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Telegrafisti päevik 1941
Erna dessantgrupis Eestisse. Kodumaa eest

II

Mihkel Theodor Simmo

N E L J A P Ä E V  10.  JUULI 

Oleme maal, vööni märjad ja 
säärikud on vett täis. Oleme vara-
hommikuses vaikuses, öine udu 
hõljub üle heinamaa, mis ulatub 
välja mereranda, siin on üksikuid 
põõsaid ja lehtpuid. Meid pole 
keegi senini avastanud ega meile 
tuld andnud, tunneme end kaunis 
kindlatena praegusel momendil. 
Kohendame oma märga rõivastust 
niipalju kui võimalik ja tühjen-
dame säärikud mereveest. Puris-
tan välja vee jalarättidest ja sääri-
kud uuesti jalga. Oleme rõõmsad 
olles tagasi kodumaa pinnal.

Peame olema vaiksed, jutuaja-
mine on keelatud, sest see võib hommikuses tuulevaikuses kaugele kosta. Meie ülem kol. Kurg 
kogub meid kokku põõsastikus ja annab juhiseid selleks kuidas edasi liikuda, 38 meest jagatakse 
kolmeks grupiks (jaoks). Ohvitseridest on siin kol. Kurg, kapt. Möldre, ltn. Lossman ja lpn. Grau. 
Peame siit nii kiiresti kui võimalik ja nii kaugele kui võimalik liikuma. Selgub, et meie dessantgrupi 
juhil puuduvad kaardid maastiku üle, need olevat jäänud ühele mootorpaadile, mis enne meid 
välja sõitis. Kaartidest on suur puudus meie praeguses olukorras. Meie juhtkond viib meid edasi 
oma varasemate kogemuste ja mälupiltide abil, mis neil on sellest ümbrusest. Meie liikumise sihi 
suunas paiknevad teed ja jõed on enamvähem teada. Liigume kagusuunas, ees piilkond ja sihiga 
sinnapoole, kus peaks olema Tsitre tee.

Liigume hanereas üle heinamaa, põldude ja karjamaade – see on suhteliselt avar maastik ning 
meie liikumist reedavad jäljed rajana kastemärjas rohus. Ületame mõned põllukraavid ja okas-
traataiad. Ühes karjakoplis tervitavad meid kaks hobust oma norskamisega, võib-olla polegi see 
tervitus, vaid pigemini üllatus- ja hirmuhääl. 

Oleme olnud teel umbes pool tundi kiirmarsiga sisemaa poole, kus asuvad rabad, sood ja suu-
red metsad – seal aitab Eesti loodus kaasa meie ettevõttes, seal oleme kindlamad. Kell on kolm ja 
umbes tunni aja pärast tõuseb päike, meil on kiire.

Peagi võib tulla üllatusi, varem või hiljem hakatakse meid jälitama. Meie relvastus on kaunis nõrk, 
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peame hoiduma tulevahetusest lahtises maastikus. Igal mehel on püstol FN kaliiber 7,65 mm ja umbes 
iga viie mehe peale püstolkuulipilduja tüüp BERGMANN. Meil on kaasas käsigranaate ja lõhkeainet, 
kuid püssid ja paar kergekuulipildujat oleks olnud teretulnud praeguses olukorras, et tõsta meie tule-
jõudu. Kõik on olenev meeste füüsilisest võimest – meil on piiratud võimalused kanda endaga kaasa 
kaalukaid relvi ja laskemoona, see vähendaks loomulikult meie liikumiskiirust. Juba maaletulekul 
olime sunnitud jätma maha lõhkeaine- ja laskemoonakaste, mis peideti rannavõsastikku. 

Oleme olnud teel tunni, kui näeme üht väikest maja suliseva oja kaldal – see on Lõpeveski, 
Emakatku läheduses. Seda paika teab kol. Kurg, pole enam kahtlust meie asupaiga suhtes, kaugus 
3 km maandumiskohast seega meie liikumiskiirus on olnud umbes 3 km tunnis.

Oleme Tsitre tee juures. Piilurid teevad vaatlust ja teatavad, et tee on vaba, ületame selle kiire 
hüppega. Jätkame liikumist ja oleme peagi Narva maantee ääres Kuusalu lähedal. Kõik on varahom-
mikuselt vaikne, teel liikumist pole. Ületame tee kiirelt ja sõnatult, silmad-kõrvad igal mehel pingul, 
et avastada midagi kahtlast meie liikumissuunas. Öine udu on kadunud – oleme liivases männimetsas 
hõredalt kasvavate sirgete ja ilusate puudega. Idapool helendub taevas, päikesetõus on lähedal. Meist 
paremal, lääne poolt, kostab kõva mootorite mürin ja kõvahäälelist venekeelset juttu. Tõenäoliselt käi-
vitatakse mootoreid soojaks, väga võimalik, et need on tankide või raskete veomasinate diiselmootorid. 

Liigume lõunasuunas, oleme nüüd tõsiselt metsamaastikus. Umbes pooletunnise marssimise 
järele, küllaldaselt kaugel Narva maanteest, teeme lühikese puhkuse. Nii mõnelgi mehel on tegemist 
jalgade ja jalatsitega. Märjad saapad ja sokid-jalarätid hõõruvad üles valusad villid. Minul õnneks 
seda valu veel pole, olin ka juba rannas oma jalarättidest vee välja „keeranud” võib-olla, et see 
mind aitas. Säärikud jalga, püsti ja jälle edasi. Jätkame liikumist lõunapoole, ületame meie suunaga 
ristuva väikse metsatee, puud põõsad mõlemal pool.

Oleme jätnud metsatihniku seljataha ja väljas lahtisemas maastikus võsase heinamaa ja põl-
dudega. Jõuame välja ühe kitsa külateeni, lattaed kummalgi pool teed. Kuuleme liikuva vankri 
kolinat, kaks talumeest istuvad vankril, mis lastakse märkamatult mööduda ja siis ületame tee. 
Valime puhkepaiga hõredas lehtmetsas. Kell on 10, juulikuu päike on kuum pilveta taevas. Väsinud 
jalgadega mehed viskuvad pikali, et puhata, seljakott pea all. Meie läheduses on paar talu, piilkond 
on välja saadetud, et hankida toitu ja andmeid üldisest olukorrast. Saan kol. Kurg’ilt ülesande võtta 
raadioühendus keskusega Soomes ja teele saata teade, mille ta andis. Minul algab nüüd tõsine 
tegevus raadiotelegrafistina, töö milleks sain koolituse Sökös. See on suur silmapilk – nüüd peab
kõik korda minema, siin ei ole paika ebaõnnestumiseks.

Pakin välja raadiojaama seljakotist. Jaam koosneb väikese koguga saatjast alumiinium-kastike-
ses ja vähe suuremast hallis plekk-kastis vastuvõtjast, siia juurde kuuluvad veel küttepatarei (4,5 V) 
ja suurem ning raskem anoodpatarei (90 V). Valin välja kaks kõrgemat puud mis kasvavad sobivas 
suunas ja kauguses üksteisest, et sinna üles riputada antenni. Antenniks on kaks 10–12 m pikkust 
musta kummiisoleeringuga pehmet vasktraati. Antennitraatide ühte otsa on kinnitatud kontakt 
aparaadiga ühendamiseks ja teise otsa kinnitatakse tugev nöör, mille abil saab antenni vedada. 
Nööri otsa kinnitan tinast pirnikujulise viskeraskuse, et nööri kõrgele puuotsa saada – kui viska-
mine on õnnestunud ja nöör jookseb üle puuoksa, siis jääb ainult nöörist vedada ja antenn tõuseb. 
Eesmärk on, et saada antenn nii kõrgele kui võimalik ja umbes 60 kraadiline nurk antennitraatide 
vahel suunaga vastuvõtja jaama poole – seega põhjapoole, kus asub meie keskus Soomes. Minu 
kaaslane Heimar on osav antennitõstja, see jääb tema ülesandeks. Võtan esile ühenduspidamise 
kellaaja tabelid ja „šifreerimisvõtme” mille abil kirjutame ümber telegrammi teksti nii, et see on 
asendatud hoopis teiste tähtedega ning minu poolt teelesaadetav sõnum koosneb viietähelistest 
gruppidest. Telegrammi lõppu panen oma salajase tunnusallkirja STAF. Telegramm on valmis kir-
jutatud ja ootab ärasaatmist. Minu jaama saateaparaat on sisse lülitatud, kontrolllamp näitab, et 
kõik on korras saateks. Käsi töötab morsevõtmega, kutse sideme loomiseks keskusega Soomes 
läheb eetrisse algustähtega VVV (di-di-di-daa, di-di-di-daa, di-di-di-daa) ja siis kolm tähte, mis 
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on keskuse kutsenimeks. Kutse lõpus on ka minu jaama nimi tähtede kombinatsioonina, näit. „de 
ABC”. Kutsun mõned korrad ja siis kuulan vastuvõtteaparaadi kõrvadele pandava peatelefoniga. 
Häälestan vastuvõtja õigele, ettemääratud lainesagedusele. Varsti on kuulda kutset VVV (di-di-
di-daa), minu jaama nimetus (kolm tähte) ja kutsuja jaama nimetus (de + kolm tähte). Selle järele 
teatame üksteisele, kuidas on kuuldavus ja kas on üle anda telegramme.

Minul on saatmiseks üks telegramm. Teatan siis telegrammi numbri, kuupäeva, kellaaja ja 
sõnade arvu ülesaadetavas. Esimene ühendus toimus ladusalt, ei mingit probleemi. Saadetud tele-
gramm oli lühike ja kogu saatetöö kestis ainult mõne minuti. Vastasjaamal Soomes polnud minule 
ühtki telegrammi ja lõpetame ühenduspidamise. Meie asukoht on Kõrve läheduses ja sellest teatas 
ärasaadetud telegramm.

SAADETUD TELEGRAMM kell 10. 45: 
„X Kell kümme asukoht 8525 1010 X STAF”
Taludesse saadetud piilkond tuleb tagasi toiduga. Neil on kaasas leiba, võid, mune, piima. Nüüd 

saab iga mees süüa, nagu ta soovib ja jaksab. Söögitoojatega on kaasa tulnud talus peidus olnud 
metsavennad, kes soovivad meie salgaga liituda. Kol. Kurg otsustab nende soovile vastu tulla ja 
võtab 8 uut vabatahtlikku ERNA gruppi. Uustulnukate relvastus on kehv, kuid sellest hoolimata on 
nad teretulnud kui pakikandjad, kuna meil on kaasas rasked kotid lõhkeaine ja laskemoonaga.

Paaritunnise puhkamise järele jätkame teekonda kella kahe paiku. Läheme üle Piibe maantee ja 
liigume edasi lõunapoole Mustjõe sihis, et ületada Tallinn–Narva raudtee. Päev on palav, päike paistab 
pilvedeta taevast, oleme higist märjad. Oleme väsinud ja tehakse otsus, et puhata. Kuuskedest metsa-
tihnik on sobivaks paigaks. Vahipostid pannakse välja ja pikaliheitnud väsinud mehed uinuvad. 

On hiline pealelõuna, kui meid äratavad üksikud püssipaugud. Tagasitulnud meiega liitunud met-
savennad, kes olid joogivett toomas, teavad jutustada, et põhjapool Piibe maanteed on olnud haarang. 

Peale päikeseloojangut oleme jälle teel, marsime piki metsateed Mustjõe suunas. Teel liikumine 
on palju kergem, kuid umbes tunnise käimise järele pöördume jälle teelt ära metsa, et läheneda 
raudteele märkamatult ja et leida sobivat paika raudtee ületamiseks. Eesliikuvad luuremehed on 
leidnud selleks sobiva koha – seal kus raudtee läheb üle väikese silla, mis aga on küllaltki kõrge 
selleks, et meie võime püsti käies raudtee alt läbi minna. Sillaalune on pehme, soise pinnaga ja 
sinna jäävad kolonnis liikunud meeste jäljed.

R E E D E  11. JUULI 

Nüüd on kesköö ja peale raudtee ületamist jätkame liikumist männipuudega pehmes rabas. Jõud-
nud tihedamasse metsa, jääme puhkama. Laagriplatsi valve jääb vahipostide hooleks. Väsimus on 
valdav ja mehed magavad samblasängis. Keskpäeva paiku oleme jälle ärkvel ja nüüd on nälja ning 
janukustutamine päevakorras. 

Võtan välja Pirttisaarelt kaasaantud näkileivast juustuga võileivad ja need maitsevad suurepäraselt. 
Janu vaevab, joogivett võetakse poolkuivanud metsakraavist. Vesi on pruunivärviline ja selles ujub sää-
setõuke, kuid parema puudusel tuleb sellega leppida. Täna on minul kõva raadiotöö sidepidamisega.
SAADETUD TELEGR. kell 12.10:
„Narva ja Piibe maanteedel eile vähene liiklus. Reinhardt seni leidmata. Olukorda täpsemalt uurida, 
teistega sidet pole. STAF”
SAADETUD TELEGR. kell 15.20:
„Kui kaugel on saksa üksused? Oleme kõik koos. STAF”
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 17.45:
„Saksa üksused 9. skp. Petseris, Viljandis, Pärnus, 10, õhtul Haapsalus.”
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SAADETUD TELEGR. kell. 18.30:
„Kõik koos. Grau eraldus meist eriülesande täitmiseks. Side lenduritega, kes end peidus hoiavad, 
on jaluleseadmisel. Lenduritele eriülesanne. 8 uut meest värvatud. Relvade puudus. Vajan tungivalt 
eelüksuste liiklemissuundi ja asupaiku. STAF”
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 22.52:
„Kogunemine 24 tunni jooksul. Teade täpse positsiooni kohta järgneb hiljem.”

Tänane päev on meile kõigile väga oluliseks puhkepäevaks. Peame uut jõudu koguma, et jät-
kata matka samas tempos kui senini. Õhtul läheb veltveebel Grauen koos kaaslasega luureretkele 
Jänedale. Puhkavate meeste und segavad öösel verejanulised sääsed.

L A U P Ä E V  12. JUULI 

Puhkepeatus jätkub samas paigas kuhu tulime eile, umbes 5 km Mustjõest lõunasse.
Raudtee ületamine eile sündis Mustjõe läheduses. Lpn. Grau on saadetud varahommikul tagasi 

raudtee äärde ülesandega jälgida rongiliiklust. Kaarel Siniveer on läinud erariides Kehrasse, et 
jälgida sealset olukorda.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 06.45:
„X ERNA ületas Jäämere-kanali. Mustjõge vältida vaatluspostide tõttu. Tegutsemine kuni kogu-
nemiseni edasi lükata. Reinhardt X.”

Lpn. Grau on tagasi luureretkelt raudtee äärde – ta on näinud ühte relvastatud valvemeest kõn-
dimas raudteel ja üks rong olevat seal mööda sõitnud. Veltveebel Grauen oma kaaslasega saabuvad 
tagasi pealelõunal. Teedel ei olevat olnud liikumist, kariloomi aetakse üle Jäneda ida poole. Umbes 
kell 17 on tagasi ka Kaarel Siniveer ja annab meile teada, et oleme sisse piiratud venelaste poolt, 
kes teevad metsas haarangut. Tema arvates peaksid haarajad varsti meie laagrikohani jõudma, kuid 
ta võib juhtida meid kohale, kust haarang juba läbi käinud. Meie juht kol. Kurg annab häire. Nüüd 
on igal mehel kiire – nii ka minul. Raadioantenn kiirelt maha võtta ja kogu varustus jälle seljakotti. 
Laagriplats tuleb puhtaks teha, midagi ei tohi maha jääda, mis meid reedaks. Suitsuotsad, tühjad 
sigaretipakendid (näit. helesinine „North State”), paberilipakad ja muud, peidetakse kiiresti mätta 
alla. Oleme kiirelt kolonnis ja alustame liikumist Siniveeri juhtimisel. Marsime pooljoostes, ilm 
on kuum, oleme higist märjad. Umbes tunni aja järele jõuame ühte kuusetihnikusse, väljaspool 
otsest hädaohtu. Puhketund peale kiirmarssi on teretulnud. Siinset ümbrust ja maastikku tundev 
Kaarel Siniveer läheb jälle luurele. Ta on tagasi päikeseloojangul. Temaga on kaasas üks talumees 
ning mõned metsavennad. Talus on tellitud meie jaoks sööki – keedetakse mune ja suppi. Saadud 
andmete kohaselt olevat haarangu lähtepunktiks olnud Kehra, kus asub hävituspataljon autodel 
ning paar soomusautot. Meie asupaiga lähedusse olevat tulnud seitsekümmend meest, kes liikunud 
ahelikus metsa.

Peetakse nõu, kuhupoole siit nüüd liikuda. Grauen, Siniveer ja talumees tunnevad maastikku 
ning teevad ettepanekuid liikumissuuna valikul. Meie juhil puudub kaart sellest ümbrusest, kus 
praegu oleme, kaardid on unustatud meie äratulekul Soomest. Otsustatakse liikuda Alavere suunas. 
Meie hulgas on mehi, kes pole rahul juhtkonnaga, nemad ootavad peatset lahingutegevust, millest 
aga senini oleme hoidunud meie grupile antud juhendite kohaselt. Tundub, et neil lahingutegevust 
ihkavatel pole õiget arusaamist meie olukorrast ja kol. Kurg’il on tõsine jutuajamine rahutute mees-
tega, et distsipliini grupis säilitada. Kolm meest saavad tõsise ülesande iseseisvaks tegutsemiseks.

Kesköö paiku liigume paar kilomeetrit talu juurde, kus meile keedetakse suppi. Talu asub 
Pikaveskil, Jägala jõe läheduses. Talumajad paiknevad ühe oja kõrgel kaldal. Ületame oja kuivade 
jalgadega, sest juulikuu põuailmadel on veetase madal. Suliseva oja lähedal on tulease suure supi-
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katlaga, milles aurab äsjakeedetud lihasupp. Ööhämaruses jagatakse meestele toitu – suppi, mune, 
leiba. See on meie esimene soe söök Eestis peale Pirttisaarelt lahkumist ning maitseb haruldaselt 
hästi.

P Ü H A P Ä E V  13. JUULI 

Peale keskööd lõpeb söömaaeg – oleme saanud hädavajaliku kehakinnituse, tunneme end enam-
vähem väljapuhanuina ja algab liikumine uue suunaga, teenäitajaks Kaarel Siniveer. Meie juurest 
lahkub neljameheline grupp, kes on saanud kol. Kurg’ilt ülesande iseseisvaks tegutsemiseks.

Marsime paar km. soises metsas lõuna sihis. Arava küla lähedal tuleme metsast välja ja jätkame 
liikumist külateel varahommiku hämaruses. Tulnud metsast välja ja jõudnud esimese talumajani, mis 
asub tee lähedal, läheb Lembit Johanson tallu sisse ja katkestab telefoniühenduse. Olime märganud, 
et majja läheb sisse telefoniliin. Johanson jookseb meile järele käes kõlkuva telefoniaparaadiga.

Meie salk soome jalaväe vormis ja meiega liitunud metsavennad erariides, marsib piki Arava 
külateed. Mõlemal pool teed on taluelamuid ja ühe paremal pool asuva maja välisuks avaneb ja 
trepile ilmub unise ning imestunud näoga vanem mees. Ei mingit jutuajamist, meie liigume edasi 
külateel, tõenäoliselt ei saanudki unestäratatud talumees mingit selget pilti sellest, kes meie oleme 
– võib-olla on „hävituspataljon ööretkel”. Külateel marsime umbes paar kilomeetrit ja jätame Arava 
küla seljataha, ületame Alavere–Vetla tee ning jätkame 3–4 km edelasuunas Mõisaaseme lähedusse. 
Laagriplatsiks jääb ilus kõrgendik suurte kõrgete kaskedega. On suurepärane suvepäev, sinise 
taeva, särava päikese ja maheda tuulega. Meie väsimatu ja ümbrust hästitundev relvavend Siniveer 
on jällegi toiduretkel olnud ja saabub korvitäie keedetud munadega. Mehed söövad ja puhkavad, 
et jõudu koguda tulevate päevade pingutusteks. Viibime siin kaasikus, Raasiku jõe harude vahel, 
kogu päeva. Kõrged puud on ideaalsed raadioantenni ülestõmbamiseks.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 20.30:
„Metsades haarangud. Motoriseeritud puhastusüksused 2–6 autot. Raasikul 300–600 meest. Kose 
tühi. Tulen jälle Rein. Kogunemine, et Kehrat rünnata. X. 12 skp. meie üksused jõudnud Narva 
eelsetesse rabadesse. Edasimarss Türi ja Lihula suunas. Reinhardt järgneb täna Rutjale, sihiks 
Haljala, Kihlevere, Kadrina. Kas Kevend kuulab tabeli AB järele? 14. juuli.”

Hilisõhtul jätame maha laagriplatsi ja oleme teel edelasuunas Kose poole. Liigume kiiresti 
lühikeste puhkepeatustega

E S M A S P Ä E V  14. JUULI 

Marsime kogu öö ja hommikuks oleme välja jõudnud Viskla rajooni. Teeme peatuse Ravila lähe-
duses. Kol. Kurg saadab välja luuregrupi Tartu maantee äärde, et koguda andmeid väeosade lii-
kumisest seal. Meie peatuskoha läheduses, hõredas metsas, kulgeb telefoniliin puupostidel umbes 
30-e traadiga.

Saan koos oma kaaslase Heimar Rosenfeldtiga ülesandeks liin läbi lõigata. Piki metsasihti 
kulgevast postidereast valime välja ühe, meie arvates sobiva jämedusega ülesronimiseks. Meie 
varustuses on kaasas mõned hädavajalikud tööriistad, nende hulgas ka traadilõikamise tangid, mille 
võtame kotist välja. Peame vähe nõu, kuidas traadilõikamisetööd kõige sobivamalt teha – meil pole 
sellest kogemusi. Teeme nii, et Heimar kui lühem ja kergema kaaluga ronib posti otsa ja ta algab 
ronimist minu õlgadelt. Jõudnud ülesse traatide juurde algab lõikamistöö, mis osutub raskemaks 
kui esialgu arvasime. Lõigata tuleb ju ühe käega, kuna teine hoiab kinni postist ja peale selle peab 
keha kallutama postist eemale, et kõikidele traatidele lähedale saada. Traadid on kaunis kõvast 
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materjalist, 3–4 mm diameetriga. Meie lõiketangid pole töö jaoks sobivad – liiga väikese mõõduga, 
lõikejõud nende traatide läbilõikamiseks pole küllaldane. Umbes tunnise kõva töö järele on liin 
katkestatud, traadid maas ja kõveras postidevahelises rohus. Mis nüüd saab – kuidas kujunevad 
välja meie häiretöö tagajärjed – ootame, näeme. Paari tunni pärast tulidki kaks liiniparandajat 
meest jalgratastel piki telefoniliini kulgeval teerajal. Mehed võeti kinni ja pandi valve alla. On hiline 
pealelõuna, kuid väljasaadetud luuregrupp pole veel tagasi tulnud ja see tekitab muret.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 21.30:
„Reinhardt takistatud järgnemast. Teil tegutsemisvabadus. Suuri kokkupõrkeid vältida. Kui võima-
lik, siis õlirajoonide kaitset ette valmistada. Muretsege andmeid sealasuvate üksuste ja õlitööstuste 
kohta.”

Meie poolt läbilõigatud telefoniliini läheduses tabatakse veel üks kolmemeheline liiniparanda-
jate grupp, kes võetakse vahi alla samuti nagu nende eelkäijad.

Alles hilisõhtul saabub tagasi meie väljasaadetud luuregrupp. Väsinud mehed annavad kir-
jelduse sellest, mis juhtus. Jõudnud välja Ravila vallamaja juurde, kuulnud nad Tartu maanteel 
lähenevate mootorsõidukite mürinat. Luuregrupp asunud positsioonile tee äärde, ja kui läheneva 
autokolonni sõidukid jõudnud nendeni, avanud mehed tule. Esimese sõiduki juht ning kõrvalistuv 
vene ohvitser saanud surma. Seejärel hüpanud autodest välja NKVD sõdurid ja otsekohe oli käimas 
lahing meie luuregrupiga. Kokkupõrkes oli grupil kaotusi – Sökös väljaõppe saanud meestest langes 
Karl Loorand ja Lembit Johanson sai kuulihaava õlasse. Meie juht kol. Kurg on mures juhtunu 
pärast, kuna mehed olid kaugemale läinud sellest, mida luureülesanne ette nägi – tulevahetusest 
oleks pidanud hoiduma. Nüüd on meie jälitajail teada, kus meid võib leida. Jätame kiirelt maha 
laagriplatsi ja liigume põhjasuunas juuliöö videvikus. Väsinud meeste ööbimispaigaks saab noorte 
mändidega soolagendik.

T E I S I P Ä E V  15. JUULI 

Öö on vilu ja varahommikul ärkame külmast värisedes. Alustame otsekohe liikumist, et kehasse 
vähe soojatunnet saada. Oleme teel idasuunas, sajab peent vihma, mis peagi läheb üle jämedaks 
sajuks. Saame läbimärjaks, sest meil puudub varustus vihma kaitseks. Teeme peatuse tihedas kuu-
setihnikus väikese külatee ääres, Vilama–Lendermaa rajoonis. Ootame tagasi teelesaadetud toidu-
muretsejaid ja luuremehi. Raadioantenni ülestõmbamiseks on vaja kõrgemaid ja sirgeltkasvanud 
puid – sellepärast on minule ja Heimar Rosenfeldtile sobiv puhkepaik umbes paarkümmend meetrit 
eemal teiste meeste vihmavarjavast kuusetihnikust. Panen korda raadiojaama ühenduse võtmiseks 
Soomega.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 08.30:
„Tartu 12. juulil vallutatud. 13. juulil edasimarss kogu Eesti ulatuses.”
SAADETUD TELEGR. kell 08.30:
„Patareide positsioonid Vaidas, Rkp pesad maantee ääres. Kokkupõrge Ravilas. Loorand surnud, 
Johanson haavatud. 1. rühm lahutatud. STAF”

Vähehaaval lakkab vihmasadu, ja saanud vähe toidupoolist, läheb keha soojemaks ja tuju pare-
maks.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 13.40:
„Soome raadio kaudu: varandusi kaitsta, hobuseid mitte anda. Heinategu alata. Meie üksustele 
Kosele ja Ravilasse teatatud. Mahajäänud ootavad Munkkiniemis uut juureveo võimalust. Hoiduge 
kõigist lahinguist. Tulen ise esimesel võimalusel. Kurei.”



Tuna  1/2011 99

Peale raadiosidet pakin jaama jälle seljakotti, aga antenn jääb ülesse, mõeldes sellele, et täna 
tuleb veelgi sidet pidada. Vihmasadu on lakanud ja paneme end puhkama ühe laia, tihedate okstega 
noore kuuse alla. Väsimus sulgeb silmad, niipea kui pea on aset leidnud seljakotil. Äkki äratab mind 
lühikese une järgi kõva laskmine ja granaadiplahvatused. Kuulen automürinat, raskekuulipilduja 
annab podisedes tuld ja nüüd kuulen ka, et tulistab meie „kone” (püstolkuulipilduja). Raskekuu-
lipilduja tuli teel liikuvatelt autodelt on sihitud metsa just selles suunas, kus meie kõik puhkame. 
Olen põlviliasendis, kuulid vinguvad madalalt ning plaksuvad puutüvedesse. Minu kaaslane Heimar 
kargab püsti, saan teda kiiresti varrukast kinni haarates tagasi maha tõmmata. Oleme tule all ning 
lebame maas. Tulistamine lakkab paari minuti pärast ja siis on kõik vaikne. Mõtlen, mida teha, kas 
püsti tõusta, et antenni maha võtta või oodata? Tuleme otsusele, et liikuda kaugemale metsateest, 
kus autodelt tulistati. Niisiis hääletu, ettevaatlik liikumine sügavamale metsa, peituda ja oodata, 
mis siin edasi võib juhtuda.

Liigume küürutades umbes 50 m, kaasas seljakotid ja käes laskevalmis püstolid. Meie ees on 
tihe madalate okstega kuusk. Peidame end kuuseokste alla, püstol laskevalmis – tagavarakassett 
käepärast ja kaks käsigranaati käeulatuses sambla peal. Ootame ning kuulame. Peast käib läbi mõte, 
et võib-olla on meid tulistanud üksus seisatanud autod ja otsivad läbi metsatuka ning võib-olla 
koertega. Mida teha, kui äkki tuleb meie ette hundikoer ja haugub, et on meid leidnud. Olukord 
oleks väga täbar. Lamame samblas, ootame ja kuulame pingutatult – ei midagi, ei ühtki häält. 
Oleme niiviisi umbes kaks tundi. Meid tulistati kella 14.30 paiku ja nüüd on pealelõuna umbes 
kell 5. Otsustame, et kahekesi tagasi minna sidepidamispaigale ja antenn puude otsast maha võtta 
ning ära tuua. Antenn oli põhjuseks, miks meie minema ei jooksnud, kui meid kuulipildujatulega 
äratati. Ilma antennita oleks meie raadiojaam väärtuseta, praeguses olukorras, sest hakata uut 
antenni otsima kusagilt mujalt võtaks palju aega ja oleks seotud suure ohuga. Tahes-tahtmatult 
tulen mõttele ja küsimusele, miks saadeti meid teele ilma tagavara-antennita, see oleks nii vähe 
kaalunud ja väga vähe ruumi võtnud seljakotis. 

Liigume ettevaatlikult tagasi sinna, kus pidasin sidet. Leiame kergesti üles puud, kus ripub 
antenn. Tõmbame alla antennitraadid ning olen rõõmus, et saan selle tagasi seljakotti panna. 
Otsustame liikuda ka puhkel olnud meeste laagripaigale, sidepidamispaigast ainult paarkümmend 
meetrit eemal.

Mis juhtus seal, kui meile äge kuulipildujatuli peale pandi? Tulnud laagriplatsile oli pilt 
hämmastamapanev – jalarätte pillutud siia-sinna, üks paar säärikuid oli puukännu peal, üks sel-
jakott, leivakott käsigranaatidega. Siin oli meestel olnud väga kiire, kui neid unepealt brutaalselt 
äratati, neil ei olnud aega mõtlemiseks unise pea ja väsinud silmadega. Tuleme Rosenfeldtiga 
otsusele, et otsest hädaohtu siin ei ole, kuna pole mingit märki sellest, et meie jälitajad oleks 
siin metsas haarangut teinud. „Koristame” meeste poolt mahajäetud laagriplatsi – kogume kõik 
lahtised esemed nagu jalarätid, säärikud, tühjad sigaretipakid mahajäetud seljakotti ja peidame 
selle tiheda põõsa sees mulla ja sambla alla. Mahajäetud leivakoti käsigranaatide ja püstolilas-
kemoonaga võtame kaasa.

Liigume nüüd oletatava meeste põgenemissuunas, seega vastassuunas metsateele, kust meid 
tulistati. Umbes pooletunnise käimise järele oleme metsast väljas ja meie ees on kaunis kõrge 
rohuga soomaastik hõredalt kasvavate noorte mändidega. Liigume idasuunas ja peagi hakkame 
otsima meeste jälgi. Esialgu ei leia midagi, aga jõudes kaugemale metsast, näeme rohus ja samb-
las trambitud rada, mis näib olevat see, mida otsime. Jälgime trambitud rada, mille suund on 
idapoole. On hiline õhtu, keskpäevased vihmapilved on kadunud ja loojuv päike kutsub meid 
õhtule. 

Liigume veel võib-olla tunni, oleme pika karusamblaga rabas, kus kasvavad üksikud madalad 
männid. Hoiame eemale meie meeste jalgrajast, leiame sobiva paiga öiseks puhkuseks paari män-
nipuu lähedal.
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K O L M A P Ä E V  16. JUULI 

Öö on vilu ja magades lageda taeva all, olgugi et oleme katnud end samblaga nii palju kui 
võimalik, ärkan aeg-ajalt külmavärinatega. Alles peale päikesetõusu, kui soojendavad kiired 
on hajutanud raba kohal hõljuva uduloori, tuleb tagasi soojus ja sellega koos ka magus uni. 
Möödunud päevade pingutused vähese une ja kehva toiduga on meid väsitanud ja ärgates nüüd 
ennelõuna päikesepaistes selge taevasinaga, tunnen end väljapuhanuna. Niisiis maast ülesse, 
seljakotid selga, kiiresti edasi, otsime üles eelmisel päeval leitud rohusse ja samblasse trambi-
tud jalgraja. Aeg-ajalt kaotame jäljed, aga ei kulu pikka aega, enne kui taas oleme rajal. Jäljed 
viivad meid metsamaastikku, liigume piki metsasihti ning hoian silmad lahti, et leida sobivaid 
puid antenni üles riputamiseks ja sidepidamiseks. On pealelõunane aeg ja raadiojaam on korras 
side võtmiseks Soomega.
SAADETUD TELEGR. kell 17.10:
„Meid rünnati puhkehetkel Ravila lähedal metsas. Kaotasime teised silmist. Olen Rosenfeldtiga 
kahekesi. Kus asuvad saksa üksused? Mida peame tegema. STAF”

Peatus sidepidamiseks võtab umbes tunni ja siis oleme jälle teel, vaevaltnähtaval jalgrajal. 
Mehed on muutnud oma liikumissuunda rohkem kagu poole, nii nagu tundub vaadates päikesele 
taevavõlvil. Tunnen väga suurt puudust kaardist ja kompassist. Tulen iseenesest mõttele, et ei tohiks 
ühtki raadiojaama vaenlase tagalasse saata ilma kaardi, kompassi ja tagavaraantennita. Päev on 
jälle õhtuks saanud ja enne ööpuhkust võtan veel kord raadioühenduse.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 19.33:
„Tartu võetud 12. skp. Peituge metsa Tartu suunas. Peitke munder. Teatage kui saate liikumisest 
Kose–Tartu teel. Vabanemine läheneb. Kurei.”

See telegrammis antud ettepanek „peituge metsa ja peitke munder“ on meie praeguse olukorra 
suhtes küll loogiline soovitus, aga siiski ei tahaks sellega leppida. Tean, et meie ei või olla kaugel 
meist lahutatud üksusest koos selle juhi kol. Kurg’iga ja see asjaolu teeb telegrammis saadud juhendi 
mulle vastuvõtmatuks. Kui ERNA dessantüksus jääks praegu ilma sideta Soomega, siis oleks kogu 
ettevõte väga ohtlikus seisundis. Pean leidma üksuse siinses maastikus aga mitte siit lahkuma. Hilis-
õhtul kaotame jäljed. Oleme jõudnud välja metsast kõrgema maapinnaga kuivemasse ümbrusse. 
Ööbimispaigaks valime tiheda võsastiku mõne suurema puuga. Päev on olnud päikesepaisteline ja 
soe, ka hilisõhtu videvikus on veel tunda, et õhus on säilunud päevast päikesesoojust ja ka puutüvi, 
millele nõjatun magama jäädes, on soe.

N E L J A P Ä E V  17. JUULI 

Varahommikune, päikesetõusuaegne vilu õhk äratab meid. Ülesse, kotid selga ja liikuma, et kehasse 
soojust saada. Liigume põllu- ja karjamaa maastikus kraavide ja karjaaedadega. Ennelõunal pean 
raadiosidet Soomega.
SAADETUD TELEGR. kell 09.15:
„Oleme teistel jälil. CO pole meil mingit sidet. STAF”
(Märkus: CO=Kevend)

Liigume talude rajoonis põldude ja karjamaadega. Hoidume lagendikkudest, püüame liikuda 
põõsaste ja puude läheduses. On keskpäev, väikese oja läheduses. Oleme tulnud välja ühe ruk-
kipõllu äärde, mis asetseb nõlvakul, maapind kõrgeneb. Rukis on kõrgeks kasvanud ja liikudes 
piki kahe põllu vahelist kraavi, oleme kaunis hästi varjatud. Tahame välja jõuda umbes 200–300 
meetri kaugusel asuvasse metsatukka, mida näeme teispool külateed. Vaatan juhuslikult vasa-
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kule – näen üht majakatust aga samaaegselt ka jalgrattal lähenevat mundris meest, kas miilits, 
põldudevahelisel külateel. Viskume silmapilkselt kõrgesse rukkisse ja jääme ootama. Käsi otsib 
automaatselt püstolit ja see käes laskevalmis, ootame veel mõned minutid, enne kui tõstame 
pead. Sinihallis mundris kõrge mütsiga jalgrattur on möödasõitnud, ilma et oleks meid rukkisla-
majaid näinud. Ületame nüüd hüppega tee ja liigume kiirsammul paremale, meile varjupakkuva 
metsatuka poole. 

Liikumissuund on nüüd lõunasse – oletame, et ka meie mehed on jätkanud liikumist samas 
suunas. Umbes tunnise käigu järele võsases, peaasjalikult lehtmetsas, näeme puude vahel helki-
mas veepinda keskpäeva päikesepaistes. Läheneme ettevaatlikult järverannale, katsume hoida end 
puude ja põõsaste varju niipalju kui võimalik mõttega: et võib-olla on väikese järve rand valve all 
tagamõttega, et sinna tullakse janu kustutama. Oleme janused ja meil pole veepudeleid seljakotis. 
Hiilime vähehaaval välja veeni ja joome niipalju kui süda soovib.

Kustutanud janu, jätkame liikumist lõuna suunas, ilma et meie leiaks oma meeste jälgi met-
sarohus. Tundub, et oleme jäljed jäädavalt kaotanud. Liigume edasi lõunasse, maastik on muu-
tunud. Jätnud seljataha soise metsa kõnnime nüüd hõreda metsaga heina- ja karjamaadel. Pea-
lelõunal leiame sobiva paiga raadioühenduse võtmiseks. Kõrged kased antenni ülestõstmiseks 
ja all võsa, mis meid varjab sidepidamise ajal. Oleme sellest hästi teadlikud, et praegune hõreda 
metsa ja üksikute puudega maastik ei paku meile sama head kaitset kui tihe mets, võimaliku 
haarangu puhul.
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 18.23:
„15. juulil asusid vene staabid: 8. armee Lasilas, Tapalt 15 idas, 10. korpus Paides, 11. korpus 
Maarja-Magdaleenas. Tugev saksa surve Paidele. Jääge Aegviidu ümbrusse metsadesse. CO on 
Munkkiniemil. Kurei.”

Peale õnnestunud sidet peame nõu, et mida teha. Meil on kõhud tühjad ja meie ei Tea, kus me 
oleme. Järelikult me peame kuhugi tallu sisse minema ning katsuda juttu ajades olukorda selgitada. 
Jätkame liikumist endises suunas ja kella kaheksa paiku õhtul jõuame välja lagedale põllumaas-
tikule. Liigume piki põõsastesse peidetud ojakallast ja jõuame välja kõrgendikuni kust paistab 
talumaja katus. Ojakaldal on tihedad põõsad ja nende varjus teeme ümberriietuse. Võtame seljast 
soome jalaväe halli suvepluusi, vöörihma ja nokaga halli vormimütsi. Selga jätame rohekashallid 
kalifeepüksid ja mustad nahast säärsaapad. Seljakotist võtame välja pikkade varrukatega erariie-
tuse kampsuni, minul on tumesinine kõrge kraega. Paneme mundririided seljakotti ja peidame 
selle põõsasse. Püksitaskus püstol FN 7,65 padrunitega, oleme valmis minekuks umbes poole km 
kaugusel künkal asuvasse tallu. Arutleme, mida ja kuidas rääkida pererahvaga sellest, kes meie 
oleme. Lepime kokku, et esitleme end kui metsavennad, kes ekselnud meile võõras ümbruses. 
Oleme jõudnud taluni, kedagi pole näha ega kuulda. Tulnud elumajani, hoian end nurga taha ning 
Heimar koputab – uks avatakse ja vähe aja pärast oleme mõlemad majas sees. Meid võtavad vastu 
kaks naisterahvast, umbes 30–40 aastased. Räägime oma külastuse põhjusest – et oleme metsaven-
nad ja et kõhud on tühjad. Head inimesed pakuvad meile söögipoolist – seda mida neil käepärast 
on – leiba, piima, liha, võid.

Jutuajamisel selgub, et üks naistest on sõjapõgenik Tallinnast. Jutustame ka oma elust ja liiku-
misest siinsetes metsades ja rabades. Juttu vestes selgub, et oleme Palgissaare talus ja et oleme oma 
rännakul olnud Paunküla lähedal ning selle järele liikunud Kõrvenurga suunas.

Palju tänu lahketele inimestele, jätame nemad jumalaga ja läheme tagasi tuldud teed oma pei-
detud seljakottide juurde. Paneme jälle mundrid selga ja läheme edasi lõuna suunas. Paaritunnilise 
kõndimise järgi on jälle õhtu käes ja otsime välja sobiva ööbimispaiga võsadega lehtmetsamaastikus. 
Suuremate puude all, ümbritsetud tihedast võsast, paneme end paigale puhkamiseks ja uneks, 
niipalju kui seda on võimalik jahedas öös.
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R E E D E  18. JUULI 

Varahommikune vilu õhk äratab meid. Madalad hallid pilved on ennustuseks ühele vihmasele 
päevale. Hommikune ettevalmistus edasiliikumiseks on ära õiendatud mõne minutiga. Seljakott 
selga ja astuma, see soojendab külma keha. On aeg ühenduse võtmiseks Soomega. Valime sobivad 
kõrgemad puud ja antenn läheb ülesse. Aparaadid välja seljakotist ja sidetöö läheb käiku.
SAADETUD TELEGR. kell 09.20:
„Meie meeste liikumissuund Ravilast: Paunküla, Kõrvenurga. Teisi pole kohanud. STAF”

Jätkame liikumist endiselt lõuna suunas. Sammume kaunis aeglaselt ja ettevaatlikult lahtises 
maastikus põldude ja karjamaadega. Läbime paljude rändkividega ja üksikute puude-põõsastega 
maastiku. Sajab hoovihma, oleme märjad. Tuleme otsusele, et peame kuhugi tallu sisse minema, 
et toitu ja ööseks ulualust saada. Hilisõhtul läheneme ühele talule „tagantpoolt” – läbi karja-aia, 
mööda küünist, laudast. Oleme taas „erariides”, mundripluus ja müts on peidetud seljakotti, mille 
jätame lähedasse võsastikku. Püstolid taskus, koputame uksele ja astume sisse kuiva ja sooja õhuga 
talumajja. Meid võtab vastu talu naispere – kaks noort tüdrukut ja üks vanem naisterahvas. Rää-
gime neile oma olukorrast, et oleme metsavennad ja palume abi toidu ja öömaja suhtes. Oleme 
Lansmannide talus Ees-Võõbus Tartu maantee läheduses. Meid võetakse lahkesti vastu, pakutakse 
sooja õhtusööki. Magamispaik pakutakse talu saunas, see on meile hästi meeltmööda, mõeldes 
eelmiste ööde magamisele põõsaste ja puude all. Saame teada, et perepoeg hoiab end peidus 
metsavennana. Täna öösel uinume kuival ja soojal saunalaval.

L A U P Ä E V  19. JUULI 

Tänase päeva veedame talu lähedases lepavõsas. Otsustame, et mitte siit edasi liikuda, enne kui 
oleme juttu ajanud end metsas peitva perepojaga, keda oodatakse koju kas täna öösel või homme 
hommikul. Päeval on kuulda kahurimürinat Paide, Türi suunast – tähendab, et sakslaste pealetung 
seal on käimas. Õhtuvidevikus tuleme tagasi talumaja juurde. Meid võtab vastu talu perenaine ja meile 
pakutakse maitsev õhtusöök. Magamispaigaks saab täna öösel talu aidahoone. Meile on nagu sisse 
kasvanud teatav kõhklus ja kartus magada ööseti nelja seina vahel, katuse all. Oleme seal nagu suletud 
olukorras, meil pole võimalust sealt silmpilkselt lahkuda, kui meid rünnataks kinnivõtmiseks.

P Ü H A P Ä E V  20. JUULI 

Ärkan hommikul väljapuhanuna. Lahke pererahvas pakub meile maitsva hommikueine kohviga. 
Perepoeg on koju jõudnud ja teab jutustada, et meie grupp otsib taga mind ja Rosenfeldti. Metsa-
vendade hulgas on tagaotsimise teadet levitanud „džunglitelegraaf”. Täname vastutulelikku pere-
rahvast hea hoolitsuse eest ja ennelõunal asume teele perepoja juhtimisel. On ilus päikesepaisteline 
pühapäev ning oleme teel tagasi põhjapoole, et leida kadunud relvavendi. Perepoeg viib meid läbi 
metsa kohtumispaigale ühe teise teejuhiga.

Paaritunnise teekonna järele oleme jõudnud välja põõsastevahelisele lagendikule, kuhu on 
veetud kõrge palgivirn. Seal võtavad meid vastu neli meest. Uueks teejuhiks osutub pikakasvuline 
kõhnavõitu mees nimega Aare. On keskpäev palava päikesega ning meie teejuhi kiire pikasammu-
line käik võtab meil naha märjaks.

Teeme mõned lühemad puhkehetked, aga siis jälle edasi – päikesele vaadates on meie liiku-
missuund põhjapoole, umbes selles suunas, kust meie paar päeva tagasi tulime. Kella kolme paiku 
pealelõunal oleme kohal oma teekonna sihtpunktis.
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Oleme tulnud hõreda metsaga kaetud kõrgendikule, Kautla soosaarele. Kolmest küljest – lõu-
nast, läänest ja põhjast oleme piiratud soo ja rabaga, idasuunas on okasmets. Oleme rõõmsad, et 
meil õnnestus taas ühineda ERNA dessantgrupi südamikuga. Jutuajamist küsimuste ja vastustega 
on palju. Juba laagriplatsile lähenedes peatas meid punaste pükstega ratsaväe vormis vahipost. 
Saan teada, et üllatuskallaletungil põgenemalöödud grupp kol. Kurg’i juhtimisel oligi liikunud 
Paunküla–Kõrvenurga sihis, nii nagu arvasime Heimariga. Ekslev grupp oli oma teekonnal kohanud 
metsavendi, kelle ettepanekul ja juhatusel tuldi Kautla soosaarele. Seal oli juba varemalt endale 
asupaiga leidnud Tapalt ratsaväeüksusest põgenenud 13 meest, täies varustuses ja relvastuses koos 
hobustega, ltn. Jaanholdi juhtimisel. Ratsamehed on oma igapäevase elu korraldanud sõjaväelise 
korra järgi toimkondade ja tunnimeestega. Puudest ja okstest on korraldatud ulualused nii hobus-
tele kui ka meestele vihma ja öökülma vastu. Toidukeetmiseks on suur supikatel maasse kaevatud 
tuleasemel. Ka meie mehed on ehitanud endale puude ja põõsaste vahele „elukohaks” onnid, 
katused kuuseokste ja puulehtedega.

Olen tagasi raadiojaamaga oma üksuse juures ja ettemääratud ülesandeid sidepidamiseks tuleb 
jätkata niipea kui võimalik. Sidevõtmiseks Soomega on määratud kellaajad ja teatud lainepikkused, 
kõik tabeli järgi. Teen jalutuskäigu, et leida sobiv paik raadiojaama paigutamiseks. Leian peagi 
„supikatlast“ 20–30 m läänesuunas paar kõrget sihvakat kasepuud ja nende all noor kuusk tihedate 
laiade okstega. See näib olevat hea paik päevase raadiotöö tarbeks ja öiseks puhkepaigaks – vaja 
ainult „katust” tihendada kuuseokstega vihma vastu. Tõmbame üles antennitraadid kahe kõrge 
kase otsa – paigutus on ideaalne, hea kõrguse ja õige suunaga vastuvõtjate poole Soomes. Kui nüüd 
sidepidamine peaks ebaõnnestuma, siis pole see küll antenni põhjusel. Saan kol. Kurg’ilt telegrammi 
edasisaatmiseks. šifreerime sõnumi ja peagi on telegrafeerimistöö käimas. Tabelis ettenähtud kella-
ajal saan otsekohe hea ühenduse keskusega. Nii vastuvõtu, kui ka minu poolt saadetud signaalide 
kuuldavus on hea. Minu väikese võimsusega saatejaama heaks vastuvõtu kuuldavuseks on antenni 
paigutuse osatähtsus suur – siin on see ideaalne. Asetseme väikesel kõrgendikul – saatesuunas lage, 
tasane maastik ilma kõrgete mägedeta.
SAADETUD TELEGR. kell 17.10:
„Ühinesime teistega. Asetseme 7 km lõunapool Vooset. Vene vägede koondumisi Lehtmetsa–Ristil 
ja Voosel. 17.7 polnud teedel mingit liiklemist. Jääme siia. On võimalusi suuremate üksuste for-
meerimiseks. Vajame relvi ja laskemoona. Kranich. STAF”
VASTUVÕETUD TELEGR. kell 17.20:
„ERNA ülesanne 1. Selgitada vene väed Türi–Rakvere–Põltsamaa vahelises rajoonis. Diviisid, 
väeosad, numbrid, eriti suurtükivägi. 2. Purustada Tallinn–Narva raudtee sillad Rakvere ümbruses, 
sest seal asub 8. armee staap.”
SAADETUD TELEGR. kell 20.45:
Juhul kui relvi saadate, palun saata ka üks vastuvõtja ja anood. STAF”

Tänane sündmusterikas päev selles suhtes, et oleme taas ühinenud oma meestega ja et ERNA 
grupi side Soomega on jälle olemas, on õhtule jõudnud. Tulevase öö puhkepaigaks on oma kätega 
kiirelt ehitatud varjupaik tiheda kuuse all – oleme tihendanud meid varjavaid kuuseoksi ka külge-
delt, et vähendada tuuletõmbust. Voodiks on maapinnale paksult laotatud kuuseoksad, et sealtpoolt 
öine niiskus meile magamise ajal kallale ei kipuks. Täna oleme saanud korralikult süüa ja olen 
üldiselt rahul olukorraga.

(järgneb)
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