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Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Infoleht

Vaba Sõna
Nr 11 September 2014

2014. AASTA SUVE
erakordsele kuumusele on lisandunud erakordsed ja selgelt tähendusrikkad sündmused. Maailm 
keeb ning kobrutab – islamiusuliste rahvaste ja riikide relvakokkupõrked on aja jooksul muutunud 
täismõõdulisteks sõdadeks,  Ukraina ja niinimetatud venemeelse vastasrinna vahel on käimas sõda, 
mida võib küll  ka juba täismõõduliseks pidada, kuid  mis olukorra selgumiseni vaherahuga peatati. 
Ometi ei saa seda otsust küll väga pidavaks pidada –nimelt kuuldub sealt mõlemapoolseid süüdistusi 
selle rahu rikkumistest. Venemaa annab oma osavõtu kohta Ukraina konfliktis järjekordselt temale nii 
omaseid silmakirjalikke ja põiklevaid vastuseid. Euroopa riikide juhid on aga  meelde tuletanud 1939 
aasta sündmuste järgnevusi ja koos Ameerika Ühisriikidega koostanud kavandeid, sõlminud lepinguid 
ja andnud rohkesti julgustavaid lubadusi idasuunalt - seega Venemaalt lähtuva ohu peatamiseks. Et 39 
aasta sündmuste kordumist ennetada. Et ei tekiks isegi mõtet kolmanda ilmasõja puhkemisest. 
President Ilvesel oli Norra kuningaga juba ammu kokku lepitud kohtumine tähtsa riikliku visiidi 
tasemel, kui ootamatult tuli tal hakata valmistuma USA presidendi vastuvõtmiseks. President Obama 
tulek tähendas sõnumisaatmist maailmale ja ka  ülitähtsate otsuste  vastuvõtmist, milleks meie 
president pidi loomulikult oma Norra-visiidi katkestama.
Nii juhtuski, et meie oludes ennenägematute turvatoimete taustal pidas US president kõne, mille 
tähendust ja tähtsust peaksime nüüdsest alates pidevalt tunda saama. NATO riigijuhtide kohtumisel, 
kuhu  president Obama meilt otse läks, võeti vastu mitmeid ka Eestit otse puudutavaid otsuseid, 
millele ta juba oma Eesti kõneski viitas. Sõjalise julgeoleku tagamiseks võimalike jalgväe baaside 
rajamine ja  patrullivate  jahilennukite alaliseks meie Ämaris viibimiseks langetati põhimõtteline 
otsus. See oli muidugi sõnum nii maailmale kui Venemaale.
Nende poliitiliste otsuste tegemine andis üsna kiire märgi sõnumi kohalejõudmisest: Luhamaa 
piiripunkti läheduses rööviti relvaähvarduse ja ilmse vägivallaga meie Kapo kaastöötaja. Ja kohe 
tuli Vene valitsuselt teade –Eesti relvastatud spiooni kinnivõtmisest Vene territooriumil! Veidi hiljem 
andis Moskva mõista, et seda Eesti kodanikku võib ähvardada kuni 20-aastane vangipõlv - relva 
ebaseaduslikus üle piiri toomises, spionaažiks vajalike seadmete ja ebaseadusliku rahasumma üle 
piiri toomises. Nüüd lisandus ka otsene süüdistus spioneerimises.
Meenuvad juhtumid Eesti riigipiiril, kus Peipsi järve jääl vahetult enne sõda kolm meie piirivalvurit 
maha lasti, mitmeid järvekalureid lihtsalt rööviti ning ränkade  süüditustega spioneerimises vene 
vangilaagritesse saadeti. 
Niisuguse keeruliste ja küsimusi tekitavate  2014 aasta suvesündmuste puhul on põhjust tõsiselt 
võrrelda minevikus toimunut tänapäevaga. Kas tõesti ajaloos kõik kordub? Oleme küll võimsa 
NATO täieõiguslikud liikmed, kuid ei saa unustada Kanada erukindrali MacKenzie – omaaegse 
ÜRO Sarajevo rahuvalvevägede ülema hoiatust - kui ebamõistlik oli Eestile ja Lätile liikmestaatuse 
kinkimine. Tema hinnangul on peale Afganistani läbikukkumist tekkinud kolmetasandiline allianss:. 
1. need riigid, kes tahavad, 2.need kes ei taha ja 3.need, kes ei suuda. Kuid meie usaldame Obama 
arvamust ja ettepanekuid. Ja tahame ja suudame.
H.P.
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EESTI VABADUSVÕITLEJATE XII KOKKUTULEK 
PÕLTSAMAAL 19. JUULI 2014

XXII vanade võitlejate  kokkutulek Põltsamaal algas traditsioonilise tamme istutamisega jõeäärsesse 
parki president K.Pätsi 1936 aastal  istutatud tamme lähedusse. Päevakohaste sõnavõttude järel 
siirduti pidulikus rongkäigus läbi linnapargi Põltsamaa Niguliste kirikusse, kus Jumalateenistuse 
pidas õpetaja Markus Haamer, peale teenistust annetati kaasvõitlejatele mälestusmedaleid Vene 
okupatsioonivägede lahkumise tähistamiseks.

Jumalateenistusele järgnes aktus Põltsamaa lossi õuel. Sõnavõttudega  tervitasid ja avasid kokkutuleku 
peakorraldaja ksv. Arnold Kull ja  Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev. Peotule süütas major Ants 
Nurk. Järgnevate  sõnavõttude ja tervitustega esinesid KL ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Põltsamaa 
linnapea Jaan Aiaots, Jõgeva maavanem  Viktor Svjatõšev, Riigikogu liige Margus Tsahkna, Läti ja 
Soome veteraniorganisatsioonide esindajad. Loeti ette Europarlamendi liikme  Tunne Kelami ja Eesti 
Kaitseminister Sven Mikseri läkitused. Järgnes isetegevuslaste hoogne kontsert.

Jõgeva maakonna Vabadusvõitlejate Liidu esimehe Arnold Kulli sõnavõtt 
Austatud Eesti Vabadusvõitlejate XXII kokkutulekust osavõtjad!
XX sajandi alguaastail kirjutas Juhan Liiv:  ...ja ükskord on Eesti vaba
       ja ükskord on Eesti Riik!
26. novembril 1918 loodi  Põltsamaal. Kaitseliit, kuhu astus 100 noormeest, neist 82 olid Põltsamaa 
Reaalgümnaasiumi õpilased. Koolipoistel tuli esimene lahing vastu võtta 2. ja 4. jaanuaril 1919 
Aidu, Vägari, Kose ja Kõpu külade vahelisel põllul – 16 km Põltsamaalt Jõgeva poole. Kokku tungis 
viiekordses ülekaalus olev vaenlane peale kolm korda. Aidu ning naaberkülade kiviaiad ja hooned 
andsid hea võimaluse peatada üle suurte lagedate väljade tungiv vaenlane, 4. jaanuaril pistsid punased 
sõna otsese mõttes põgenema.
Me seisame Põltsamaa Vabadussamba jalamil, et mäletada neid vapraid sõjamehi, meie vanaisasid 
ja isasid, tänu kellele võideti Vabadussõda. Samuti mälestame II Maailmasõjas võidelnud vabadus-
võitlejaid, kes langesid isamaa vabaduse eest. Mälestame neid kui Eesti Vabariigi kaitsjaid ja meie 
kodu loojaid. Meie võime nüüd elada vabas Eestis! Au neile!
1926. aasta 30 juunil sai Eesti ajaloos 1272. aastal mainitud Põltsamaa linnusest linn ja  linna 10. 
aastapäeval 1936 käis riigivanem Konstantin Päts Põltsamaal ja istutas Vabadussamba platsile 
tähtpäeva puhul tamme, mis teda tänaseni meenutab. Selle eest oleme südamest tänulikud tolleaegsele 
linnapeale Georg Koldile.
Meie, vabadusvõitlejad, istutame oma tamme Konstantin Pätsi tamme lähedale kõikide nende 
mälestuseks, kes II Maailmasõjas Eesti Vabariigi eest on võidelnud ja vabaduse ideed kalliks pidanud.
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Jõgeva maakonna Vabadusvõitlejate Liidu esimees Arnold Kull:  

XXII KOKKUTULEKU AVAMInE
Austatud külalised! Kallid sõjamehed, Eesti vabaduse nimel võidelnud mehed! Väga austatud 
represseeritud!
Sellel ilusal suvepäeval on hea meel Teid tervitada Eesti Vabadusvõitlejate Liidu XXII kokkutulekul 
Põltsamaal! Siia sõites oli teil kindlasti rõõm näha tuules hõljuvaid viljapõlde. Asula nimi tulenebki 
ümbruskonna suurtest ja ühtsetest põldudest – Põltsamaa on põldude maa. Põltsamaa on olnud 
Liivimaa kuningriigi keskus, siin sai 1569. aastal kuningaks hertsog Magnus. Täna oleme kogunenud 
Põltsamaa lossihoovi. Lossist on küll järel ainult varemed, kuid need jutustavad meile aastasadu 
kestnud sõdadest ja sõdalastes.
Rõõm on meenutada, et esimesed kaks endiste sõjameeste kokkusaamist toimusid Põltsamaa lähistel, 
Eesti geograafilises keskpunktis Adaveres. Samuti toimus siin 22.juunil 1989 XIV Vabadusristi päev 
ligi 300 osavõtjaga, kus Viljandi praost Herbert Kuurme õnnistas vabadusristlaste lipu, aukohale  
tõsteti meie rahva kõige vanem põlvkond. Kohal oli 18 Vabadusristi kavaleri, sealhulgas Põltsamaa 
piirkonna mehed Karl Jaanus ja Julius Saar. Kangelasi austati tammepärgadega.
21. septembril 1991 toimus Adaveres esimene Eesti vabadusvõitlejate kogunemine. Selle kokkutuleku 
eesmärgiks oli üleriigilise Eesti vabadusvõitlejate ühenduse loomine, kuid kuna  kokkutulnute seas 
esines erinevaid nägemusi, jäi endiseid sõjamehi ühendav organisatsioon loomata. Otsustati, et 
ühendava organisatsiooni loomist alustatakse maakondlike organisatsioonide moodustamisega.
Eesti Vabadusvõitlejate Liit asutati Tartus 1992. aastal, sama aasta 29. augustil toimus Adaveres I 
kokkutulek, mille korraldas Tartu Vabadusvõitlejate ühendus. Sellest kokkutulekust võtsid osa 
Vabadusristi kavalerid Karl Jaanus ja Jaan Viljamaa.
Neid kolme kokkusaamist aitasid läbi viia Adavere Ühismajandi julged juhid Vello Kaselo ja Viktor 
Meister, kes kandsid ka ürituse korraldamisega seotud kulud. Kokkutulekul nähti küll ka selleaegse 
julgeolekuteenistuse agente, kes siiski hoidusid varju, küll tuli aga majandi juhtidel hiljem käia oma 
tegevusest aru anda. Avaldame neile siinkohal veelkord südamlikku tänu! 
Meie - tänased veteranid, olime sõja alguses veel väga noored. Eesti kaitseväge, kus olime valmistunud 
kodumaa teenimiseks, polnud enam olemas. Nii juhtuski, et eesti mehed võitlesid saksa vägede 
koosseisus ja mundrites, kuid mitte Suur-Saksamaa eest, vaid Eesti riikliku iseseisvuse taastamise 
nimel. Me elasime läbi kõik hilisemad koledused: kes sõjavangina Venemaa vangilaagrites, kes läbis 
nn Tšehhi põrgu, kes pidi kannatama tööpataljonis teenimise alandusi. Lootus kippus kaduma, hirm 
tuleviku ees jäi.
Seda enam tundsime rõõmu, kui Eesti vabaks sai ja selgus, et meie polnud asjata võidelnud ja aasta-
kümneid oma ideid kandnud. Me ei kahetse oma kannatusi, sest näeme, et me pole võidelnud asjata. 
Eesti on vaba maa ja vabadusvõitlejate osa selle saavutamisel on arvestatav, koos noortega näeme 
oma ideaalide täitumist.
Päike tõuseb idast, andes jõudu algavaks päevaks. Samas on idasuunal naabriks riik, kes ei lase meil 
kunagi unustada läbielatud õudusi. Jälgime tähelepanelikult Venemaa tegevust Ukrainas, sest teame 
– selline olukord võib sündida ka meil. Avaldame Ukrainale toetust!
Olles täna juba umbes 90 aastased, teame, et paljud meist ei ole enam võimelised meiega siin koos 
olla. Paljud meist on läinud igaviku teedele. Me peame meeles oma kaasvõitlejaid, meenutame läbitud 
võitlusi. Oleme koos, peame meeles Gustav Suitsu värsse:
tormi ees murduvad tammepuud 
kindlad on mehed, kes aatele truud!
Mul on au avada Eesti Vabadusvõitlejate Liidu XXII kokkutulek Põltsamaal. Tänan kõiki osavõtjaid 
Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse nimel! 
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EVL juhatuse esimees Gunnar Laev - avasõnad: 
AUSTATUD RELVAVEnnAD! EESTI VABADUSVÕITLEJATE LIIDU  
XXII KOKKUTULEKU KÜLALISED!
Tere tulemast Eesti vabadusvõitlejate kokkutulekule! Tervitan meie sõpru Soomest ja võitluskaaslasi 
Lätist ning Leedust, kellega meil on juba aastaid kestnud vastastikused sõprussidemed. Äsja osalesid 
Saaremaa vabadusvõitlejad Läti leegionäride ja partisanide-veteranide kokkutulekul Džukstes, 
Tallinna Ühenduse delegatsioon Ariogalas, Leedu represseeritute kokkutulekul. Aasta tagasi 
osalesid seal Jõgeva Ühenduse inimesed koos tänase kokkutuleku peakorraldaja kaasvõitleja Arnold 
Kulliga. Balti sõjaveteranide, Teises Maailmasõjas ühise vaenlase vastu võidelnute kohtumised on 
kujunenud traditsiooniks ja kahtlemata aitavad kaasa ka tänaste probleemide paremaks mõistmiseks 
ja mõtestamiseks. 

Meie kokkutulek siin Eestimaa keskmes Jõgevamaal on sümboolne, sest just siin, Põltsamaa lähedal 
Adaveres, tookord veel okupatsioonivõimu rangetes tingimustes, leidsid veerand sajandit tagasi aset 
esimesed katsed luua organisatsioon, mis ühendaks Teise Maailmasõja ajal Eesti riikliku iseseisvuse 
taastamise eest võidelnuid. Nagu teame, jäi organisatsioon tookord küll loomata, kuid seeme oli 
külvatud ja tõuge koondumiseks antud.

Peatselt pärast Adavere kokkutulekut asutati aga paljudes maakondades algatusgrupid ja 1992 aasta 
alguseks olid vabadusvõitlejate organisatsioonid olemas juba seitsmes maakonnas.Sellega oli loodud 
alus üleriigilise liidu loomiseks, mis saigi teoks 8. veebruaril 1992 Tartus.Arvestades tolleaegseid 
tingimusi, oli nõukogude okupatsioonivõimude vastu võidelnud veteranide kokkutulekute 
korraldamine seotud olulise riskiga, Meenutagem vaid reaktsiooni, mis järgnes Pärnumaa aktivistide 
kavale korraldada analoogne kokkutulek 1990 aastal Toris.

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu asutamisele järgnev Liidu esimene kokkutulek toimus juba samal aastal 
jälle Jõgevamaal Adaveres. See langes ajaliselt kokku Eesti Leegioni asutamise 50 aastapäevaga ja 
oli osavõtjaterohke ja emotsionaalselt kõrgtasemel, osalejaid oli ka väljaspool Eestit. Kokkutuleku 
korraldajaks oli Tartu Ühendus, mille juhatusse kuulunud kaasvõitleja Leonhard Heinla on aasta-
kümneid olnud organisatsiooni juhtimise juures.

Olukord Eestimaal on möödunud aastate jooksul tundmatuseni muutunud, eesti rahvas on valmis nii 
ise kui liitlaste abiga oma riiki kaitsma. Praegune rahvusvaheline olukord meenutab paljuski sõjaeelset. 
Kuid kahjuks on meie, Teise Vabadussõja veteranide poolt vaadates 2012 aasta veteraniseadus 
ebaõnnestunud sõnastuse tõttu meie ühtsust tugevasti kõigutanud ja üks kevadine tulemusta ümarlaud 
ei ole seda muljet parandanud.

Mida saame nüüd teha meie, Teise vabadussõja veteranid, keskmise vanusega 90? Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidu liikmete arv algaastail oli ligi 4500, tänaseks on see langenud 1100 – ni ja 
nendestki vaid veidi üle poolte olid sõjas. Ülejäänud on nn noorliikmed, kes jagavad meie aateid ja 
on tõotanud jätkata organisatsiooni poolt püstitatud eesmärke.
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Enamikul vabadusvõitlejate ühendustel on jätkunud hea koostöö Kaitseliiduga. Ka  Maavalitsused ja 
kohalikud omavalitsused on meie tegevust võimaluste piires toetanud. Eriti tuleb märkida ja tänada 
XXII kokkutuleku  korraldamisele tõhusalt kaasa aidanud Põltsamaa linnavalitsust ja linnapead härra 
Jaan Aiaotsa.

Täname Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühendust ja juhatuse esimeest Arnold Kulli
    .........................................................

Kahel kaasvõitlejal täitus hiljuti 90 eluaasta, nad on osalenud Eesti üksuste lahingutes Idarindel 
ja on aktiivselt kaas löönud organisatsioonide tegevuses –EVL juhatus autasustab neid Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidu teenetemedaliga:

- Mairold AGU, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus

- Mihhail Bendt, Eesti Vabadusvõitlejate Tartu  Ühendus

1989 ja 1991 aastatel Adavere kokkutulekute korraldamise  eest autasustab EVL juhatus Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidu teeneteplaadiga :

- Vello KASELO

- Viktor MEISTER

Aktiivse osaluse ja kaasabi eest Eesti Vabadusvõitlejate Liidu XXII kokkutuleku ettevalmistamisel 
anda EVL tänukiri.

- Jaan AIAOTS, Põltsamaa linnapea

Aktiivse korraldustegevuse eest Eesti Vabadusvõitlejate Liidu XXII kokkutuleku ettevalmistamisel 
anda EVL tänukiri

- Arnold KULL, Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimees



6

OKUPATSIOOnIARMEE LAHKUMInE
Käesoleva aasta 31.augustil möödus 20 aastat päevast, mil viimased okupatsioonivägede üksused 
lahkusid Eesti Vabariigi territooriumilt. Sellega murti üks Vene suurriikliku ideoloogia põhialustest, 
mis väidab, et iga maatükk, kuhu on iganes astunud vene sõduri saabas, kuulub alatiseks Venemaale.
Punaarmee sisenes Eestisse 75 aastat tagasi, Stalini ja Hitleri sõpruslepingu alusel. See oli jõud, 
millele tuginedes kukutati 1940 aasta juunis Eesti seaduslik valitsus ning kehtestati kommunistlik 
terrori-režiim. Kuid ometi, vaatamata meie vabariiki tabanud katastroofile, ei kaotanud tuhanded 
Isamaa patrioodid lootust, et kord saab Eesti uuesti vabaks. Vabaduse leeki hoiti üleval Idarindel, 
soomepoiste ja metsavendade võitlustes, sundasumisel, vangilaagrites, kuid eelkõige punavõimude 
muserdatud kodu-Eestis. Vabaduse tuld jäid kandma kümned tuhanded eesti pagulased, kelle teiseks 
elukutseks paguluses kujunes Eestit tabanud okupatsiooni teadvustamine vabale maailmale, meie 
riigi õigusliku järjepidevuse säilitamine, patriotismist hingestatud Eesti Päevade korraldamine ning 
kodumaal jätkuva vastupanuliikumise toetamine.
Nüüd, 20 aastat pärast okupatsioonivägede lahkumist võime paremini mõista imet, mille 
kordasaatmisel osalesid ühel või teisel kujul kümned tuhanded isamaalised kodanikud. Seda eriti 
1989/1990 aastate Eesti Kodanike Komiteede liikumise kujul, millest arenes Eesti ajaloo suurim 
kodanikualgatus. Iseseisev Eesti rahvusriik on taastatud, tal on õiguspärane koht demokraatlikus 
maailmas.. See on ka tinginud, et vabadus kui eluviisi kategooria on hakanud kodanikule tunduma 
millegi endastmõistetavana.
Eesti ajalugu on meile pärandanud kaks sõnumit. Esimene väidab, et absoluutselt kõik on võimalik, 
isegi lootusetumatest oludest on võimalik välja tulla. Teine sõnum aga hoiatab – kunagi pole saavutatu 
püsimine lõplikult tagatud – nagu juhtus 1940 aasta suvel, kus paarkümmend aastat ehitatud kodaniku-
ühiskond lagunes paari kuuga.
Iseseisev riik ei saa meie jaoks olla kunagi endastmõistetav. Me ju teame, et tõelise ja ehtsa vabaduse 
eest tuleb seista iga päev, ühel või teisel kujul. Vabaduse ja õigluse kaitseks tuleb kõigil  seista kogu 
maailmas. Seda eriti meie naabermaal Venes. Lagle Pareki sõnul on ühemiljonilise rahva iseseisev 
riik suur luksus, mille eest selle riigi kodanikkonnal tuleb maksta märksa kõrgemat hinda kui suurtel 
riikidel rahvastel. Seda oma patriotismi, ühiskonnale pühendumuse, ühise kasu edendamisele 
kulutatud aja ja energia näol.
Sellele patriotismiilmingule vastukaaluks püüab Vene uusimperialism, nagu öeldud – kinnitada oma 
õigust igale maalapikesel, millele on kunagi astunud vene sõduri saabas. Palju ohtlikumaks ning 
etteaimamatuks muutunud maailmas on võimalik vabadust kindlustada üksnes vastutustundeliste 
isamaaliste kodanike ühisalgatustega, olgu kas riigikaitse või üldise kodanikuühiskonna tugevdamisel. 
Selleks tuleb rohkem teadvustada ja väärtustada neid, kes ka kommunistliku okupatsiooni kõige 
julmemates tingimustes säilitasid oma kodanikuväärikuse ning patriotismi, ei mingil viisil läinud 
koostööle nõukogulaste vägivallale ja valele ehitatud režiimiga, kes otsisid nõukoguliku propaganda 
labürindis tõde ning hoidsid sel moel vabaduse leeki hõõgumas. 
Usun, et just 31. august, võõrvägedest vabanemise päev, võiks olla Eesti Patriotismipäevaks, 
mil tunnustame kõiki eesti patrioote, kes iial ei kaotanud lootust, et okupatsiooniväed kord meie 
kodumaalt lahkuvad. 1972.aastal ÜRO-le läkitatud Eesti patriootide memorandumis nõuti sellelt 
rahvaste-vaheliselt organisatsioonilt abi okupatsioonivägede väljaviimiseks ja vabade valimiste 
korraldamiseks.
22 aastat hiljem saigi see tookord mõnel pool lausa hullusena tundunud  soov tegelikkuseks. 
Patriotismipäeva sõnum oleks eriti suunatud noortele, see on lootuse ja vastupidamise sõnum – ei 
mingid katsumused ega lüüasaamised suuda murda isamaalisi mehi ja naisi. Ükski okupatsioon ei 
saa olla igavene ja iga väärika kodaniku kohus on kaitsta vabadust ja iseseisvust, nii eluhoiakuis 
kui vajadusel ka relvaga. Selleks vajame kindlat moraalset selgroogu, kindlat maailmavaadet ning 
väärtuspõhist käitumist ja usku, et vältida kaasaminekut tarbimis- ja meelelahutusühiskonna petlike 
hoovustega.
Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi saadik
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KAPTEnLEITnAnT  JÜRI KREEK
Endine Eesti Piirvalve endine mereosakonna ülem kaptenleitnant Jüri Kreek 
sündis 21. aprillil 1936 Lihulas. Merehariduse omandas Jüri Kreek  Tallinna 
Merekalanduse Tehnikumis, mille lõpetas 1956 aastal kaugsõidutüürimehena 
ja määrati tööle Murmanskisse. 1962 aastast alates töötas Tallinnas, jätkates 
meresõite koondises „Ookean“ ja tõusis sealses ametis traaler-kalatehase 
kapten-direktoriks. 1968 aastal lõpetas  Tartu Ülikooli, sai juristihariduse 
ja omandas ka kaugesõidukapteni diplomi. 1973 alates töötas J. Kreek juba 
laevastikukaptenina koondises „Lääne Kalur“.
1992 aastal kutsuti J. Kreek teenistusse Eesti Piirivalve mereosakonda, kus  10 
aasta jooksul oli tegev osakonna juhina ja Piirivalveameti ülema nõunikuna. 
Kaptenleitnant Kreek oli tunnustatud õpetajaks - koolitajaks Piirivalvekooli 
väljaõppe – ja täienduskursustel ja mereõiguse väljapaistva asjatundjana 
esindas Eesti riiki ja Piirivalvet paljudel rahvusvahelistel õppustel ning 
nõupidamistel. Ta on osalenud ka Eesti merepääste loomisel ja päästeõppuste korraldamisel, Eesti 
merepiiri valve korraldamisel ja on autasustatud paljude medalite ning ordenitega, sealhulgas 
Vabariigi presidendi annetatud Kotkarist IV.
Piirivalves ja Kaitseväes sai tuntuks uljas meresõit Kielist Tallinnasse, kus hilisem kaptenleitnant Jüri 
Kreek koos hilisema koloneli Henn Karitsaga läbi raske tormi vene ajast pärit laevaga tõid Saksamaalt 
äsjataastunud riigile sõjalist abi. Oli tõeline ime, et see Admiral Novikovi - nimeline laev, millega 
toodi Eesti Piirivalvele 41 IFA-nimelist autot, 5000 talvevormi, ligi 500 paari saapaid ja samapalju 
talvemütse, selles tormis ei lagunenud ega uppunud ja selles pääsemises oli tähtis osa Jüri Kreegil, 
kes kogenud meremehena juhtis ohus oleva  laeva tormis lahtipõrunud laadungi kinnitamist. 
Jüri Kreegi tütar Kaja Kreek ütleb isa kohta: minu isa oli tark, seltskondlik, maias, lõbus, kuid ihult 
ja hingelt ikkagi ja  täielikult meremees. 
Lugupeetud kaptenleitnant Jüri Kreek lahkus meie hulgast 20. augustil 2008 , tema elutööd jätkavad 
tema õpilased, nende hulgas laevajuhtimise erialal on õpinguid lõpetamas tema lapselaps Jüri Kreek.
H.P.

LEEGIOnÄR GREnADERI KÜnKAL
Olin kahekümnendat korda Sinimägede lahingutes langenute mälestusele pühendatud kokkutulekul. 
Seal 26.juuli 2014 peetud sõnavõttudes  mainiti ka Peep Sarapiku viisistatud Juhan Liivi luuletust Ta 
lendab mesipuu poole. See laul on läinud sedavõrd rahva südamesse,  et selle kuulamise või laulmise 
ajal tõustakse püsti nagu meie hümni puhulgi. 
Pole ka ime, sest selle laulu sõnad  puudutavad eriti 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide 
Ühenduse  endisi võitlejaid. Kui võitlus Eesti vabaduse eest 1944 - 45 kaugel kodudest kandis meid 
viimaks Eesti piiridele, tundsime end võitlusrinnetel tõesti mesilastena, keda tiivustas veel vaid usk 
ja lootus: 

30.aprillil 2014 tähistasime 150 aasta möödumisest Eesti suure luuletaja Juhan Liivi sünnist. Ta suri 
neli aastat enne Eesti iseseisvuse sündi, kuid tema tingimatu vaim, armastus, meelsus ja unistused jäid 
püsima eestlase hinge nii siis kui ka edasistel keerulistel aegadel.
20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi mehed võitlesid lootuses taastada Eesti endine vabadus. Võitlejatest 
said veteranid, relvad tuli seekord maha panna. 

ELAGU EESTI! AU SINIMÄGEDEL LANGENUTELE! 
20.  ERGD veteran Hjalmar Märska

Ja langevad teele tuhanded
Veel koju jõuavad tuhanded
Nii hing, oh hing, sa raskel a`al
Kuis ihkad sa Isamaa poole
Ja puhugu vastu sull` surmatuul
Ja lennaku vastu sull` surmakuul
Sa unustad surma ja hoole
Ning tõttad Isamaa poole! 
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SAATUSLIK 1939. AASTA
24. septembril, kui N. Liit esitas Eestile sõjaliste baaside nõudmise, oli meie piiri taha koondunud, 
mitmekordselt ülekaalus olev Punaarmee juba pealetungivalmis. 25. septembril alustasid Eesti kohal 
luurelende nõukogude luurelennukid, mille ülesandeks oli õhufotode ja vaatluste abil välja selgitada, 
kas Eesti viib läbi mobilisatsiooni. 26. septembril saatis N. Liidu kaitseala rahvakomissar K. Vorošilov 
Leningradi sõjaväeringkonna ülemale kindral Meretškovile käskkirja, milles nõuti vägede koondamist 
lähtepositsioonidele Eesti ja Läti piiril.

Selle korralduse kohaselt paigutati Kingissepa alla ja  Pihkva-Ostrovi ning Sebezi-Kljastitsõ piirkonda 
Erilaskurkorpuse ja 8. armee väeosad, kuhu kuulusid 11., 16., 49., 75., 123. ja 136. laskurdiviis, 
25. ratsadiviis, 1., 13., 18. ja 40. tankibrigaad ning 15. laskur(kuulipildur)brigaad. Kokku oli neis 
väeosades 136 245 meest, 1535 suurtükki, 1318 tanki, 600 lennukit, 156 soomusautot ning 7769 
veoautot. Poolassse, Vilno rajooni oli koondatud suurearvuline soomusarmee, mis ähvardas Balti 
riike lõunast. Sõjategevuse valmisoleku ajaks oli määratud 29. september.

Leningradi sõjaväeringkonda, Kingisseppa oli koondatud veel umbes 300 tuhat  meest ning kindral 
Meretškovi väitel olid nad võimelised oma vägede arvu kahe nädala jooksul kahekordistama.

Vastavalt Punaarmee sõjalise operatsiooni plaanile pidi kõigepealt antama sõjaline löök Baltikumis 
Eestile. Lahingukäsu saamisel pidi Kingissepa piirkonnas asuv väegrupp alustama pealetungi Rakvere, 
Tapa ja Tallinna suunas.  8-nda armee üksused pidid liikuma Tartu peale ning edasi koos Kingissepa 
grupiga Tallinna ja Pärnu peale,  kusjuures üks tankibrigaad ja 25. ratsadiviis pidid liikuma Valga 
suunas. Juhul, kui Eestile oleks appi tulnud Läti relvajõud, pidi 7. armee (170 000 meest) andma löögi 
Riia suunas. 

Samal ajal pidi Punalipuline Balti mere laevastik hävitama Eesti laevastiku ja andma löögi meie 
mereväebaasidele, toetades ühtlasi maavägede edasiliikumist. Lennuväe ülesandeks oli raudtee 
sõlmjaamade ja sõjaliste objektide purustamine ning edasiliikuvate maavägede toetamine. 

Eestis olid tehtud kõik ettevalmistused mobilisatsiooni läbiviimiseks. Samal ajal oli Eesti Sõjavägede 
ülemjuhataja käsutuses ainult umbes 16 000 meest, ligi 300 suurtükki, 12 kergetanki ning vaid 37 
vananenud tüüpi lahing- ja õppelennukit. Sõjavägede staap asus seisukohale, et üldmobilisatsiooni 
läbiviimine pole enam võimalik, kuna Punaarmee tehniline ja arvuline ülekaal piiri taga on 
masendavalt suur. Lootused teiste riikide abile on aga nullilähedased. Soome ja Rootsi olid oma 
hoiakuga näidanud, et ka sealt pole meil mingisugust abi loota. 

Sõja puhkedes olnuks meie olukord äärmiselt raske, kuna samaaegselt meie piir taga olevate 
katteväeosade võitlusega mitmeid kordi ülekaalus oleva vaenlasega, pidanuks me läbi viima 
mobilisatsiooni. Selle teostamiseks ja vägede rindele koondamiseks oleks kulunud neli kuni viis 
päeva. Selle aja jooksul pidanuks meie idapiiril olnud katteväeosade hajutatud kaitsesalgad kinni 
pidama hambuni raskerelvastatud venelaste hiigelarmee.  Sõjavägede ülemjuhataja andis küll ka 
mõned operatiivsed ja administratiivsed korraldused juhuks, kui meil tulnuks haarata relvade järele. 
Need korraldused puudutasid eeskätt meie piiride kaitset ja mobilisatsiooniks valmisolekut, kuid 
nagu teada, käsk vastu hakata jäi andmata…

Seoses N. Liidu kallaletungiga oli Eestis oodata ka siinsete kommunistide aktiiviseerumist ning 
vaenlase agentide ning langevarjurite tegevust. Võis oodata sabotaaže ja atentaate. Meie raadiosaatjad, 
sidekeskused, suuremad sillad ja muud riigitähtsad keskused võisid saada kallaletungi või purustamise 
objektideks. Selliseks tegevuseks oli meie tagalakaitse põhjalikult ette valmistatud 1924. aasta  
1. detsembri mässukatse oli andnud meile küllaga  kogemusi.

Valitsuse koosolek president K. Pätsi eesistumisel toimus 26. septembril. Sellest võtsid osa peaminister 
K. Eenpalu, sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner, välisminister K. Selter, saadik A. Rei, 
majandusminister L. Sepp, sotsiaalminister O. Kask ja põllutööminister A. Tupits.

 Kuulanud ära välisminister K. Selteri aruande Moskvas toimunu kohta ning saadik A. Rei, peaminister 
K. Eenpalu, sõjavägede ülemjuhataja J. Laidoneri ja teiste valitsusliikmete arvamused, jõuti ühiselt 
järeldusele: 
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NSV Liidu kaitse rahvakomissari

 K. VOROšILOVI KÄSKKIRI 
maavägede koondamisest rünnakuks Balti riikide vastu

Täiesti salajane
26. sept 1939.a . kl.20.15
Leningradi sõjaväeringkonna vägede juhatajale.
Kaart: 1 toll = 10 versta
Käsin:

1.Asuda viivitamatult vägede koondamisele Eesti-Läti piirile ja lõpetada see 29.09.1939.a.

2. Nendeks on järgmised väegrupeeringud:

a) Üksiklaskurkorpus koosseisus 11. ja 16.laskurdiviis, 35.tankibrigaad ja korpuse suurtükipolk 
asukohaga Kingissepa rajoonis;

b) 8.armee koosseisus 56., 75., 49. ja 136. laskurdiviis, 25.ratsadiviis, 10. tankikorpus, korpuse 
suurtükipolgud ja väeosad, asukohaga Pihkva, Benevo ja Ostrovi piirkonnas;

1. Sõja puhkemise korral N. Liiduga on Eesti jäänud täiesti üksi 
2. Poola langemise tõttu on Eesti maismaa poolt lääneriikidest isoleeritud
3. N. Liidu sõjaline ülekaal Eesti ida- ja lõunapiiril on 12-15 kordne
4. Lääneriikide ja Saksamaa vahel puhkenud sõja tõttu on kogu Läänemeri Saksamaa ja N. Liidu  
 kontrolli all, mistõttu sõjavarustuse saamine  lääneriikidelt on võimatu 
5. Norra, Rootsi, Taani ja Soome hoiduvad koostööst Eestiga. Ka Läti väldib kontakte ega lubanud  
 isegi oma sõjavägede ülemjuhatajal tulla kindral Laidoneri kutsel Valka nõupidamisele
6. Kogu Eesti õhuruum on juba N. Liidu valduses
7. Saksamaast on saanud Hitleri ja Ribbentropi poliitika tulemusel N. Liidu liitlane 
8. Eestil puudub oma sõjatööstus ja strateegiline tagala, kuhu oleks võimalik taanduda ülekaalus  
 olevate Punaarmee jõudude surve eest 
President K. Päts võttis öeldud mõtteavaldused kokku järgmiste sõnadega:
“Meie suurim ülesanne on viia eesti rahvas ja riik tervena läbi praegusest suurest sõjast. Eesti ühes 
teiste Balti riikidega, asudes küll sõjakolde vahetus naabruses, on osanud õigel ajal leida iseseisva, 
erapooletuse tee, millega ta on end õnnelikult eemaldanud sõjalisest konfliktist. Et N. Liit varem või 
hiljem hakkab taotlema väljapääsu üle Balti riikide, seda oli karta. Nüüd, kus Saksamaa, Prantsusmaa 
ja Inglismaa on omavahel sõjas ja tasakaal Poola hävimisega, Saksamaa käte kinnisidumisega 
läänes ning Inglismaa väljalülimisega Balti merest kadunud, on Moskval paras aeg teostada oma 
ekspansioonipüüdeid.
Poola allveelaeva põgenemine andis hea juhuse meile nõudmiste esitamiseks, kuid need nõudmised 
oleks mõnel teisel juhul meile ikkagi esitatud. Lükata säärases olustikus N. Vene ettepanek tagasi, 
tähendaks see panna rahva olemasolu ilmsesse ohtu. Me peame teatama oma põhimõttelisest 
nõusolekust pakti sõlmimiseks ja püüdma viia läbi pakti kavas meie poolt soovitavad parandused. 
Viivitamine ei tooks paremusi, vastupidi - võiks halvendada olukorda sisemaal, kus väline surve, 
mida teatakse ning nähakse N. Vene sõjalaevastiku ning lennukite demonstratsioonide ja meie 
territoriaalsete õiguste demonstratiivse rikkumise näol, kõigutab aja jooksul riigivõimu autoriteeti.”
Sellel 26. septembril 1939 toimunud nõupidamisel otsustasid Eesti vabariigi president, sõjavägede 
ülemjuhataja ja vabariigi valitsus loobuda sõjast, kuna antud olukorras oli sõjaline vastuhakk mõttetu 
ja valisid ühiselt eesti rahvast säästva rahu tee. Kuid oli veel üks põhjus, mis kallutas presidenti ja 
valitsust sellist otsust vastu võtma.
Vaino Kallas
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c) 7. armee koosseisus 2. ja 47. laskurkorpus (67., 155. ja 138 laskurdiviis), korpuse suurtükipolgud 
ning 34.tankibrigaad asukohaga Sebešnovi Juhnovitši ja Kljas-titsõ piirkonnas.
3) 28. septembri õhtuks koondab Valgevene Erisõjaväeringkond Druja, Drisvjatõ, Opasi piirkonda 
4. laskurkorpuse väeosad, kuhu kuuluvad 10., 126. ja 167. laskurdiviis ning korpuse suurtükipolgud, 
39.tankibrigaad ja 24.ratsadiviis.
28. septembri hommikust läheb korpus 7.armee juhataja alluvusse.
4) Valgevene Erisõjaväeringkonna juhataja korraldusel paigutatakse ümber Vitebski, Polotski ja Orša 
lennuväljadele polk ja kaks kiirpommitajate „SB” polku, millised lähevad Leningradi sõjaväeringkonna 
juhataja alluvusse.
5 )Eriotstarbeline lennuvägi läheb 27. septembrist Leningradi sõjaväeringkonna juhataja alluvusse.
6)Leningradi sõjaväeringkonna ülesandeks on anda võimas ja otsustav löök Eesti vägedele, milleks:
a) Kingissepa väegrupeeringul tungida kiiresti edasi Rakvere, Tapa, Tallinna peale;
b) 8. armee ülesandeks on lüüa puruks vaenlase väed ja tungida Tartu peale. Sealt edasi koos 
Kingissepa väegrupeeringuga Tallinna ja Pärnu peale, eraldades oma tiiva kindlustamiseks ühe 
tankibrigaadi ja 25.ratsadiviisi suunaga Valga peale. Juhul kui Läti sõjaväeosad astuvad välja Eesti 
armee abistamiseks, tuleb suunata osa väeosasid abiks 7.armee pealetungile Valgast Riia peale.
c) 7. armee ülesandeks on katta Läti riigipiiri poolt Leningradi sõjaväeringkonna operatsioone. Juhul 
kui Läti armee astub välja või osutab abi Eesti armee väeosadele, tuleb 7. armeel kiire ja otsustava 
löögiga piki Daugava mõlemat kallast tungida edasi Riia peale.
7) Lennuväe ülesandeks on anda purustav löök vaenlase elavjõu pihta, katta õhust oma vägede 
positsioone. Kaitsta õhust Leningradi ja selle ümbrust.
Tuleb vältida kaitseta linnade ja maakohtade pommitamist, kus ei ole vaenlase vägede suuremaid 
kogunemisi.
8) Eraldusjooneks Leningradi sõjaväeringkonna ja Valgevene erisõjaväeringkonna vägede vahel on: 
Nevel, Polotsk, Disna, Vidzõ, Dukštõ (kõik kuuluvad Leningradi sõjaväeringkonda, välja arvatud 
Polotsk, milline on ühiseks kasutamiseks).
9) Punalipulise Balti laevastiku ülesandeks on:
a) hävitada Eesti laevastik;
b) anda löök mereväebaasidele;
c) aidata kaasa Leningradi sõjaväeringkonna maavägede pealetungile.
10) Armeede tegevus peab olema kiire ja otsustav. Tuleb vältida otseseid rünnakuid vaenlase 
kindlustatud positsioonidele, vaid jätta kohale üksused edasitungivate vägede kaitseks, kes mööduvad 
külgedelt ning jätkavad põhiülesande täitmist.
11) Kindlustada vägede häireteta varustamine kõige vajalikuga, tuua järele tagalaasutused, hoolitseda 
selle eest, et laod oleksid täidetud, varustada väeosasid toiduainete, kütte- ning lahingumoonaga.
12) Valmistada ette Porhovi sidesõlm sõjaringkonna staabi operatiivjuhtimiseks.
13) Pealetungi alguse kohta antakse eridirektiiv. Enne selle kättesaamist peavad operatsiooni algusajast 
olema informeeritud vaid armeede sõjanõukogud ning korpuste komandörid ja komissarid.
14) Direktiivi kättesaamisest teatada ja koos operatsiooniplaaniga esitada 27. septembril lennukiga.
NSV Liidu Kaitse rahvakomissar   K. Vorošilov (allkiri)  
TTPA Kindralstaabi ülem                B. Šapošnikov (allkiri)
RGVA, f. 37977, n. I, s. 232, I 79-81. Tõlge vene keelest.
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KES TEGELIKULT ESIMESE MAAILMASÕJA 
VALLA PÄÄSTIS?

28. juulil 1914 algas Euroopa ajalugu muutnud ja maailma rahvaid sügavalt vapustanud Suur Sõda. 
The Great War, La Grande Guerra – nagu nimetatakse aeg-ajalt seniajani harjumuspäraselt Esimest 
maailmasõda.Maailmasõjaks hakati seda sõda nimetama alles siis, kui saadi aru, et tegemist on 
peaaegu tervet maailma haaranud vaenutegevusega – elik Ilmasõjaga (sks. Weltkrieg; ingl. World 
War) nagu teda ka Eestis nimetama hakati. Nüüd, kui on möödunud 100 aastat selle sõja lõpust, on 
sobiv meenutada, kuidas see sõda tegelikult puhkes.

Väljend Esimene maailmasõda tekkis alles seejärel, kui oli ära sõditud ka Teine maailmasõda, mida 
paljude ajaloolaste ja poliitikute arvates võib pidada ka Suure Sõja jätkusõjaks. sest nii mõnegi rahvuse 
poliitikud pole selle maailmasõja tulemustega tänini leppinud. Suur Sõda pühkis maailmakaardilt 
Vene impeeriumi, Austria-Ungari impeeriumi, Saksa keisririigi ja Türgi Ottomani impeeriumi ning 
tekitas Kesk- ja Ida-Euroopasse, Lääne ja Ida vahele väiksemate rahvusriikide vahevöö.

Briti ajaloolane Dominic Sandbrook ennustas, et kui Euroopa majanduskriisile lahendust ei leita, siis 
100 aastat peale Suure Sõja lõppu, aastal 2018, võib kontinent põleda uues verises maade ja varade 
jagamises. Selliseid ennustusi ei maksa muidugi liiga tõsiselt võtta, aga neist ei peaks ka üleolevalt 
mööda vaatama, sest ajalool on teatavasti komme ennast aeg-ajalt i korrata.

Levinud arvamus on, et ühelt poolt õhutasid sõda marurahvuslased ja imperialistid ning teiselt poolt, 
et konflikt oli kasulik suurriikide relvi ja sõjamaterjale tootvatele kapitalistidele, samuti sõjatööstust 
rahastavatele pankuritele.De facto lõppes Venemaale ja tema rahvastele Suur Sõda alles 1991. aastal 
kommunistliku kurjuseimpeeriumi kokkuvarisemisega.. 

Arvatakse, et Esimest maailmasõda oleks võidud koguni veel viimasel minutil vältida, sest seda 
ei tahtnud päris tõsimeeli mitte ükski tulevastest vaenupooltest. Väljaarvatud vist üks isik – Vene 
impeeriumi välisminister Sergei Sazonov (1860 – 1927), kes kõigutamatu diplomaatilise järele-
andmatusega, ülbusega ja oma tegevust tsaariga tegelikult kooskõlastamata lausa sundis  Saksa-
maa suursaadikut Venemaal, krahv Friedrich von Pourtales’it (1853 - 1928), esitama Saksa valitsuse 
sõjakuulutust Venemaale.

Sündmusteahela algpunkt:

Pärast seda, kui terrorist Gavrilo Princip 28. juunil 1914 tulistas Sarajevos Austria-Ungari trooni-
pärijat Franz Ferdinandi, säilis rahuaja jätkumise võimalus veel üsna pikka aega – terve 1914. aasta 
juulikuu! Ei Austria-Ungari ega Saksamaa valitsused pidanud sõda möödapääsmatuks. Kaugel sellest!. 
Austria-Ungari kiirustas Peterburi koguni teatama, et ei kavatse Serbia natsionalistide rahustamiseks 
võtta ette mingeid sõjalisi samme.

Faktid kinnitavad, et Saksamaa juhid ei mõelnud veel isegi 1914. aasta juulikuu alguses mitte mingile 
sõjale.. Sarajevo tragöödia ei puudutanud peaaegu mitte kedagi ka Venemaal.. Ametliku visiidi tsaar 
Nikolai II-le tegi sõjalaeval Peterburi saabunud Prantsuse Vabariigi president Raymond Poincaré 
ja peaminister ning samal ajal ka Prantsusmaa välisminister René Viviani. Vaatamata poliitilisele 
vaikusele ei jäänud aga see kohtumine märkamata Keskriikide (st. Austria-Ungari, Saksamaa ja 
Türgi) poliitilistele vaatlejatele ja sõjaväeluuretele, kes tegid järelduse, et prantslaste visiit Vene keisri 
juurde tõestab, et midagi on plaanis ja  kindlasti Keskriikide vastu..

Väidetavalt Nikolai II ei tahtnud sõda ja püüdis seda igati ära hoida. Vastupidiselt tsaarile olid aga 
välisminister Sergei Sazonovi ümber koondunud Venemaa kõrgemad ametnikud meelestatud vägagi 
sõjakalt ning avaldasid Nikolai II-le ka ülitugevat survet.

Inglismaa ja Prantsusmaa diplomaadid soovitasid Serbial ultimaatumi tingimustega nõustuda, 
et olukorda mitte liiga teravaks ajada. Venemaalt saabusid aga Belgradi kategoorilises toonis 
instruktsioonid ja lubadused Serbiale sõjalise konflikti korral kõikvõimalikku abi anda. See venelaste 
kihutustöö suutiski muuta serblaste üsna mõõduka seisukoha palju jäigemaks.  Järgmisel päeval  
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25. juulil Austriale saadetud vastuses esitas Serbia juba omapoolseid tingimusi. Samal päeval teatas 
aga Austria saadik Belgradis, et Serbia vastust ultimaatumile ei loeta rahuldavaks. Kohe seejärel 
kuulutas Serbia välja üldmobilisatsiooni.

Hoolimata Austria-Ungari ja Serbia nootidevahetusest, oleks sõja puhkemist Euroopas saanud veel ära 
hoida, kuid Vene välisminister Sazonov tegi kõik selleks, et rahu jätkumise võimalus Euroopas aina 
väheneks.Ta teatas nüüd Berliini, et 29. juulil kuulutatakse Venemaal välja osaline mobilisatsioon. 
Vene ministri eesmärgiks näis olevat võimalikult tugevalt just Saksa-maad provotseerida. Sazonovi 
poliitiline mäng viis just selleni, et Serbia jäi silm-silma vastu troonipärija tapmisest haavunud Austria-
Ungari monarhiaga.Näib, et Austria-Ungari sõjakuulutust Serbiale tahtis kõige rohkem  Venemaa 
välisminister Sazonov!

Samal ajal tegid Austria-Ungari ja Saksamaa jätkuvalt diplomaatilisi avaldusi, et nad ei oma mingeid 
territoriaalseid nõudmisi Serbiale ja Austria-Ungari keisririigi ainus eesmärk on kindlustada oma 
ühiskonnale rahu ja julgeolek. Saksa saadik Venemaal, krahv Friedrich von Pourtales, külastas 
korduvalt välisminister Sergei Sazonovit, tundes huvi, kas Austria lubadus mitte ohustada Serbia 
terviklikkust rahuldab Venemaad? Sazonov andis talle kirjaliku vastuse: “Kui Austria tunnistab, 
et Austria-Serbia konflikt on võtnud üle-Euroopalise iseloomu ja teatab oma valmisolekust jätta 
ultimaatumist välja punktid mis rikuvad Serbia suveräänseid õigusi, kohustub Venemaa lõpetama 
oma sõjalised ettevalmistused.” 

Välisminister Sazonovi tegevus tõendab, et Venemaa ministrite nõukogu oli juba otsustanud sõja 
kasuks, hoolimata sellest, mida arvab tsaar ja täiesti hoolimata sellest, mida arvavad liitlased. 
Kindralid kiirustasid mobilisatsiooni alustamisega. 31. juulist alates ilmusid Peterburi majaseintele 
punasele paberile trükitud mobilisatsioonikuulutused. 

Kuigi Saksamaa suursaadik püüdis igal viisil saavutada järeleandmisi Sazonovilt, kuulutasid 
Saksamaa  ja Austria-Ungari üldmobilisatsiooni ametlikult välja alles – 31. juulil 1914.

Kell 12 öösel kohtus suursaadik Pourtales välisminister Sazonoviga ja andis talle üle Saksa valitsuse 
noodi: kui Venemaa ei lõpeta hiljemalt järgmisel keskpäeval sõjalisi ettevalmistusi, siis Saksa 
valitsus annab korralduse omapoolseks mobilisatsiooniks. Piisanuks vaid Vene mobilisatsioonikäsu 
tühistamisest ja Suur Sõda poleks süttinud! Saksamaa valitsus venitas veel oma tegevusega. Venemaa 
välisminister aga lausa vältis terve 1. augusti kohtumisi Saksa saadikuga. Selleks, et sundida 
Saksamaad tegema esimest vaenulikku sammu.

Lõpuks, 1. augustil 1914, õhtul saabus Venemaa välisminister ja Saksa suursaadik krahv Pourtales 
läkskohe tema kabinetti Sügavalt erutatunud suursaadik küsis, kas Venemaa valitsus on nõus andma 
positiivse vastuse eilsele Saksa noodile. Sel hetkel sõltus ainult Venemaa välisministrist Sergei 
Sazonovist, kas sõda algab või mitte. Diplomaadi ja poliitikuna pidi ta endale aru andma oma vastuse 
tagajärgedest. turgudele. Ta teadis ka seda, et sõja vastu on suurem osa vene ettevõtjaid ja et sõja 
vastu on ka isiklikult riigipea Nikolai II. 

Oleks Sazonov öelnud – jah, planeedil oleks jätkunud rahuaeg. Ja ilma Esimese maailma-sõjata 
poleks sündinud ka teist. Venemaa oleks saanud Austria-Ungari vastu sõdivale Serbiale abi anda 
ka teisiti-näiteks saata läbi Kreeka ja Bulgaaria nii relvi kui ka vabatahtlikke Samal ajal võinuks 
Venemaa kokku kutsuda rahvusvahelise konverentsi, kus oleks nõutud relvarahu, ja lokaalne konflikt 
Balkanil  maha rahustatud. Aga Sazonov ütles – “Ei”

Ent isegi see polnud veel lõpp. Krahv Friedrich von Pourtales palus veel kord kõrgeimal esindajal 
vastata Saksamaa noodile heasoovlikult. Sazonov ütles ka seekord ära. 

Sergei Sazonov vastas sakslasele kolmandat korda – “Ei!” Krahv Pourtales võttis seepeale taskust 
välja Saksamaa valitsuse noodi, mis sisaldas sõjakuulutust Venemaale ja ulatas selle Sazonovile. Suur 
Sõda, mis läks ajalukku Esimese maailmasõjana, oli sellest hetkest alanud.

Esimese maailmasõja rinnetel tapeti 10 miljonit inimest – kuid lugedes juurde ka kõik tsiviilohvrid ja 
teadmata kadunud, on oletatav hukkunute arv 17 miljonit. 

Sergei Sazonovi enda elu lõppes muide palju hiljem - 1927. aastal Nizzas – mugavas Prantsuse 
kuurordis... Tal õnnestus pärast oktoobrirevolutsiooni Venemaalt jalga lasta.
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Esimene maailmasõda tekitas aga ebaõiglase Versailles rahu ja Venemaal sündinud kommunistliku 
imperialismiga Euroopas probleeme juurde, mitte ei lahendanud neid.

Erik Boltowsky  artikli Venemaa kolm ei-d ehk kes tegelikult Esimese maailmasõja valla päästis? 
lühendatud kokkuvõte –H.P.

JÄRELDUSED:

Niisiis – Vene riik, mille propagandistid väidavad, et Venemaa ainult kaitses ennast või oma liitlasi 
välisagressiooni eest, on tegelikult süüdi mõlema XX sajandi- ja maailmaajaloo suurima sõja 
süttimises.
Esimesel korral oli sõjasüütajaks tsaari-Venemaa sõjalistööstuslik kompleks koos auahne 
kindralkonna, suurkapitalistide ja pistisejanus sõjaministeeriumi ametnikega. Teisel korral aga tsaari-
impeeriumi piiride taastamisest ja hiljem juba kogu maailma valitsemisest –maailma-revolutsioonist 
unistav stalinistlik kamarilja. Iseloomulik on, et mõlemal korral suudeti provotseerida ja hiljem ainsa 
sõjasüütajana esitleda Saksa-Preisi militarismi. Selles loomulikult on suur osa tõtt, aga siiski mitte 
täielik tõde. 
Teisalt võiks ju eeldada, et kui üks nii tark rahvas nagu sakslased on ühe korra “rehale” juba astunud, 
et siis teist korda samasugusesse lõksu neid enam ei meelitata. Kuid võta näpust... Saksamaa kantsler 
Adolf Hitler ning tema tõusikutest partei-kaaskond andsid omalt poolt kõik, et stalinistliku Nõukogude 
Venemaa sõjalis-diplomaatilised intriigid Euroopas uue suure sõja süütamiseks tasahiljukesti 
õnnestuksid.
Millise garantii võib tänapäeva Venemaa maailmale anda, et  presidendiks tõusnud ja oma agressiivselt 
natsionalistliku poliitikaga tuntuks saanud president koos FSB/KGB kaaskonnaga ei provotseeri 
Vene mõjuvõimu hoidmiseks või laiendamiseks uusi sõdasid? Viimase 20 aasta jooksul toimunud 
kaks Tšetšeenia sõda, kallaletung Gruusiale ja nüüd nn Ukraina konflikt on Euroopal ometi värskelt 
meeles.
...Ja kui siia liita ka Saksamaa taassündinud unistus “uuest Euroopast” – rahvastest, kes ühinevad 
Saksa pankade euroraha toel ja saksa poliitilise mõju all Euroopa Ühendriikideks?... Või Prantsusmaa 
relvatehaste (sõjalaevaehitajate) himu saada tellimusi kasvõi potentsiaalse vastase leerist?... - Pole 
midagi uut siin päikese all.

(kasutatud materjal: Analititšeskaja Gazeta; Russkii Portal jt. Venemaa väljaanded; Eesti 
Entsüklopeedia, Wikipedia jm.)

Sakslased Berliinis Venelased kaevikus
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Kaitseväe kalmistul sängitati kodumulda 
VABADUSRISTI KAVALER KOLOnEL VOn BUXHOEVEDEn

Reedel 12.septembril 2014 maeti Kaitseväe kalmistul kaitseväeliste 
auavaldustega kodumaa mulda Vabadusristi kavaler kolonel Arthur 
von Buxhoevedeni ja tema abikaasa Kira säilmed.
Tseremoonial kõnelesid kaitseminister Sven Mikser, Saksamaa 
suursaadik Cristian Matthias Schlaga ja perekonna esindaja 
parun Volker von Buxhoeveden. Tseremoonial osalesid von 
Buxhoevedeni suguvõsa esindajad, Kaitseväe ohvitseri, 
Eruohvitseride ja Reservohvitseride kogude esindajad.
Ümbermatmine Saksmaalt toimub Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
eestvedamisel ja von Buxhoevedeni perekonna soovil.
Parun Peter Eugen Arthur von Buxhoeveden sündis Saaremaal 
Muratsi mõisas 1882. aasta 28. märtsil. 1904. aastal astus von 
Buxhoeveden Tveri ratsaväeohvitseride kooli ning sõdis Esimeses 
maailmasõjas ratsaväelasena Saksamaa ja Austria-Ungari vastu, 
saades kahel korral haavata ja teenides välja mitmed tsaariarmee 
autasud. 1918. aasta novembris astus von Buxhoeveden esimeste 

seas Saaremaa Kaitse Liitu ning osales hiljem Vabadussõjas 2. ratsaväepolgu koosseisus ja 
Ratsapolkude tagavaraeskadroni ülemana.
Vabadussõjas teenis von Buxhoeveden välja alampolkovniku auastme, teda autasustati I liigi 2. järgu 
Vabadusristiga, samuti Soome, Läti ja Poola teenetemärkidega.
1920. aastatel teenis von Buxhoeveden ratsaväe inspektorina, sõjaministri vanemkäsundusohvitserina, 
samuti Kõrgema Sõjakooli lektorina. 1928. aasta detsembris arvati von Buxhoeveden koloneli 
auastmes tervislikel põhjustel erru.
Pensionipõlves asus von Buxhoeveden Saaremaal arendama Muratsi mõisa, samuti osales ta aktiivselt 
Saaremaa Kaitseliidu ja Eesti Vabadussõjalaste Liidu tegevuses.
1941. aastal lahkus kolonel Arthur von Buxhoeveden koos abikaasa Kiraga järelümberasujana 
Saksamaale ning suri Karlsruhes 1964. aasta 27. oktoobril.

ERnA RETK
Vene saatkond Eestis väljastas pressiteate, milles avaldati seisukoht, et tänavu 15. korda peetud ja 
Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatav Erna matk on läbi viidud endise Saksa noorte-organisatsiooni 
Hitlerjugend  vaimus.
Saatkonna hinnangul ja arvamisel olevat matkal osalenud noortele tutvustatud fašistliku ilmavaate 
põhi-mõtteid. Leiti, et Eesti valitsejate seas olevat toimiv mingi natsi-ihalus, mida ilmestab igakülgne 
natsismi ülistamine.
Eesti Välisministeerium vastuses öeldakse, et Vene saatkonna selline avaldus õhutab vihkamist, vaenu 
ja valet: „ kusjuures eriti taunitav on, et selleks on valitud ajaloo üks traagilisemaid sündmusi ehk Teine 
Maailmasõda“. Ministeerium kinnitas, et Eesti on mõistnud ja mõistab ka tulevikus hukka mistahes 
inimsusevastased kuriteod ning repressiivsed režiimid. „Kutsume  Vene saatkonda üles lõpetama 
valede levitamine ning austama Teises Maailmasõjas hukkunute mälestust“, teatas ministeerium. 
Erna matka korraldati tänavu 15. korda, see algas reedel, 8.augustil. Tegu on võistlusega, mille 
eesmärk on panna proovile matkajad ja skaudid. „Matka raskemal osal tuleb vältida vaenulikke 
varitsusi ja patrulle. Võistlejad ise peavad luurama oletatava vaenlase võimalikke tulipunkte. Esmaabi 
ja päästeoskusi tuleb rakendada mitme kannatanuga õnnetuse lahendamisel. Lisaks küllalt raskele 
füüsisele koormusele pannakse proovile ka võistlejate psühholoogiline vastupidavus“, teatas matka 
korraldav toimkond.
Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide 
Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku ligi 30 miljonit skauti üle kogu maailma. 
ERNA matka läbiviijateks, keda kokku on üle 70, on vabatahtlikud skaudijuhid, vanemskaudid ja 
skaudisõbrad üle kogu Eesti
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70 AASTAT KAITSELAHInGUTEST 
EESTI IDAPIIRIL

1944 aasta tõi sõja taas Eesti pinnale. Igivana Narva-Peipsi piirivöönd, mis oli näinud juba nii paljusid 
venelaste sissetunge, muutus Punaarmee vallutussõja tulemusel jälle raskete kaitselahingute tandriks. 
Pikk ja närve kulutav vaidlemine saksa okupatsioonivõimudega kõigi eesti väeosade koondamiseks 
Eesti idapiiri kaitsele kandis siiski 1944. aasta alguseks vilja. Saksamaa juhtkond pidi olude sunnil 
loobuma oma senisest eesti rahva ja eesti väeosade lahushoidmise poliitikast - eesti väeosad võisid 
lõpuks asuda Eesti piiride kaitsele.  Meie vastas oli lääneliitlaste ülirohke relvaabiga toetatud 
Nõukogude Liidu hiigelarmee. 
1944. aasta jaanuari alul koondas Punaarmee juhtkond Leningradi rindele ja Oranienbaumi sillapeale 
miljon 241 tuhandest mehest koosneva armee, olles tohutus ülekaalus seal paiknenud Saksa 
armeegrupist Nord. 
14. jaanuaril 1944 alustas Punaarmee läbimurret Leningradi piiramisrõngast, eesmärgiga hävitada 
sakslaste 18. armee ja vallutada Eesti. Ägedate lahingutega raiuti Saksa diviisid tükkideks 
Taganevate saksa väeosade kolonnid jõudsid Narva 20. jaanuaril ja nende pidev liikumine üle Narva 
jõe kestis kuni 2. veebruarini. Need polnud enam diviisid ega rügemendid, vaid vormitu inimmass. 
Kohatises paanikas jäeti maha relvi ja varustust. Taanduvate sakslaste sooviks oli jõuda võimalikult 
kaugele lagunevast rindest. Ohvitserid, kes jõudsid Narva ilma alluvateta, anti sõjakohtu alla, nende 
väeosade isikkoosseis  viidi ümberformeerimiseks Saksamaale.
Olukord Narva rindel oli äärmiselt ohtlik. Punaväed olid jõudnud Narva jõe joonele ja selle mitmes 
kohas ületanud. Eesti seisis punaste laviini ees olulise kaitseta.. Hinnates olukorda otsustas Saksa 
väejuhatus Eesti maha jätta ja taanduda Lätimaale, Daugava liinile.
Nüüd tegi Eesti omavalitsuse juht dr. H. Mäe  Põhjarinde  juhtkonnale ettepaneku: teostada Eestis 
üldmobilisatsioon ja peatada ühiste jõududega Punaarmee edasitung Narva jõel. Riias toimunud 
nõupidamisel andsid sakslased nõusoleku mobiliseerida 15 tuhat meest  ja kinnitasid, et 16. ja 18. 
armeele antakse kiires korras käsk rinde peatamiseks ja teatatakse kindralstaabile, et tänu kokkuleppele 
eestlastega on rinnet võimalik stabiliseerida.
Rahva suhtumine Eesti Omavalitsuse poolt väljakuulutatud mobilisatsiooni oli esialgu kõhklev. 
Mobilisatsiooni õnnestumisele sai aga otsustavaks asjaolu, millise seisukoha võtab rahvuslik 
vastupanuliikumine ning rahva hulgas kõrget autoriteeti omav Eesti Vabariigi seaduslik peaminister, 
nüüd põhiseaduse kohaselt presidendi kohuseid täitnud professor Jüri Uluots. 1944. aasta veebruari 
alul kutsus Jüri Uluots kokku suurema koosoleku, millest võtsid osa ka vastupanuliikumiste gruppide 
ja poliitiliste erakondade esindajad. Otsus mobilisatsiooni  toetamiseks ei tulnud kergelt. Mitmed 
nooremad tegelased suhtusid sakslastesse ja nende toetamisse väga  kahtlevalt, kuid lõplik otsus 
oli üsnagi üksmeelne: seoses mobilisatsiooniga rahvuslike organisatsioonide ja erakondade poolt 
pöördumist rahva poole ei tehta. Küll aga toetatakse Jüri Uluotsa avalikku esinemist mobilisatsiooni 
korraldamiseks. 
Nii pöörduski vastupanuliikumiste gruppide ning poliitiliste erakondade esindajate poolt vastu võetud 
otsuse põhjal professor Jüri Uluots 7. veebruaril 1944 raadiokõnega rahva poole üleskutsega: minna 
kaasa mobilisatsiooniga, et takistada kogu jõuga punavägede uut sissetungi Eestisse. Esinemine 
toimus intervjuu vormis, kus küsitlejaks oli saate toimetaja Jaan Kitzberg. Selle üleskutsega kuulutas 
peaminister koos Saksa relvajõududega võitlevate eesti väeosade tegevuse vabadusvõitluseks, kus 
eesti sõjamehed, kaitstes oma kodumaa piire Nõukogude Venemaa agressiooni eest, täidavad oma 
kodanikukohust. 
Eesti idapiiril valitseva olukorra ohtlikkust ja seda, et eesti rahval puudus selge ülevaade tegelikust 
olukorrast, omas prof. J. Uluotsa üleskutse otsustavat tähtsust. See toodi ära kõikides Eestis ilmuvates 
ajalehtedes ja sellel oli suur mõju rahva senise suhtumise muutumisel toimuvasse mobilisatsiooni. 
Üldmobilisatsiooni toetasid ka paljud tuntud kultuuri- ja ühiskonnategelased nagu A. Gailit, K. A. 
Hindrey, A. Kivikas, H. Visnapuu, J. Kõpp ja teised. Mobilisatsiooni edukaks läbiviimiseks moodustati 
selgitusgrupid, kes kogu maa läbi sõitsid ja olukorra tõsidust ning rindele mineku vajadust rahvale 
selgitasid. 
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1944. aasta veebruaris toimunud üldmobilisatsioon tõi kokku üle neljakümne tuhande mehe, kellest 
formeeriti  kuus piirikaitse rügementi. Mehi jäi veel ülegi, need suunati teistesse eesti väeosadesse.
70 aastat tagasi Eesti idapiiri kaitseks  koondunud väeosad suutsid punavägede edasitungi peatada, 
see võimaldas ligi 80 tuhandel eestlasel põgeneda läände.  
Nii suudeti 1944. aasta algul Punaarmee sissetung Eestisse peatada. Eesti sõjamees näitas veelkord 
oma jõudu ja suurt kaitsetahet oma kodumaa kaitsmisel. 1944. aastal peetud kaitselahingutega 
kirjutati eesti lähiajalukku sangarlik lehekülg. Seekord ei saavutatud küll ihaldatud tulemust, kuid 
need võitlused andsid põhimõttelise  aluse järgnevaile põlvkondadele vabadusvõitluse jätkamiseks. 
1944. aastal toimunud Eesti taasokupeerimine Punaarmee poolt lasub raske süüdistusena tookord 
vallutajat toetanud vaba maailma rahvaste südametunnistusel.   
Neis Eesti kaitselahingutes jätsid oma elu tuhanded eesti sõjamehed, kes täitsid oma kodanikukohust. 
Tänane Eesti riik ei ole tänaseni täitnud lubadust Eesti eest võidelnute mälestuse väärikaks 
jäädvustamiseks.
Punaarmee võit tuli lääneliitlaste abi toel 
Pöörde Teise maailmasõja käiku tõi lääneriikide, eeskätt Ameerika Ühendriikide tohutu abi N. Liidule, 
kokkuvõtte sellest abist esitati ajalehes Krasnaja Zwezda ja nõukogude ajakirjanduses. 

Veoautosid - 
Allveelaevu - 
Fregatte - 
Miinitraalereid - 
Jäälõhkujaid - 
Allveelaevahävitajaid - 
Torpeedokaatreid - 
Soomustransportööre - 
Hävitajaid "Aerocobra" - 
Pommitajaid A-20, B-25 - 
Raudtee rööpapanijaid - 
Vedureid - 
Raudteevaguneid - 
Tankitõrjekahureid - 
Suurtükiveokeid - 
Suurtükimürske - 
Dziipe "Willys" - 
Lõhkeainet - 
Toiduaineid - 
Naftat - 
Terast - 
Nahast poolsaapaid - 
Nahka - 
Välitelefoniaparaate - 
Alumiiniumi - 
Pronksi, valgevaske - 
Vasktraati - 
Mangaanimaaki - 
Villast riiet - 
Autorehve - 
Toorkummi - 

 

427 284 tükki; 
105 tükki; 
28 tükki; 
77 tükki; 
3 tükki; 
140 tükki; 
202 tükki; 
13 303 tükki; 
4952 tükki; 
3194 tükki; 
8089 tükki; 
1981 tükki; 
11 155 tükki; 
5815 tükki; 
8701 tükki; 
473 000 000 tükki; 
50 501 tükki; 
136 000 tonni; 
3 820 906 tonni; 
2 541 008 tonni; 
2 317 694 tonni; 
15 010 900 paari; 
50 413 tonni; 
423 107 tükki; 
233 710 tonni; 
59 306 tonni; 
181 616 tonni; 
350 000 tonni; 
69 000 000 m²; 
3 700 000 tükki; 
81 000 tonni; 

1941

1943

1944
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5. veebruar 44.

Los Alamose tuumakeskuse ülema kindral L.R. Groves’i otsesel korraldusel saadeti N. Liidule 
lend-liisi kaudu antava abiprogrammi vahendusel ka ligi 100 tonni uraani. Peale tabelis toodu 
tarnis USA N. Liidule veel tuhandeid raadiojaamu, naftatöötlemise seadmeid, raadiolokaatoreid, 
torpeedosid, välileivatehaseid, optikaseadmeid alates snaipersihikutest kuni kõige keerukaimate 
tulejuhtimissüsteemideni, meremiine, staabi- ja hospidalitelke, välikööke, hospidalide sisustust, 
dessandivahendeid, langevarje, lihvimispinke, buldoosereid, lennukite navigatsiooniseadmeid ja veel 
palju muud. 
Inglismaa andis Stalinile 27 lahingulaeva, 4 allveelaeva ja iga kuu 2000 tonni alumiiniumi. Peale 
selle andis Suurbritannia Venemaale kuni sõja lõpuni kasutamiseks oma laevastiku, kuhu kuulus 92 
mitmesugust sõjalaeva, nende hulgas lahingulaeva “Royal Soveren”. 
On päris kindel, et ilma Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa materiaalse abita poleks Punaarmee 
suutnud Saksa relvajõududele vastu panna. Ja ei ole üldse võimalik ennustada, milliseks oleks 
Euroopa ja maailma kaart kujunenud ilma selle toetuseta.

Vaino Kallas
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Leonhard Heinla - 11.08.24  Laine Koitsalu – 03.07.24  Jaan Pihelgas – 29.09.23  Aleksander 
Alas -  01.10.24  Johannes Vanasilla – 05.10.24  Ülo Toome – 07.10.24  Oleg Sesk-Harmut – 
03.12.24  Karl Aaman – 14.12.24

SUVI – SÜGIS 2014

2014 AASTAL LAHKUnUD KAMRAADID – VABADUSVÕITLEJAD

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

Lembit Samel 15.02.1924 – 02.01.2014 Arvo Veski          28.09.1925 – 18.01.2014
Kalju Käärt        14.08.1927 – 04.03.2014 Karl Inno       17.11.1920 – 16.03.2014
Ilmar Liivamäe  13.08.1924 – 05.05.2014 Ago Kullison      15.01.1926 – 05.05.2014
Endel Nurm       26.01.1925 – 25.06.2014 Arnold Kruusamägi 07.10.1921 – 18.07.2014
Konrad Koppel   07.07.1926 – 13.06.2014 Lembit Anton    29.04.1922 – 30.06.2014
Eldur Mõtus       22.02.1922 – 13.07.2014      Lembit Krabi        06.09.1925 – 16.07.2014
Alfred Kurd       29.03.1915 – 29.07.2014   Ervin Vilo  19.08.1924 – 05.05.2014
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   SUVI - SÜGIS 2014
16. juuni 1940  Nõukogude Liit esitab Eestile ultimaatumi
23. juuni 1919  Võnnu lahing
28. juuni 1914  terrorist Gavrila Principe tulistab Sarajevos surnuks Austria-Ungari   
   troonipärija Franz Ferdinandi ja tema abikaasa
28. juuni 1919  Versailles`rahuleping
13. juuli 1943  algab Kurski lahing
17. juuli 2014  lend MH17 – Malaisia Airlines lennuki katastroof - 295 hukkunut
19. juuli 1941  küüditati Venemaale kindral J. Laidoner
20. juuli  Õhuväe aastapäev
22. juuni 1941  Saksamaa ründab Nõukogude Liitu
23. juuli 1914  Austria-Ungari noot Serbiale, I Maailmasõja käivitamine
26. juuli 2014  70 aastat Sinimägede lahingutest
30. juuli 1941  küüditati Venemaale president K. Päts
1. august 1944  70 aastat Varssavi ülestõusust
4. august 1914  Esimese Maailmasõja algus
5. august 1990  püstitatakse mälestusmärk hukkunud Balti rahvastele Norilskis Lama järve ääres
6. august 1940  Eesti võetakse NSVL  
6. august 1945  US heidab A-pommi Hirošima linnale – 69 aastat
8. august 2008  Gruusia tulistab Gruusia - Vene sõja esimesed lasud
9. august 1945  US heidab A-Pommi Nagasaki linnale 
9. august 1583  Liivi sõja lõpp, Pljussa rahuleping
17. august 1987 kahtlastel asjaoludel sureb vanglas R.W.R.Hess
19. august 1991 algab  nn Moskva putš
23. august 1939 Molotovi – Ribbentropi pakt
28. august 1941 Saksa väed jõuavad Tallinnasse
31. august 1994 20 aastat Vene vägede lahkumisest Eestist
1. september 1939 Saksamaa ründab Poolat
2. september 1945 69 aastat II Maailmasõja lõpetamisest
3. september 2014  US president Obama Eestis
12. september 1944  O.Skorzeni vabastab operatsioon „Eiche“ käigus B. Mussolini 
13. september 1942 algab Saksa 6. Armee pealetung Stalingradile
17. september 1944 rakendub operatsioon „ Aster“ –Saksa vägede väljaviimine Eestist
17. september 1944 Dr. Mäe teatab Eesti Omavalitsuse tegevuse lõpetamisest
18. september 1944 lahkub Eestist Fliegergruppe 127 3 Staffelit
20. september 1944  Tallinna poiss Theodor Tui heiskab Hermanni tornis Saksa lipu asemele Eesti  
   lipu, mille eest lossi õuel juhuslik ohvitser ta maha laseb
21. september 1218 796  aastat väepealik Lembitu langemisest Paala lahingus
21. september 1944  sanitaarlaev „Moero“ torpedeerimine, hukkub 4500, pääseb 563 inimest
22. september 1944 Otto Tiefi valitsuse viimane istung
27. september 1939 esitab Molotov välisminister Selterile ultimaatumi
28. september 1939 baaside lepingu allakirjutamine
28. september 1994 hukkub reisilaev „Estonia“
28. september 1978 36 aastat metsavend A.Sabbe hukkumisest
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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, K.Raude, B.Mäemets ja H.Piiber - fotod

Valgamaa Läänemaa Saaremaa

Virumaa Setumaa Tartumaa

Pärnumaa Võrumaa Järvamaa

Viljandimaa Harjumaa


