sündmuskohal koos Vene piirivalve meestega operatiivaatluse, mille kohta 
koostati samas ühisvaatluse protokoll. Selles dokumendis on kirjas ja tõestatud ka allkirjadega, kuidas 
toimus piiririkkumine suunaga Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki ja tagasi Venemaale.

Estonit hoiti kinni esialgu Moskva kuulsas Lefortovo vanglas, hiljem Pihkvas. 19. augustil mõistis 
Venemaa Pihkva oblastikohus Eston Kohveri 15 aastaks vangi, süüdistades teda spionaažis, eba-
seaduslikus piiriületamises ja relva ning raha salakaubaveos.

...................................................................

Eston Kohver, kes tegeles piiriülese salakaubanduse tõkestamisega, ületas Venemaa kuritegelikus 
maailmas piiri, mida kontrollivad nüüd mitte kriminaalid, vaid need, kelle käes on tegelik võim. 

Pihkva oblast, kus Eston rööviti, oli Velikie Luki organiseeritud kuritegeliku grupi kodupaigaks, 
grupi juhid olid tuntud kurjategijad vennad Gavrilenkod. Kui need tüübid grupeeringutevahelises 
sõjas tapeti, sai uueks bossiks kuberner Mihhailov, kes oli samaaegselt nn vodkakuningas. Järgnes 
mõrvade ja tapmiste sari – oma otsa leidsid kriminaalid Ljohha Rõžõi, Garik Lužki, isegi Tallinna 
linnavolikogu liige Gennadi Ever nende hulgas. 

Kohver ei tegelenud mitte ainult informaatorite värbamisega, vaid osales ka töönõupidamistel Vene-
maa FSB Petseri rajooniosakonnas, kus arutati Eesti ja Vene ühist tegevust korruptsiooni tõkestamisel 
piiripunktides. See oli ohtlik tegevus ja selgus, et juba 2014 aasta mais hoiatati Estonit, et tema 
tegevus on vihastanud Pihkva FSB-d! Kohveri informaatorite seas olid ilmselt vene kaadriluurajad, 
need võisid teada asjasse segatud kõrgete ametiisikute nimesid. Ja nüüd äkki saavad need ja mitmed 
muud faktid avalikuks! Ja seda avalikustamist toimetab keegi Eesti kaitsepolitseinik!

Seda ei tohi juhtuda. Kohtuprotsess selgitab ja tõestab püüdlikult kõiki fakte - Kohveril kaasa olnud 
rahasummat, teenistusrelva, salvestusseadmeid – ja langetab otsuse - 15 aastat eestlastele varasematest 
aastakümnetest  üsna hästi meeles püsivates vangilaagrites.

Kohe ilmus esinemisväljadele ka muid Kohverit paljastavaid, asjaolusid selgitavaid, aga samas 
kindlasti  Eesti Vabariiki häbistavaid sõnavõtte, Vene Föderatsiooni ajakirjandus siinkohal ettearvatult  
juhtivas rollis. 

Kaasa löövad ka asja- või isegi kaasatundjad mujalt. Ja kahjuks tasub ikka ja jälle meeles pidada 
vana-testamentlikku õpetussõna – karda mõnikord sõpra rohkem kui vaenlast. Enamus ametlikku, 
kuid ikkagi ka mitteametlikku Eestit on Soomet pidanud usaldusväärseks ja  mõistvaks, kuid samas 
ka õiglaseks vennasmaaks ja rahvaks.

Kuid Soome rahvusringhäälingu Yle Tallinna korrespondent Risto Vuorinen on mees, kes teab kõike. 
Ja eriti kõiketeadev on ta Eston Kohveri juhtumi asjaoludest.  Ta teab kindlalt, et 15 aastaks Venemaal 
vangi mõistetud kaitsepolitseiniku juhtumiga on seotud palju sellist, millest ametlik Eesti vaikib.

Toveri Vuorinen väidab, et Kohveri juhtum on hea näide sellest, kuidas suurest pildist välja jäetakse 
olulisi fakte ja suurendatakse vaid riigile kasulikke jooni.

„ Aastapikkuse protsessi käigus ei ole ametlik Eesti välja öelnud tõsiasja, et ohvitser Kohver oli 
Eesti ja Venemaa piiril spionaažiülesannetes,“ ütleb Vuorinen. Eesti Kaitsepolitsei väitel oli Kohver 
uurimas salakaubavedamist ja korruptsiooni tollis, Vuorinen aga teab kindlalt, et ta hankis idanaabri 
kohta ebaseaduslikult informatsiooni ja langes lihtsalt Venemaa FSB ülesseatud lõksu.



10

Vuorineni väitel olevat KaPo kinnitanud, et Kohveri eesmärk oli värvata salajasse koostöösse FSB 
Pihkva osakonna töötaja Ivanov, kellega olevat ta juba kolm korda ka kohtunud, samas paigas, kus ta 
kinni võeti. Kohveril kaasa olnud rahasumma oli aga mõeldud nimetatud Ivanovile tasuks

„Eston Kohver on seega Eesti spioon, kes tabati teolt ja kellele määrati spionaaži eest karistus Venemaa 
seaduste järgi,“ kinnitab Vuorinen ja lisab: “Kuigi Kohver sai pika vanglakaristuse, püütakse ta 
lähikuudel mõne venelaste tähtsa spiooni vastu välja vahetada.“  

Vuorinen teab ja õpetab meidki, kuidas mistahes andmeid oleks saanud kergemini hankida, lisades 
mürgiselt - eriti, kui Kohveri kodumaad – Eestit – peetakse otse geniaalseks infotehnoloogia 
kasutamises.

Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp ütles, et Vuorinen lihtsalt valetab KaPo sõnade kohta. 

„Kui keegi siin vahele jäi, siis on see Vuorinen, kes levitab Venemaa propagandatalituse sõnumeid. Ta 
nimelt ajab segamini fakti ja arvamuse. Ja seda ilmselt mitte teadmatusest,” rõhutab Puusepp.

H.P. 

ME SUOMALAISET MUISTAMME VIROLAISIA SUOMEN-POIKIA – 

MEIE SOOMLASED PEAME MEELES SOOME-POISSE
Soome vabaduse ja Eesti au eest võideldes langes Soomes 196 vabatahtlikku Eesti sõjameest. Soome Vabariigi 
medalitega on vääristatud 260 soome-poissi. 

Varsti on soome-poistest järel vaid hauakivid kalmistutel, ja mälestussambad nii Soomes kui Eestis. 23. juunil 
1997 pühitseti Tallinna Metsakalmistul Pirital soomepoiste kangelaskalmistu, kuhu oli kavandatakse  200 
soomepoisi - koos abikaasadega – matmispaigad. Tänaseks  on sinna maetud juba 170 soomepoissi, koos 
abikaasadega.

Matmispaiga keskel on monument, millel kiri IGAVIKKU LAHKUNUD SOOME-POISTELE. Kõikidele 
soomepoiste kalmudele nii Eestis kui Soomes on püstitatud samasugused Kajaani graniidist hauakivid. 

Veel kord täname teid - eestlasi soome-poisse, et sõjapäevil tulite Soome rahvast ja Soome iseseisvust kaitsma!

Esitame parimad õnnitlused Eesti rahvale ja Eesti Vabariigile 20

Risto Kurki, Kapten (e); Tõlge H. Piiber, Major (e)

Eston Kohver
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IZBORSK – IRBOSKA
Izborsk – Irboska
IK– Irboska klubi 

«Ekspert-klubi Izborsk»  ehk Irboska Klubi (IK) on kõrge tiitliga politoloogide, majandus-meeste, 
tuumafüüsikute, kirjanike, kõrge aukraadiga sõjaväelaste ja FSB-laste... ning ka välismaalaste – 
endiste ja praeguste EP liikmete, ajakirjanike jne – ühendus, mis loodi 2012. aasta septembris kui 
tähistati Irboska linna 1150-ndat aastapäeva.

Koguneti Irboska vanas kuid värskelt restaureeritud kindluse osas. Raha taastustöödeks oli andnud 
oma erikorraldusega Vladimir Putin isiklikult.

Algatusrühm  –  27 liiget. Praegu – tunduvalt rohkem. IK esimees – kirjanik Aleksandr Prohhanov.

Tänaseks on IK-l ka oma Interneti lehekülg – http:// www.dynacon. 

Ja ka oma ajakiri. Näitena esitame 2014. aasta juunikuu numbri – üks huvitavamaid muide – ,  mis 
kajastab IK sõnul nende «dünaamilise konservatiivsuse ideoloogiat»  

IK sõjanduse spetsialistid tegelesid Vene riigile uue sõjalise doktriini,  s.o. uue strateegia ja taktika, 
loomisega. Vladimir Putin allkirjastas selle dokumendi 26.12.2014. aastal:

Uus sõjapidamise viis – hübriidsõda + sise- ja välisriiklik orwellik lauspropaganda, hirmutamine 
tuuma- ja muude võimsate uudisrelvadega.

IK politoloogid, kirjanikud, erinevate alade teadlased jt kirjutavad Vene riigile uut ideoloogiat. 
Tallinna külastanud IK esindaja seletas: «Uues ideoloogias peab kajastust leidma kõik parem, mis oli 
Mussolinil, Hitleril ja Stalinil ja sellele lisada tänapäeva parimad suundumused».  Omakeskis on nad 
seda ideoloogiat nimetanud «sotsiaal-tsarismiks».

IK majandusinimesed loovad Vene riigile uut majandusprogrammi. 2 viimast aastat on selles töös 
osaline ka Eesti kunagine Plaanikomitee (Valeri Paulman jt). 

Eesti IME baasil, kuhu on liidetud «kõik kaunis Põhja-Korea majandusideoloogiast», on tänaseks 
valmis saadud «Vene IME». 
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Võttes kokku eelneva võib väita, et «Vene IME on tegelikkuses – neosõjakommunism».

IK esimees Aleksandr Prohhanov (76) käis hiljuti õppereisil Põhja-Koreas ning tagasi tulles hõiskas, 
et kaunimat ja paremat riigikorraldust ta ei olevat kuskil mujal näinud... Ei ole rikkaid, ei ole vaeseid  
–  kõik saavad ühesuguse peotäie riisi päevas ja on taevani õnnelikud. 

Kogu seda ÕNNE – nii sõjalist taktikat, ideoloogiat kui ka majandusprogrammi püütakse 
rakendada ja katsetada nn Luganski RV-s. Uudse hübriidsõja kõrval on seal juba näha ka 
«Vene IME s.o. neosõjakommunismi kauneid algeid». 

Edasi on Irboska Klubil kavas levitada kogu komplekti üle terve Ida-Ukraina ja helesinise 
unistusena – üle Ukraina, üle Venemaa ja ka üle muude maade …

Kaks aastat suudeti olla Vladimir Putinile üsna lähedal läbi nõunik Sergei Glazjevi. Putini 
riiklikud kõned olid paaril viimasel aastal kui IK programmilised dokumendid.

Aga 2015. aastast on Vene riigi esimene mees IK-st veidi kaugenenud. Teda hoidis lõplikust 
liitumisest tagasi hiljuti surnud Jevgeni Primakov, aga arvatavasti ka kartus oma isiklikust 
varast «Vene IME» tõttu ilma jääda. 

Kuna august - september on Venemaal tavaliselt üllatuste kuud, siis ootame praeguse heitliku 
aja ära ja vaatame, kuhu naaber ja muu maailm oktoobriks välja jõuab.

Marju Toom

marjutoom76@gmail.com  

Ülaltoodud Marju Toomi artikkel on teadaolevalt koostatud mitmekülgse ja pikaajalise uurimis-
ning jälgimistegevuse põhjal. Andmeid on selleks esitanud mitmed Vene oludega hästi kursis olevad 
isikud, häid tulemusi lisandite näol on saadud Vene ametlikke kanaleid analüüsides. 

Süvenedes artiklis otse esitatud ja ka ridade vahele peitunud tõdedesse, jõuame üsna kohutavate 
järeldusteni- kas ei ole siin tegemist märkimisväärseid jõuvarusid ja potentsiaali omava ühinguga, 
kelle eesmärk ei ole nimelt midagi muud kui maailma valitsemine! Ja seda oma organisatsiooni 
eeskirjade, määruste ja põhimõtetega! 

Kuna taoliste  eesmärkide kujutlemist oleme seni kohanud vaid ulmelis-fantastilistes teostes, tuleks 
ehk ka käesoleva IK-nimelise grupeeringu ettevõtmisi ja kavandeid samas mõõtkavas teadmiseks 
võtta.  Või ehk siiski mitte? Kuid silmas pidades mitmesuguseid täiesti ootamatuid ilminguid jõudude 
ümberkorraldamisel meie planeedil, tuleb olla tähelepanelik ja uskuda, et mõnikord võivad kurjad 
fantastikavalla-ilmingud tõesteks osutuda. Ja häda siis meile. Kõigile, kes me siin oleme.

H.P.
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KAS EUROOPA ÜMBERRAHVASTAMINE?
Näeme TV õhtuuudistes värskeid ülevaate- videoid Euroopasse trügivatest nn Aafrika pagulastest. 
Või peenema nimega-põgenikest. Vaataja paneb tähele, miks küll need pagulased pidevalt mobiil-
telefonidega helistavad, kellele ometi ja kuhu? Kas nad äkki ei saa kusagilt mingeid juhiseid 
ja korraldusi? Serbiat läbivad põhja-aafriklaste massid jätsid küll üsna avameelselt mulje, et neil 
on olemas nende liikumisi korraldavad juhid. Et kogu rahvahulkade tulekut kontrollivad mingid 
koos-kõlastajad? Meie ajakirjanik viibis otse nendes piirkondades, kuhu need õnnetud  pagulased-
põgenikud saabuvad ja ei jõua ära imestada, kui sportlikud, hea toitumuse ja väljanägemisega, kuid 
mis eriti kummaline – heatujulisted – need õnnetukesed on. 

Aafriklased ei tule ainult lõunapoolsetesse Euroopa maadesse, vaid ka neile nii harjumatult külma 
ja lumisesse Norrasse. Näiteks Loode-Venemaalt tuleb Põhja-Norra linna Kirkenesi iga kuu üle 20 
süürialase. Suurem osa neist tuuakse piirile venelaste veoautodel . 

Euroopas on toimumas meeletu rahvasteränne, raskeim põgenikekriis peale II Maailmasõda. Aafrikast 
Euroopasse on käesoleval aastal tulnud juba  üle 300 000 põgeniku, teatab Ühinenud Rahvaste 
põgenikeasjade kogu UNHCR. Enamik neist on pärit Süüriast, Iraagist ja Afganistanist. Neid on 
muidugi palju, aga on arvatud, et see on alles algus.

Tänapäevases lääne ühiskonnas loetakse keelatuks mistahes teemat, mis puudutab rassilisi, usulisi ja 
kultuurilisi eripärasid. Eri rahvuste omapära üle arutlemist loetaks poliitiliselt ebakorrektseks.

Aafrika ja Lähis-Ida ühiskonna ülesehitus on Euroopa omadest täielikult erinev. Nende arusaamad 
inimestevahelistest suhetest, vägivallast ja  usulisest sallivusest on euroopalikest mõistetest täielikult 
erinevad. Nad on vägivaldsemad. Nende suhtumine näiteks naisesse on meile mõistetamatu. Moslemite 
omavahelised suhted ja suhted mitte-moslemite ehk nende mõistes uskmatutega on islamiseadustega 
rangelt määratletud. Islam on moslemite arusaamade järgi see ainuke ja õige usk, moslemiks olemine 
tähendab alandlikkust. Alandlikeks on tarvis teha ka uskmatud.

Oma kodumaade sõja ja viletsuse eest põgenedes on nad valmis maksma inimeste salakaubitsejatele, 
ja mitte vähe, uskudes, et pääsevad Euroopas rahulikku ja turvalisse ellu, kuigi on tekitanud tõelise 
põgenikekriisi. 

Inimestega kaubitsev pakistanlane tõi  Itaaliasse aastas keskmiselt 600 pakistanlast, võttes igal 
põgenikult 7000 eurot, millele lisandus hiljem Itaaliast Saksamaale viimise eest veel tuhat. 
Inimkaubitseja aastateenistus oli umbes kolm miljonit eurot! Selle operatsiooni korraldamises abistas 
teda – muidugi ka raha saajana – mingi itaalia ettevõte, kes lubas pagulastele tööd anda. Korraldas 
neile tööviisad ja nii saidki seaduslikult Itaaliasse. Et sealt edasi Saksamaa poole liikuda.

Kohale jõudes rebisid nad saadud Itaalia passid ja viisad puruks ning esitlesid end turvapaikka paluvate 
afganistaanlastena. Kuna nad olid elanud kusagil Afganistani piiri läheda, valdasid nad kuigivõrd 
keelt ja oskasid vastata ka kontrollküsimustele maa ja inimeste kohta, nagu õiged afganistaanlased 
kunagi. Teatavasti Pakistanis valitseb rahu, vähemalt praegu pole sealt sõja-põgenikke tulemas, pole 
nagu põhjust põgenemiseks,  Afganistanis aga möllab ju ikka veel sõda. 

Üks osav türgi inimkaubitseja andis teada, et tema aastateenistus on 7 -8 miljonit eurot aastas, kuid 
viimasel ajal on nn põgenikekriis olulisel laienenud. „ See on nagu mistahes muu business“ seletavad 
inimkaubitsejad. „Äri on äri!“ Viimasel ajal on ilmunud sekka ka vähenõudlikemaid kaubitsejaid- 
neid, kes väiksema raha eest viivad põgenikud vaid mõne EU-või Schengeni maapiirini, edasi üritagu 
igaüks ise, omapead.  Euroopa oli vapustatud, nähes kolme-aastase uppunud poisikese fotot. Päev 
hiljem sai sama. Euroopa teada, et poisikese oma isa oli lihtsalt ettevõtlik inimšmugeldaja, kelle paat 
koos pagulaste ja oma pojaga uppus.

Euroopa politseil on teada, et nende inimkaubitsejate vahel toimib tugev ühistegevus ja  sidevõrk. 
Inimesi on muidugi salakaubana vedada tublisti  raskem kui lihtsalt mingit salakaupa: toida neid, anna  
süüa-juua ning, mis kõige tähtsam – hangi võltsitud dokumente. Kuid teiselt küljelt vaadatuna on 
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inimkaubandus ikkagi turvalisem narko- või relvakaubandusest : narko-või relvalasti kaotamise eest 
järgneb surm, inimese surma eest ei tule keegi tasuma ega arvet esitama. 

On täiesti kindel ja kogemustele vastav, et tulnukad oma senistest kommetest, harjumustest ja 
usundist ühelgi juhul ei loobu. Rääkida mingist toimivast ja häid tulemusi andvast sulandumisest, 
keeleõppest ja vastastikusest usalduslikkusest on tõesti ainult mingi põliselanikke rahustada sooviv 
pläma,  Võime ju pingutada kuidas tahes, oma seadustesse panna nõuded näiteks  tütarlaste ümber- 
lõikamise keelamisest, poiste usukinnitamisest igaveste muhkudega otsmikul, ühel hetkel tuleb ikkagi 
tunnistada, et rumal enesepetmine see on. 

Kogu ilm teab, milliseks õnnemaaks on president Putin kujundanud Venemaa. Seal on olemas 
ortodokssete venelaste kõrval mahukas islamistlik kogukond oma  pühakodade ning kommetega. 
Ja  kuuldavasti austatakse kõiki häid inimesi. Olgu nad siis kas idast kui läänest, võrdselt. Seepärast 
ongi imekspandav, et ükski Aafrika pagulane  ei üksi ega rühmiti ole soovinud millegipärast nimelt 
Venemaale oma elujärge parandama minna. Ja ega neid sinna vist eriti ei kutsuta ka. Euroopas on aga 
toimunud mitmeid nn pagulastevastaseid väljaastumisi, mõned lausa vägivaldsed, sellest järeldame, 
et  ega neid mujalgi nii väga kutsuta. Isegi Saksa kantsleriproua noomib oma rahvast mõistmisele ja 
arusaamisele, on sel teemal isegi häält tõstnud. Kuid aafriklaste vastuvõtumaju süüdataks. 

Vana, väsinud, rikas ja laisk Euroopa märkab kuidagi vastumeelselt, ilma selgituste ja põhjendusteta 
tuhandeaasta - vanuste ehitusmälestiste purustamist. Moodsa lõhkeaine ja Vene päritolu tankitõrje-
granaatidega. Purustajad on ometi ka islamiusu tunnistajad, ehkki väheke oma tõlgendusega. Tänane 
Euroopa usub, et euroopalik kultuur suudab sulatada migrante , tänased eurooplased loevad oma 
kultuuri ülimuslikuks terves ilmas. Moslemid loevad ülimuslikuks aga oma islamit ja migrandid 
islamimaadest ei kavatsegi saada eurooplasteks, kuna loevad ennast kõrgema kultuuri esindajateks. 

71. aastat on eestlane püüdnud siiasaabunud nn venekeelset kogukonda integreerida. Tulemus on 
lahjemast lahjem. Kui selle valge inimtõuga ei tulnud me toime, mida oodata siis jumala mustalt? 
Panna eesti keelt oma araabia asemele või kõrvale rääkima? Verivorsti ja seapraadi sööma? Lumises 
ja härmatises metsas Jõulukelladest härduma? No miks mitte, kuid Euroopa soovitas - oma küllalt 
karmil kombel muidugi, et ei tohi tekkida küsimusi endistelt koloniaalmaadelt riisutud varade 
kasutamisevõi heastamise kohta  tänase ilusa Euroopa  ülesehitamisel.

H.P. 
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Mälestustahvel major Friedrich Kurele 
 

31. juulil 2015 avati Valgamaal Sangastes Tammiku talu 
seinal tahvel metsavennana langenud major Friedrich 
Kure mälestuseks. Mälestustahvli loomine toimus major 
Friedrich Kure perekonna, Tammiku talu praeguse 
omaniku Meri Bergi, Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi koostööna, tahvli teostas kiviraidur 
Rein Karus.

Friedrich Kurg sündis 10. jaanuaril 1898 Sangaste 
vallas Laose talus. Ta lõpetas 1917. aastal Peterburi 
reaalkooli ja sama aasta 29. oktoobril Vladimiri sõjakooli 
lipnikekursuse. Vabadussõja puhkedes astus ta 1918. 
aasta 30. novembril vabatahtlikuna 1. Ratsarügementi. 
Isikliku vahvuse eest annetati Friedrich Kurele II liigi 
3. järgu Vabadusrist – VRII-3, raha - 25 000 marka ja 
25 hektarit maad Hummulis. Pärast Vabadussõda jätkas 
ta teenistust Eesti sõjaväes, esialgu jala- ja lennuväes, 
1922. aastast taas ratsaväes. Olles 1919. aastal alustanud 
õpinguid sõjakoolis ohvitseride kursustel, lõpetas ta 
need 1924. aasta suvel. 1924 ülendati Friedrich Kurg 
nooremleitnandiks, 1927 leitnandiks ja 1933 kapteniks. 
Olles palju aastaid olnud Ratsarügemendi 3. eskadroni 
ülemaks, ülendati ta 24. veebruaril 1940 majoriks.  
 
Nõukogude okupatsiooni ajal viidi ratsarügement 
üle Punaarmee koosseisu, kus major Kurg teenis 
22. territoriaalkorpuse 182. diviisi 162. üksikus 
luurepataljonis kuni 14. juuni massiküüditamiseni, mil 
tal õnnestus arreteerimise eest peituda. Major Kurg 
korraldas Kurelaane metsades vastupanu-salga, osales 

Tartu vabastamisel ja oli mõnda aega Tartu komandandiks. Edasi jätkus teenistus Saksa vägede 
koosseisus 37. Politseipataljoni ülemana. 

Major Kurg oli esimene eestlane, kes 25. juulil 1943 sai I klassi Raudristi - EK-I. 1944. aasta suvel 
osales ta kodumaa kaitsmisel 20. Eesti SS- diviisi 46. Rügemendi II pataljoni ülemana Narva rindel 
ja Tartu all. Septembris  1944 ei taandunud  major Kurg1944 Eestist koos sakslastega, vaid otsustas 
jätkata võitlust kodumaal.

 Fr. Kurg tegutses Valgamaa metsades Jüri Raudkivi nime all kuni langes 31. juulil 1945 Tammiku 
talu maadel NKVD varitsuse kätte, kui oli tulnud oma haiget isa vaatama. Haarangut juhtis julge-
olekuvolinik, hilisem tuntud punakirjanik Uno Laht. Major Friedrich Kurg sai tulevahetuses raskelt 
haavata ja lõpetas elu enesetapuga, tema matmiskoht on tänaseni teadmata.

VABALE EESTILE TRUU SURMANI!
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JOHANNES AIA – ÜHE EESTI OHVITSERI LUGU
Major Johannes Aia sünnist möödus tänavu augustikuus 120 aastat. J.Aia sündis 
11.augusti 1895 aastal Pärnu-Jaagupi lähedases Vee vallas. Sõjaväeteenistust 
alustas J.Aia vabatahtlikuna Pärnus, 1916 aastal suunati ta Peterhofi lipnike 
kooli, peale selle lõpetamist Amuuri-äärsesse piirivalve-polku, kust  1918 
aastal pöördus tagasi Eestimaale. Teenistuse eest tsaariarmees annetati talle 
Püha Stanislavi 3. järgu Mõõkade ja Lehviga orden ja 

Aia astus kodumaal kohe teenistusse Kaitseliidu Esimeses ratsapolgus, kus 
1919 aastal ülendati alamleitnandiks teenistuskohaga kuulipildurikomandos. 
Alanud Vabadussõjas osales J.Aia kapten Anton Irve juhitud soomusrongis 
dessantrühma ülemana, ja juba 1920 aastal ülendati kiiduväärt teenistuse eest 
alamkapteniks.

1921 aastal annetas Eesti Vabariik J.Aiale Vabadussõjas ülesnäidatud vahvuse 
eest talumaa, 1924 aastal annetas Läti president talle Läti Vabadussõja 
mälestusmägik ja Karutapjate Ordu 3.järgu ordeni.

1925.aastal jätkus teenistus õppeeskadroni ülemana. J.Aia tuli 1932 aastal ratsasportlasena üleriigi-listel võidu-
ja galoppsõidu võistlustel esikohale. Varem oli ta võitlud ka laskevõistlusi.

Läti Iseseisvumise 10 aastapäeval 1929 annetati talle mälestusmedal „Par Latviju 1918 -1928“. Samal aastal 
osales J.Aia Poola ratsaväeülemate kursustel, mida kinnitas vastav rinnamärk.

1936.aastal määrati J.Aia teenistuskohaks Kaitseväe Peastaap, samal aastal ülendati ta majoriks ja annetati 
Kotkarist IV.

1940. aasta sündmuste käigus viidi major Aia üle 42.Laskurpolku, kuid sama aasta 29.novembril vabastati ta 
sõjaväeteenistusest ning kustutati ohvitseride nimekirjast.

1941.aasta juulikuus alustati endise Kaitseliidu eeskujul Eesti Omakaitse formeerimist. J. Aia astus Võrumaa 
Omakaitsesse ning asus kohe võitlusse taganevate Nõukogude üksustega. 6.juulil 1941 toimus lahing 
Mammaste küla lähedal, kus langes major Johannes Aia, kuid vaenlane purustati.

Nii lahkus ohvitser Aia just üks päev enne oma 46.sünnipäeva. Major J.Aia maeti Põlva surnuaeda. Peale sõda 
tema kääbas tasandati,  jäljetuks. Kuid tänu Põlva Vabadusvõitlejate Ühenduse tegevusele õnnestus kääbas 
kindlaks teha ja taastada.

VABALE EESTILE TRUU SURMANI!

Põlva Vabadusvõitlejate Ühendus pöördub kõigi poole, kes peavad kalliks Eesti ohvitseri mälestust, võtta osa 
major Johannes Aia mälestuse jäädvustamist mälestuskiviga. 

Arve  selle kivi heaks on SEB pangas on EE451010402020212000  

Taivo Möller Põlvamaa Vabadusvõitlejate Ühendus
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23 .augustil 1939 kehtestasid Saksamaa ja NSV Liit 
salalepinguga omavahelised mõjusfäärid, mis vallandasid 
nädala möödudes sõja.

Eesti oli langenud NSVL mõjusfääri ja mõne päeva pärast Poola 
idaosa annekteerimist nõudis Nõukogude Liit ultimatiivses 
vormis Punaarmee baaside rajamiseks alasid Eesti saartel ja 
rannikul. Liitlasteta jäänud ja neutraliteeti deklareerinud Eesti 
seisis valiku ees – keeldumine tähendanuks kohest Punaarmee 
sissetungi, baaside lubamine tundus lootustandvam tee 
iseseisva riigi säilitamiseks. Lootus ei täitunud, iseseisvus 
kaotati ikkagi.

1994. aasta juulis kirjutasid presidendid Meri ja Jeltsin 
Moskvas alla lepingule, mis lõpetas 56 a väldanud  Nõukogude 
okupatsiooni Eestis. Sellele eelnes määratu töö, millest 
käesoleva kogumiku autorid teevad kokkuvõtte. 

Dokumentide kogumiku  VENE VÄGEDE LAHKUMINE 
EESTIS.  NII NAD LÄKSID!  on koostanud kolonel 
Jaak Haud Eesti Eruohvitseride Kogu toel ja nõustamisel 
korraldatud ajaloo-konverentsi ettekannetest.

Toimetas – Mati Õun, kirjastanud –Eesti Eruohvitseride Kogu, 
trükk – Vaba Maa AS

Jaak HaudJaan Nõmm

UUSI RAAMATUID
On ilmunud järjekordne eluloo-raamat : JAAN NÕMM 
– MINU ELU EESTIS  ENNE  ELU  ÜLE MERE - Eesti 
Vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse liige Jaan Nõmm on 
kaante vahele saanud oma üpris keeruka elukäigu kirjelduse  

Selles raamatus annab Jaan Nõmm põhjaliku ülevaate oma 
suguvõsa tekkest, kestmisest ja liikmetest. On ka ülevaateid 
reisidest, töökohtadest, sõpradest ja kaaslastest. Kuid hoopis 
olulisem on autori arvamused ja kirjeldused möödunud 
nõukogude ajastust. Jaan kirjutab, kuidas ta lähenes tol ajal 
karmilt keelatud eesti-meelsele liikumisele, kuidas võttis 
osa nõukogulaste kuritegelikkuse paljastamisest. Ja kuidas 
tagajärjed niisugusele tegevusele ei jäänud tulemata - kehtiv 
võim seadis mehe valiku ette: kas minna vangilaagrisse või 
lahkuda kodumaalt. Jaan valis viimase.

Selle ülihästi toimetatud – toimetaja Eve Pärnaste – ja rohkete 
fotodega täiendatud teose ilmumine ei tähenda veel Jaan 
Nõmme kirjandusliku tegevuse lõppu – on kuuldusi, et autor 
valmistub oma elu-käigu teise osa – elu võõrsil ja kodumaale 
tagasituleku kohta – kirjapanemiseks. Jääme ootama.

H.P.
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90+
2015  AASTA  SEPTEMBRIS ÕNNITLEME

2015  AASTAL LAHKUNUD KAMRAADID – VABADUSVÕITLEJAD

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

Eevi Friedrich  12.06.1923 – 09.08.2015
Fredi Lepp  06.11.1928 – 13.08.2015
Juta Meschin  26.07.1925 – 05.06.2015
Jaan Samarüüt  07.05.1923 – 23.08.2015

Endel Suuresaar  06.09.1923 (92)
Jaan Rand  09.09.1924 (91)
Olev Joonase  12.09.1918 (97)
Olaf Vahelaid  14.09.1932 (92)
Vello Rääk  16.09.1925 (90)
Kalju Kelder  17.09.1925 (90)
Eduard Vapper  15.09.1925 (90)
Feliks Ausla  24.09.1925 (90)
Helmut Papp       02.06.1924 (91)
Jaan Kulli  10.06.1925  (90)
Mihkel  Jaagus  14.06.1925 (90)
Mairold Agu  18.06.1924  (91)
Heljut Kapral  19.06.1923 (92)
Heino Rinde  21.06.1920 (95)
Helter Roosberg 27.06.1925 (90)
Endel Parm  29.06.1923 (92)

Kristjan Pett  08.07.1915 (100)
Elmar Viirmann  09.07.1922 (93)
Endel Kask  19.07.1925 (90)
Meinhard Kingisepp 22.07.1923 (92)
Kalju Kuusemäe 23.07.1924 (91)
Erich Lillioja  25.07.1925 (90)
Hendrik Arro  25.07.1925 (90)
Hugo Karjaherm 26.07.1924 (91)
Aleksander Kalamats 31.07.1924 (91)
Kalju Karu  15.08.1925 (90)
Valdeko Jital  15.08.1923 (92)
Alfred Kõmmos  16.08.1925 (90)
Kirill Drews  24.08.1923 (92)
Enno Leemets  26.08.1924 (91)
Aleksander Tsessemkov 30.08.1925 (90)
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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: H.Piiber - toimetaja, teostus - Koopia Kolm

SÜGIS 2015
03.  juuli    1918  Allkiri vaherahule Landeswehriga
03.  juuli    1886  Königgrätzi lahing ( Helmuth von Moltke )
03.  juuli    1987  Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu taasasutamine
06.  juuli   Leedu Rahvuspäev 
08.  juuli    Poltava lahing (Rootsil-8900, Venemaal 1100 langenut)
09.  juuli     1941  Tartu vangla õuel hukati 199 inimest
09.  juuli      1941  Tartu Kivisild
14.  juuli   Prantsuse rahvuspäev – Bastille rünnakupäev
20.  juuli    Õhuväe aastapäev
21.  juuli    1940  Riigipööre Eestis
25.  juuli    1925  Hendrik Arro ⃰  90
28.  juuli     1914  Austria sõjakuulutus Serbiale - Suure Sõja algus (lõpp 11.nov.1918)
28.  juuli    1941  J.Stalini käskkiri nr. 227 trahvikompaniide loomiseks
06.  august     1945  Aatompomm  Hiroshimale
08.  august     2008  Gruusia-Vene sõda
09.  august    1945  Aatompomm Nagasakile
19.  august     1700  Peeter I ründab Rootsit –Põhjasõja algus
24.  august   Ukraina Iseseisvuspäev
24.  august          79  Pompei hävimine – 20 tuhat †
26.  august    1991  valitsuse korraldus  nr 270 KGB tegevuse lõpetamiseks
28.  august        1941  Saksa väed Tallinnas
31.  august    1994  Vene väed Eestist – välja
01.  september    1939  Saksa-Poola sõda
02.  september    1945  Jaapani kapitulatsioon – II Maailmasõja lõpp
04.  september    2014  Eesti-Vene piiril röövib vene eriteenistus Eston Kohveri
07.  september    1812  Borodino lahing
09.  september    1944  Esimene V-2 rünnak Londonile
15.  september    1812  Napoleon Moskvas, algab linna suurpõleng
16.  september    1863  Soome Maapäev 152
18.  september    1944  Lahkub Fliegergruppe127 3 Staffels
21.  september    1218  Eestlaste vanem Lembitu†
21.  september    1994  Vene vägede lahkumine


