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55 aastat 
legendaarse 
Pargase 
viimasest 
aktsioonist

Valdur Ohmann

T änapäeval ei pruugita teada, kes oli Pargas 
ja milles seisnes tema legendaarsus. Ent 

sõjajärgses Eestis tekitas Pargase nime maini-
mine kommunistidele hirmujudinaid. Neil, kel 
jätkus usku, et kunagi taastatakse Eesti Vaba-
riik, ajas Pargase nimi vaid meele elevile. Kes 
oli siis too palju kõneainet tekitav Pargas? 

Auraamatus langenud ja hukkunud met-
savendadele 1944–1978 on kirjas lakoonilised 
andmed:

Lipp, Hermann.  Eluaastad: 1910–
18.11.1949. Virumaa, Mäetaguse, Arvila, Lii-
va mäe. Langes lahingus. Hüüdnimi Pargas.1 
Temale omistatud hüüdnime kohta leidub 
veelgi täpsemaid andmeid metsavendade 
koduleheküljel. Hüüdnime Pargas sai ta juba 
noormehena, kui kevaditi Purtse jõel palke 
parvetas. Ühe kihlveo peale pidi ta habeme 
ehk parra kasvatama ja nii sai tast parra-
ga palgiparvetaja ehk Pargas.2 Tema tütre 
Hildegardi andmete kohaselt oli Pargas tegeli-
kult Härman-Karl Lipp, kes sündis 30.12.1910 
Maidla vallas Unikülas. 1936. a. eestistas ta 

1  Pro Patria II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944–1978. Koostanud E.-N. Kross. Kleio, 
Tartu, 1998, lk. 62.

2  http://www.rk.ee/metsavennad/juhid/lipp.html 
3  U. Säästla. Kes oli Pargas? Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 2, juuni 1999.
4  Küüditamine Eestist Venemaale. Märtsiküüditamine 1949. 2. osa. Koostanud L. Õispuu. Tallinn, 1999, 

lk. 310.
5  Siinkohal Mart Laar eksib. H. Lipu vanema tütre Hildegardi kinnitusel polnud Pargas “suur blond mees”, vaid 

suur brünett lokkispäine mees. Vt.: Ma olen nördinud! Mälestusleht Alutaguse “Memento”, nr. 6, september 2000.

oma eesnime Heinoks.3 Edasiste eksituste 
vältimiseks olgu märgitud, et Pargase ja kuulsa 
sportlase Heino Lipu vanaisad olid vennad. 
Pargase pere koosseis oli järgnev: Heino Lipu 
ema Vella-Katariina (s. 1892), tema naine 
Emilie (s. 1907) ja tütred Hildegard (s. 1932), 
Laine (s. 1933) ning Eve (s. 1936). Kogu pere 
küüditati 1949. aasta märtsis.4

Märksa avarama pildi saab Pargase te-
gevusest, kui sirvida koguteost “Virumaa”. 
Metsavendluse kirjelduses on järgnev lõik: 
“Sellises võitluses tekkisid omad legendaarsed 
kangelased. Virumaal on neist kahtlemata 
kuulsaim Viru-Maidla Unikülast pärit Her-
mann Lipp hüüdnimega Pargas. Mart Laari 
käsitluses iseloomustatakse H. Lippu järgne-
valt: nimi Pargas jäänud H. Lipule külge juba 
koolipõlves. Rahvasuu on Pargast kirjeldanud 
suure blondi mehena,5 kelle suurtest kätest 
üks alati taskus olnud – valmis püstolit haa-
rama. Pargase “stiiliks” oli hoiduda verete-
gudest, tema kavandatud operatsioonid olid 
väga hästi ette valmistatud ning läbi viidud 

Heino (Hermann) 
Lipp ehk Pargas



Tuna  4/2004 83

sellise jultumusega, et julgeolek neid kuidagi 
ette ei suutnud näha.”6 

Temale omistab pärimus mitmeid elu-
murdvaid ettevõtmisi: Sonda-Tudu rongi kin-
nipidamist ja postivaguni läbiotsimist, Püssi 
elektrijaama kassa röövimist 1947. a., samuti 
Küttejõu kaevanduse lao tühjendamist, “re-
visjoni” ülisalajases ning hoolikalt valvatud 
Sillamäe uraanikaevanduses jms.7 Pargase pea 
eest olla julgeolekuorganite poolt pakutud 
25 000 rubla. Olgu märgitud, et H. Lipp astus 
Nõukogude okupatsiooni vastasesse võitlusse 
metsavennana juba 1941. aastal, kuuludes 
oma kälimehe Albert Nurga poolt organisee-
ritud Aru metsades tegutsevasse rühma.8 

Seega on tegemist tõepoolest tähelepa-
nuväärse mehega, kes suutis teha kohalike 
kommunistide elu kibedaks. Ent kui palju on 
sel kõigel tõepõhja all?

Virumaalt pärit isikuna söandan väita, 
et Pargasest käisid jutud veel aastakümneid 
pärast tema surma. Teismelised poisikesed 
ehitasid veel 1960-ndate lõpus, 1970-ndate alul 
maa-aluseid punkreid Kiviõli külje all. Ahju ja 
soojamüüriga, nii nagu pidi arvatavasti olema 
Pargase meestel. Uidati mööda metsi ja loodeti 
leida mõnda tõelist metsavendade punkrit. 

Kuid kus on dokumentaalsed tõendid Par-
gase legendaarsusest? Paraku mitmesuguseid 
Pargasega seotud seiku ei pandud kirja või 
esineb neid fragmentaarselt. Seega on raske 
leida kinnitust, kes ühe ehk teise teo korda saa-
tis. Ent EKP arhiivis sattus olema harukordne 
dokument. Kaustal nõukogudeaegne märge 
“lugemissaali mitte välja anda”9. Tegemist on 
teatisega Pargase metsavendade grupist.

Teatis10

Heino Juhani p. LIPU, hüüdnimega 
“PARGAS” bandegrupi11 kohta.

Jõhvi maakonna Maidla, Mäetaguse, 
Iisaku ja Kohtla valdade territooriumitel 
tegutsesid 1944 ja 1945. aastal bandegrupid 
“Lendav surm”,12 banded “Raud” ja “Jalasto”. 
Mainitud banded hävitati tšekistlik-sõjaliste 
operatsioonide käigus, kuid järelejäänud 
üksikbandiidid ühinesid bandegruppi, mida 
juhtis Heino Juhani p. LIPP, hüüdnime all 
“PARGAS”. 

“Pargase” bande organiseerimise hetkest 
sooritas see terve rea terroristlikke akte 
valdade partei- ja nõukogude aktiivi suhtes 
ning korraldas mitmeid riigi- ja kooperatiivi-, 
kolhoosivara, aga ka eraomandi riisumisi.

Bandegrupist “Pargas” on välja selgitatud 
järgmised bandiidid-terroristid:

LIPP, Heino /Herman/ Juhani p. hüüdnimega 
“Pargas”, tema on ka “Juhan”. Sündi-
nud 1910 Jõhvi maakonna Maidla valla 
Unikülas. Rahvuselt eestlane. Endine 
aktiivne sõjalis-fašistliku organisatsiooni 
“Omakaitse” liige ja saksa armee teenis-
tuja. Varjas end Nõukogude võimu eest 
1944. aasta sügisest. Tema sugulased on 
saadetud Nõukogude Liidu kaugematesse 
piirkondadesse.13 

VULP, Voldemar Johannese p. Sündinud 
1927 Leningradi oblastis Gatšinas, eestla-
ne, NSVL kodanik, parteitu, kirjaoskaja, 

6  M. Laar. Metsavennad. Tallinn, 1993, lk. 93; U. Säästla. Kes oli Pargas? Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, 
nr. 2, juuni 1999.

7 V. Reimaa. Nõukogude võimu all. Nõukogude okupatsioon ja II maailmasõda. Nõukogude võimu taastulek. 
– Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus, Ida-Viru Maavalitsus, 1996, lk. 354; M. Laar. Metsavennad. 
Tallinn, 1993, lk. 93.

8 U. Säästla. Kes oli Pargas? Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 2, juuni 1999.
9 1991. aasta lõpust oli see märge kehtetu ja takistused vastavate arhivaalide väljaandmisel olid tunnistatud 

kehtetuks.
10  ERAF, f. 1, n. 14, s. 88, l. 40–43. (tõlge vene keelest)
11  Siin ja edaspidi on kasutatud dokumendis esinevat Nõukogude terminoloogiat, kus bandegrupiks nimetati 

metsavendade salka, bandiidiks metsavenda, bandiit-terroristiks relvastatud vastupanuvõitlejat jne.
12  “Lendava surma” kohta vt. lähemalt: “Lendav surm”. Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 8, märts 2001; 

nr. 11, detsember 2001.
13  Käekirjas on nime juurde dokumendis märgitud “tapetud novembris 1949”.
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mitte karistatud, poissmees. Varem töötas 
Püssi elektrijaamas autojuhina.

LULLA, Herbert Juliuse p.14 Sündinud 1923. 
aastal Jõhvi maakonna sama valla Iisaku 
külas, eestlane, NSVL kodanik, poissmees, 
mitte karistatud. Kuni 1945. aastani elas 
sünnikohas ning seejärel liitus relvastatud 
bandega.15

LIIVA, Elmar Karli p. Sündinud 1910 Viru-
maal Iisaku vallas Illuka külas, eestlane, 
NSVL kodanik, parteitu, kirjaoskaja, mitte 
karistatud. Endine aktiivne sõjalis-fašist-
liku organisatsiooni “Omakaitse” liige. 
Osaleja arreteerimistel ja mahalaskmistel. 
Kuni 1944. aasta sügiseni elas sünnikohas, 
mille järel asus illegaalsele tegevusele. 
Kaks korda legaliseerunud, kuid sidet ban-
dega ei katkestanud ja asus selle liikmeks 
taas 1948. aastal.

Perioodil 28. veebruar 1946 kuni 26. 
august 1948 on ülalmainitud bandiitide 
poolt läbi viidud 26 bandiitlikku aktsiooni, 
millest:

Terroristlikke akte partei- ja nõukogude 
aktiivi suhtes 12, kus sai surma kokku 26 
inimest.

Riigi- ja kooperatiivi-, kolhoosivara rii-
sumisi 7.

Eraomandi riisumisi 3.

Selleks, et kindlaks teha “Pargase” ban-
degrupi asukoht ja tõkestada selle edasine 
tegevus, oli kavandatud rida operatiivseid 
meetmeid, mille tulemusel: 

1947. aasta novembris läbi viidud operatiiv-
sõjaliste operatsioonide käigus Jõhvi maakon-
na Maidla valla Aidu ja Ojamaa külas  langes 
tulevahetuses “Pargase” bande terrorist 

Heino Kristjani p. Virunurm. Sündinud 1917. 
aastal Jõhvi maakonnas Maidla vallas Aidu 
külas. Endine saksa armee teenistuja, varjas 
Nõukogude võimu eest sügisest 1947. Ülejää-
nud bande liikmed varjusid.

Vastavalt määratletud meetmetele toimus 
1948. aasta novembris tšekistlik-sõjaline 
operatsioon, mille tulemusel bandegrupist 
“Pargas” tapeti 4 meest, kelleks olid:

VULP, Voldemar Johannese p. hüüdnimega 
“Volle”. Sündinud 1927. aastal Leningradi 
oblasti Gatšina linnas.

LULLA, Herbert Juliuse p. Sündinud 1923. 
aastal Jõhvi maakonnas Iisaku vallas.

RIIMAN, Valentin Andrese p. Sündinud 1900 
Tallinnas.

Kindlaks määramata bandiit, ilma dokumen-
tideta, relvastatud kahe püstoliga.

Peale selle peeti kinni kaks isikut kelleks 
olid:

Bandiit-terrorist – LIIVA, Elmar Karli p. 
Sündinud 1910 Jõhvi maakonnas Iisaku 
vallas Jõuga külas.

Tema naine – LIIVA, Ellen Roberti t. 
Sündinud 1924 Jõhvi maakonnas Mäeta-
guse vallas.

Viimased on arreteeritud ja süüdi mõis-
tetud.

Pärast eelpool mainitud meetmete ra-
kendamist jäi bande pealik LIPP, Heino 
Juhani p., hüüdnimega “Pargas” illegaalsesse 
seisundisse, kes kuni 9. augustini 1949 endast 
märku ei andnud.

Sellest tulenevalt kujunes arvamus, et ta 
on tapetud 1948. aasta novembris läbiviidud 

14  Üks vähestest eluga pääsenud “Lendav surma” liikmeist – Herbert Lulla – liitus “Pargase” salgaga Maidla-
Mäetagusel, saades “Pargase” üheks lähimaks kaasvõitlejaks. Vt. J. Pihlau. Herbert Lulla ja Voldemar Vulbi 
hukkumisest. Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 11, detsember 2001.

15  Herbert Lulla olnud mitmete Pargase mehi tundnud isikute kinnitust mööda peamine väljaastumiste plaanija 
ja organiseerija. Pargas olnud üllataval kombel vaid üks kolmest plaanide elluviijast. U. Säästla. Kes oli Pargas? 
Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 3, detsember 1999. Arvestades H. Lulla varasemat kogemust, polegi 
siin ehk nii palju üllatavat.
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operatsiooni käigus ja arvati olevat tapetud 
kui tuvastamata bandiit.

Tegelikkuses “Pargas” jäi ellu ja oli viimase 
ajani illegaalses seisundis. Meie andmeil oli 
“Pargasega” illegaalses seisundis keegi KÄLLO, 
Heino.16 Muid andmeid tema kohta pole. 

Ajavahemikul 9. augustist 1949 kuni käes-
oleva ajani teostas “Pargas” koos KÄLLO 
Heinoga terve rea bandiitlikke aktsioone.

Nii lasti nende poolt 9. augustil 1949 Maid-
la valla Kulje küla talus autot “Moskvitš”, ning 
mis laskmise tulemusel viidi rivist välja. Auto 
kuulus kod. SAAMAT, Rudolfile.

14. augustil 1949 tapeti “Pargase” poolt 
kaks naisterahvast, kes töötasid Küttejõu 
kaevanduses.17

17. septembril 1949 rööviti viimaste poolt 
Kiviõli linna posti jaoskonda, mille tulemusel 
saadi 192 375 rubla.

Käesoleval ajal on Jõhvi maakonna MGB 
loonud spetsiaalse 5-liikmelise operatiivgru-
pi Pargase bande jäänuste likvideerimiseks 
ning ette on nähtud rida operatiivmeetmeid 
eesmärgiga kindlaks teha bandiitide varjamis-
kohad ning nende sidemed.

Jõhvi maakonna MGB ülem
alampolkovnik Frolov
/allkiri/

“Nõus”: ENSV MGB osakonna ülema 
asetäitja
alampolkovnik Matvejev
/allkiri/

20. oktoober 1949. a.
Jõhvi linn
[Dokumendi] Täitja Seletskov.

16  Arvatavasti peaks Heino Källo asemel olema Otto, kes Heino Lipu naise õe (Alma Kärbo) ütluste kohaselt 
oli Pargase usaldusmehi ning nende pere tagantjärele mõtlemapanevalt sage külaline. Vt. Süüdistus kogu 
perele: bandiitide toetajad. Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 16, märts 2003.

17  Siin võis tegu olla “Pargase” kaela aetava lahendamata juhtumiga. Üldiselt oli teada, et ta ei kasutanud nähtava 
põhjuseta kellegi vastu tulirelva. 

Elmar Liiva, Herbert Lulla, Voldemar Vulp. Mälestusleht. Alutaguse “Memento” nr. 5, juuni 2000.
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18  Vestlus Aser Peenemaga. Mälestusleht. Alutaguse 
“Memento”, nr. 18. September 2003.

19 Uno Säästla. Mälestuskivi Pargase hukkumiskohas. 
Mälestusleht. Alutaguse “Memento”, nr. 19. Det-
sember 2003.

EKP dokumendis ei ole andmeid ühe Hei-
no Lipu kaaslase kohta, kes oli tema langemi-
se tunnistajaks. Selleks oli Karl Lipp. Viimane 
seletanud Pargase hukkumist järgnevalt: 
“Sel ööl (18.11.1949), mil ööbisime Arvilas, 
käratas järsku Pargas: “Poiss, välja!” Pargas 
tormas uksest ees, mina järel. Nagu Pargas 
väljus, nii kargas koer talle kallale ja kõlasid 
lasud. Pargas langeski trepile. Ümberringi 
oli päevavalgus, valgustati ümbrust. Mina ei 
tormanud metsa, vaid tee (Arvila-Savala tee) 
suunas, suutsin tulistada, ilmselt vaid pikali 
tõugata ühe piirajaist, ja kaduda. See, et ma 
tee, aga mitte metsa suunas jooksin, kus meid 
oodati, mind päästis.” 

Arvamus, et Pargas hukkus Nurme talu 
maja trepil, ei pea ilmselt paika, sest mitmed 
kinnitavad, et ta varises kokku haavatuna 
paarkümmend meetrit majast eemal, kus ta 
ilmselt ise oma elu lõpetas. Põgeneval Karl 
Lipul polnud võimalust selles veenduda.18

Möödunud aastal leidis Pargase juhtum 
kena lõpplahenduse. 16. novembril avati 
Arvilas kohas, kus hukkus Virumaa legen-
daarne metsavend Pargas, mälestuskivi, 
mis püstitati Kaitseliidu Alutaguse maleva 
Lüganuse malevkonna initsiatiivil ja toetu-
sel ning Mäetaguse, Maidla ja Sonda valla 
rahadega.19

Valdur Ohmann

(1958)

Lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo erialal 1984. 
Riigiarhiivi kogude osakonna teatmetalituse 
arhivaar. Uurimissuunad: Eesti NSV siseminis-
teerium ja EKP stalinismi perioodil.
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