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(e5ti ralioaväe 

9. jalaväe palk 
l 6. jaanuarilt l 9 l 9 — l . jaanuarini l 92! 

liorralclanuä IlommKjan — alamkapten Iul«K, 
alamkapten lomzon ja alamkapten Mao«lK. 

x.-u. «Kaal- Iallinna5 
l92l. 
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?. sc N. paalmanni triiKK, IaN,nna«. 



Käesolev raamat on Kakku seatult sõjaministri Kolu! 
y. jalaväepolgu lõja päevaraamatu põlijal. lecla on Korral-
clanucl polgu ülema ^poolt määratucl Kommisjon Kuuajalile 
tätltaja Kestes, laamat picli juba aasta algu! ilmumas et naba-
<lule sõjasse puutuv materjaa! värskemalt ja Kiiremalt jõuaks 
lugeja lauale. Kommisjonilt mitteolenevate! põnjuste! on 
ilmumine uiidinucl terve aasta. 

Kommisjon oi! lunnitucl tööcl väga lllnikele ajaga lõpe-
tama. äellepäralt ei jõuclnull tema materjaali pötijalikult 
läbi töõtacla. kirjatöös tunäuva<i vee! selgesti Kaevikus Kirju-
tatucl päevaraamatu ltiil ja Kuju. paljulle sllnclmuste Kcmta 
puuclulicl igakülgsel! anclmecl, mis raskenclas Kirjelllamilt ja 
siglalt liinliamilt. paiguti on uäiklemacl lllnclmulecl uõrcllemlll 
põlijalikumalt KirjelclucI, Kui teisal suurema talitlusega lüncl-
muleä, mis jällegi seletatav anclmete puucluliKKusega. puuclub 
teacluslik — ajalooline oaatekont. 

l<ommisjon on rakulclatucl, Kui võetakse „9. jalaväe polk" 
mälestusraamatuna ja ajaloolise materjaalina. 

K o m m i s j o n . 
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Vägecle Ülemjuliataja «inclralceitnant taiäoner. 
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pilt 2 

Nlam-poIKovmK 8«l,mlät. 



Mam-?olKovniK Joliann 5cdmillt, 

9. jalaväepolgu ülem. 

5!!. polkovnik Joliann ttenäriku poeg ä clim i cl t on lllnclinuä 
5. leptempril 1885 o. Kaarepere vallas lartumaal. Nlgbaricluse 
laanucl Kaarepere algkoolis, õppimist jatkanucl Põltsamaa linna-
Koolis, dmanucl Kooliõpetaja Kutleõiguze. õpetajaks olnucl ?almli 
ja vibula ministeeriumi — ning lallinna 8. linna algkoolis, 
lallinnas uiibicles jatkanucl õppimist õlitukurluste! ja iseõppimise 
teel, nalmistacles Küpsuse eklami vastu. 

õpetajate ringkonnas oli 5 cli m i cl t tuntucl Kui icleaült ja 
värskema õliu Koolituppa Konclja. õpilastele on tema alati rõõmla, 
sõbraliku ja eäalipllüclja iseloomuga IieaKs eeskujuks olnult ja 
enelelt Kauni mälestuse mana jcltnucl. 

õpetajate mobilisatsioon 18. juulil 1914. aasta! turus Ka 
äcbm icltile pllsli oiliku. UllniKeleajalile õppule järele tagavara-
pataljoonis läks tema-295. HvirsKi polguga öaliitlia väerinnale. 
5ea! võttis tema paljuclelt labingutelt ala ja elas Kõik laliingu-
elu Kibeclulec! Külma! talvel Karpaaticles reameliena läbi. Kaas-
teenijacl ja ülemus piäalicl temalt lugu Kui valivalt ja teaclusli-
Kult lõjamelielt. äõjaleltlilistele meelclis ta iseäranis oma roõmlo. 
ja mureta iseloomuga. 

aprillikuul 1915 saacleti reamees 5 cn m i ä t petrogracli lip-
niKKucle Kooli, mille ta lama aasta 15. augustil lõpetas, 
lema määrati äaclomski polku, mis võitles Minski ja äloliocli tron-
tiäel. 5eal oli ta 11. rooöu nooremaks oboitleriks. 16. ctetsembril 
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1915 määrati ta ajutiselt lama raoclu ülemaks ja 17. veebruari! 
1916 — 9. rooäu ülemaks, leäa ülenöati 5. jaanuaril 1916 
alam-leitnancliks ja lama aasta 5. mail leitnancliks. Uute polkucle 
formeerimise ajal 1917, a. algul sattus tema 768. üraeuski 
polku. 5. novembri! 1917 o. määrati tema ajutiselt I I I . pataljoni 
ülemaks ja lllenäati ai.-Kapteniks, vanulega 5. cletlembrilt 1916 a. 

Ilmasõjas on Kapten 5 cli m i cl tile cmnetatucl: 4. järgu 
iinno orclu aumärk pealkirjaga „Va!ivule eelt", 3. järgu 
Nrmo orclu ja 2. ^iing 3. järgu ätanislaule aumärgicl. 

6. nouembri! 191? a. ilmus tema 3. (esti polku teenima. 
25. märtlil 1918 ülenclati tema Cesti cliviiliülema poolt Kapteniks. 

dKKupatliooni ojal oli 6 cl imiclt jälle lollinnas õpetajaks, 
äakslaste IcmKumile! ilmus tema vabatabtlikuna 3. polku 21. 
novembri! 1918 ja määrati I. pataljoni ülemaks. Ülies 3. polguga 
algas ta sõjalist tegevult enamlaste vastu Võrus, äealt taganes 
polk Kaosleilus — 36 obvitleri ja umbes 50 lõäurit. lõtati 
Tartut pealtma. Nga oli juba liilja. laganeti Viljanäini. 
1. jaanuari! 1919a. algas Viljanclilt uastupealetungimine. Kapten 
5 cli mi clt oli ileleisva Kolonni jubataja, mis leilis Koos polgu 
raacluclelt, Vüjancli Kaitseliitlastest, lartu Kooliõpilastelt ja 
lkoutiäelt. ttiljem tulicl tema Kcllutaäa: 6. polgu 7. roocl ja 
Dolacbovitlcli oma lalgaga. Haliinguic! algas tema 189 mebe, 
9 Kuulipiläuja ja 8 suurtükiga. ?a oalclas nencle jõuluaega 
KarKli, laagepera, ttelme, Koorküla, lõrva, valga ja peäeli. 
Viimases laliingus lai nanva jubt 31. jaanuaril püslikuuliga 
jalalt naavata. vabepea! oli tema ajutileks 3. polgu ülemaks 
)»imetatu6. « 

äelleaegleä lõjamebecl olicl täiesti cliltliplineerimata ja 
labingutes vilumata. 5uuramisKäiKe!e ei julenuä Keegi minna, 
laliingus tarvitas meeste eclaliajamine luurt noeoa. Kapten 
äclimicltolilunnituä tiliti isiklikult luuramas Käima ja laliingute 
ajal cmeliku eel liikuma, seega melii julgustaäes. Vaenlast lüüa 
aitas lea! ainult jubi iliklik julgus ja Kavalus. KarKli mõila, näitu-
seks, oli tema õslel enne pealetungimist saatnuä llbe talumebe tea-
tego. et liommikul eestlaste poolt 7 polku soomlasi ja inglali 
NarKlile peale tuleuacl. Kartuses punastcmuä punalec! õõ Kestes 
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mõila. tlommiku! loitis Kapten 2 cli mi clt Kabe ratsaniku laate! 
nelja m9ila lisle, ja pelet«5 vee! viimased punalecl nende Kraami-
voori juurelt laiali ja võttis voori llbes rikkaliku sõjasaagiga 
vangi, päralt Pedeli mõila oalclamilt laadi teade, et vaenlane 
on Kolonnis selja talia ilmunud. Kapten ä cli m i d t leletas meestele 
seisukorra ära, paiskas roodud alieliKKu ja liikus tagali Pedeli 
poole, äea! oli vaenlane juba sees. Kapten äcbmidt KäsKles 
abeliKKu vene Keeles, nimetades enclicl ilbeklandaks lläti polguks, 
punalecl olid eksiarvamisele viiclucl, ei avanud tuld ja lalklid 
aneliku mõne laja sammu peale tulla, Kus liis meie alielikult 
ootamata tuli avati. Vaenlane jooklis suurte Kaotustega laiali. 

Kui Kapten äcbmidt i ! liacw paranenuci ja ta polku tagasi 
tulnucl, oli ta ualiepeal 26. veebruaril 1919 a. juba 3. polgu 
ülemaks nimetatucl. l a läks polguga võideldes edali, vallates 
ätakelni jaama, mille juures ! t . märtsil teilt Korcla baaoata 
lai. äeekord rinnult ja raskesti. Kaske liaav Kippus Kangelalt 
murclma. la lamas Kaks Kuucl aega lallinna baigemajas balva-
tuna. Vaevalt jõuclis ta aga toibucla, Kui tema lioalimata tarni. 
Ilselt ja lubatucl neljakuuliselt pubkulelt, 17. mai! jäüe tege-
oasle väkke ilmus, nüllll juba 9. polgu tormeerijakz ja 
ülemal»». 9. polgu! oli leekorä uõrcllemili vaikne front, mis 
piäi temale võimaldama tervise parcmclamilt ja pubkult. 

Veel täiesti naigena ja otlalõppenuna alus ta energiliselt 
polku formeerima, t i pillinucl lilmapilkugi paigal, uabetpida-
mata pikka pärnu, Heinaste ja Jäärja ocmet loites. Käis 60 
oerstalilel frondil baina teega Kõigi rooclucle leilukobad läbi. 
tteinaste ja äalatsijõe liinide valdamise aja! oli ta Kobal, äõi-
tis läbi Uue äalatli ja äepkllla liini, vaadates isiklikult järele 
iga ükliku rllbma leilukoba. Vanepea! ilmus ta jälle pärnu 
polgu lilemili asju ajama. 6. juunil, Kui landesvelir Võnnule 
peale Kippus, loitis ta polgu juure Hemsalusle. 20. juunil, 
lemlalu labingu päeval, alus ta lõpulikult polgu etteotsa, jubti-
des isiklikult Kõiki labinguid landesveliri vastu, temlalu, ^ngel-
bardsboti ja ^arnikau labingutes on ta võitlejate esimeses 
reas. engelbardsboti lcmingus liikus ta abeliKKu mõõda Kabe 
KälKjala saatel, Kes mõlemad baavata laid. Müblgrabenisle 
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ratsutas ta paari onoitleri ja mõne luuraja laate! esimesena 
lisle ja uuris vüllna Kaläaiä oaenlase püsli- ja KuuNpiläuja 
tule all. 

Naroaeellel Kaitseliinil õpib Kapten ä climi cl t palgu tranti 
peensusteni tunclma, Käies tiliti l ä b i Ka Kaugemaä ja Karcleta-
«amacl ualveposticl ja tunnimeeste alupaigacl. Väga tibti viibis 
ta Kaevikutes ja mulämajaäes lõclurite Keskel, pllllcles alati 
teaäiik alla palgu tarvetes ja leilukarras ning jagacla Kaeviku 
Kangelaste raskusi sõbraliku osavõtmisega. 

(namlaste uäljalurumine Kaclumaa rajaclelt ja ?9bja 5äti> 
maalt Kanclis täiesti partilaani (lisli) - lõja laacli, Kus Kunagi ren-
Kenclaäa ei laanucl clistlipliini alla painäuvate sõjaväe llklus-
tega, oaicl alati tegemilt ali peaaegu juliusliste lalkaclega, Kecla 
Kaos naicia ja võitlema luncliäa võilicl ainult juliticle ilikük 
eeskuju valivuses, lurmapõlgamiles ja isamaaarmastuses ning 
nenäe leiäliKKus ja energililecl võttec! Kriitilistel lilmapilkuäel. 
Neecl omaäulecl aücl Keliastatucl Kapten ä c l i m i ö t i isikus. 
Nencle peale taetacles võitis tema terve rea laninguiä l<arklilt 
Künni ätakelrli jaamani. 

Hanäesuenri sõjaks palnucl 9. palk vee! Küllalt valmis. l a 
Küples alles lõpulikult võitmatuks Kapten 5 cn m i ät' i Kinälates 
Kätes. 5arnalena esines palk, Kaitstes Narvat ülisraskeis 
tingimustes. 

Novembrikuul !9l9. a. lllenclati Kapten äcnmicl t a!.-
polkovnikuks vanulega 3. juulist 1919 a. Hiljem annetati temale 
/̂abacluse Mit i I I . liigi 3. järgu ja I. liigi 2. järgu aumärgiä. 
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pärnu Kaitsepatahon. 



l . Üleüläileä jooneä. 

(est! lõunaraja, Heinastelt Mõisakülani, ai! Vadaäuslõja 
algul niinäst, meie Kui Ka punaste paalt tähelepanematuks 
jäänuä. 1919. aasta algu! KaKKalicl liin ja seal läti parti-
wanilte liulgacl ilmuma, Kes rõõmliä rajaäärleicl elanikke ja 
Kaäuliä jälle, pärnu Kamanäant. leitnant l a u r i t s Karralclas 
d r a j õe, l a i k s a a r e ja I i l ä r j a Kaitseliitlastest alalilec! 
Kaitlelalgacl täKtlamaile teeäele—Ikla, Dreimanni, leaste.llmliku, 
pupli ja l<i>sa Kõrtsi likticlel. äalkacles puuäulict okoitleriä, 
sellepärast saia naä jukatuli pärnu Kamancianäilt. 

läti piiril änoaräaliä iga silmapilk areneda tõlisemac! 
sllnclmusecl. äee lunäis laama piirikaüleks pärnu tiaillepataljani. 
pataljani Kalli juures seilicl: pärnu Kamanctant, leitnant l a u r i t s , 
tema adi, leitnant ^ i m m e r m a n n ja garnisoni ülema abi, 
lipnik pä ts . pataljoni ülemaks ja formeerijaks määrati leit-
nant l i m m e r m a n n . 

leitnant 0eorg MiliKl, p. 2 i m m erma n n, tegelik põllu-
mees 5auga-?änelel ^a mõisas' lünäinuä 25. märtli! l874. aas-
tal lartumaal vaimaltueres. ttaricluse saanult lartu gümnaa. 
siumis. leeninucl ranuajal Vene sgjanges läclurina. Ilma-
sõjalt algulelt laaclik ola oötnucl. 25. augustil 1915 a. lõpe-
tanucl ( i a t l c k i n a lipniKKuäe Kaali. lerue sõjaaja vüoinucl 
tegevas väes, nõttes ola paljuilt lakingutelt ja laaäes Kaa-
iiata. lemale on annetatuä aumärgicl! ätanislaule orclu 3. ja 2. 
ja / l ina orclu 3. ja 2. järg» aröenicl, 0eorgi risti 4. aste loor-
beripiirjaga ja Kula (ieorgi mõõk. 
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lilöcl alati 16, jaanuari! 1919. a, elime«tek5 abilisteks 
pataljoni ülemale alic! junkruä frieclricli l i e i n n o l ö , Augult 
äancter, l̂ uclalf l<enKIa ja tlans V i i K b e r g , reamees 
l̂ einnolc! c a l n ja Kirjutaja 5emper . laln lai aäjutancliks. 

20. jaanuaril formeeritakse Kommisjonis uastuugetuc! 
ratwauäelastest 3 rooctu, neec! on uadotadtükua', elik Ke5 lllie! 
enk teile! põtijule! 5enni registreerimata jciänucl. ala neilt 
saadetakse Kalie piirile Kaitseliitlastele taetusekz. 
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Jaanuarikuu Keskel ilmulia' pataljoni teenima: Ilja lan-
no t t , Ke5 määrati 1. rooclu lllemak5 ja Kõigi piiri! seisvate 
kaitseliitlaste laikade jubotajaks stema laab tiiljem nimetule 
— Orajõe garnisoni ülem), sõjaväe ametnik l<arl 5 ü ä i g, 
Kes nimetatakse pataljoni majanäusülemaks ja KartermeiltriKs, 
4. polgu lipnik Joliann K o g g e r — jala moakulilajate Komanclo 
olemaks, vabatabtlik (üiriltian Kommislioii — püslimeiltriks 
löjaväeametnik krnlt (ir en^—majanclusjaaskonna asjaajajaks ja 
laekalioiäjaks ning Dr.Jaan 
5<uKK pataljoni arstiks. 

pataljonis puuäuliä 
olioitsericl. Vabariigi obuit-
lericle reserv oli tüki. llli 
aga teacla, et pärnumaa! 
liulk õpetajaid oboitlere 
on, Kes valiUule määru-
le järele leuni ajapiken-
<lule! viibiliä. Neiä Kalu-
talicl KolialiKuä vöimuä 
Kokku. Veebruari algul 
ilmuliä pataljoni teenima 
ja nimetati Kolitaäele õpe 
tajacl-oliuitseriä: NIam-
leitnant krnlt rtanlu p. 
K u n g i—Uue-vänöra luu-
rikaru Kooli juliataja-aclju- ?>!t 4. 
^cmäiks; Majanclule ülem cil<l!g 

leitnant Peeter/lntoni p. l i o l t s — pärnu gümnaasiumi 
inspektor — 2. rooäu ülemaks; 

leitnant Jaan Jaagu p. X i n g e r—õpetaja Nbjas—3, rooäu 
ülemaks; 

ol.ltn. Nrnolcl Jaagu p. l i l s — Uue-Võnära Vöiera 
Kooli juliataja — 4. rooäu ülemaks: 

al.ltn. Mart Jüri p. l u i l k — Jakobi KinelKonnaKooü 
juliataja — liclemeeskanna ülemaks: 
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al.ltn. pau! ttanlu p, l l i l i e n o l a ä » — JaKadi Kiliel-
KonnaKaali õpetaja; 

lipnik l<arl latiani p. l a l t s — õpetaja lellelt; 
lipnik lõnis Näo p. . V e n t l e l — lari KinelKannaKoali 

õpetaja; 
lipnik Peeter MinKIi p. Ka le n b I a ä t — õpetaja ki l ingi. 

Nõmmelt; 
lipnik Jonann ttenäriku p. I a m l a n — õpetaja laalüt^ 

(laali o.) 
lipnik loliannes tlennu p. M I i K — õpetaja laatrest; 
lipnik Nvram Jaani p. V a l g e m ä e — õpetaja penujalt ;, 
lipnik Jüri Jüri p. K i d b a r — õpetaja vana-vänäralt 

— Kuulipiclunte K <la ülemaks. 
tiiljem tu!i<t juurcle reservilt ja teistelt väealaäelt: 
Nl.-ltn. dnriltaptiar Jaani p. M a a l i K — õpetaja luöa-

linnalt; 
al.IW. Jaalep JaKabi p. M ü l i Iba cli — pärnu Xau-

vancluskoali õpetaja; 
leitn. l<ar! lunani p. l a u r i t s — põlluteaäule llliõpi-

lane ja tegelik põllumees Tõstamaalt; 
leitn. MiliKel tlenäriku p. l a m m a n n — õpetaja lari l t . 
27. veebruari! alus pataljoni ülema Kollale Kapten flnci-

res laagu p. l a m i n g a s , lünäinucl 20. äetlemori! 1893. a. 
laris. Nariclule laanucl Irettneri gümnaaliumis. Vene lõja-
väkke ilmalõja algul oabataktllkuna astunuä. lõpetanult 1. 
petertiati lippniKKuäe Kaali 14. mail 1915. paljuitt lakingu-
telt ala võtnucl. leitnant l i m m e r m a n n paigutati üle 3. 
palku, Kus ta uõitlules lanliesveliri vastu Kangelase lurma lai. 

pikk Kaitleliin leallis üles luuremaä nõuclecl, Kui le<to 
40—50 aasialeä Kaitleliitlalec! täitma Kõlbaliä. pealegi 
ilmulicl Ikla vastas punaste läti Küttide raaäuö Kuulipiläujate, 
luurtllKKicle ja ratlalalgaga. lekkis tungiv uojaäus pataljan» 
täienclacla ja lõjanõimulilematelt ollustelt moaäusta^a. leit» 
pääsetee, et 2. cliuiili ülema laaga pärnu maakonnas lenn» 
mavililatliaanilt oabacl 1900, 1899 ja 1898 aastate! lünäinucl 
naarecimenecl Kakku Kutluti. ( t asja Kiirustacla ja liõlbustacla, 



lõitliä otioitleriä KalieKaupa KibelKonäaäesle, Ku5 lllies valla-
«alitlule elitajatega Kammisjanic! meeste vastuvõtmiseks maa-
clustati. Vastu võeti Kaik pealt nälia teruecl meliecl, perekonä 
liste! põlijustel vabastati ainult^maata perekonclacle llklikucl 
toitjacl. Vastuvõetua' menecl Koonöulic! päev päralt oastuuõt-
milt pärnusse, Kaala tuues riiäec!, jalcmõuc! ja näclalale 
löögi. l?aljuä ilmulicl pastaläes. 5iin vaaäati meliecl arlt-
lilelt läbi, jagati raaäucleks, alati õppust, ja juba nääala 
päralt võtliä mõnecl raactuc! 
labingult Heinaste all ala. 
l<uu aja Kestes, enne Kui 
õppus Kaugeltki veel pol. 
nuct lõppenucl, alicl meliecl 
Kõik liinile laacletucl, Järk 
järgult vabastati nllllcl 
Kaitseliitlasi. 

l̂ aske aü tegutlecla 
noorte lõclurite ja Kaitse-
liitlastega, Kellel sõjaväe 
teenistuselt aimugi pÄ-
nucl, Kes pllsli tarvitaäa 
ei alanuc! ega mingilu-
gult cliltlipliini ei tunnucl. 
?uuc!ulic! õppinuc! alam-
oliuitlericl. ametmeeste 
Kobtaclele raacluäes pai-
gutati uäüeleiä tagavara-
väelali, aga tibti Ka libtlalt 
ualivaic! melii. abvitlere aü õige välie. Olgugi, et pataljani llles-
onne teiste uäeolaäega uõrreläes Kerge oli, siiski taruines Küllalt 
energiat, et Kirjeläatucl oluäes punaste partilaani-lalkacle eelt 
püri Kaitsta ja KarraüKKuäe punaste raocluclega lageclasti 
laliinguiö lüüa. 

varustule lulites aü pataljan llrgtingimustes. l<ui lõja-
Varustusega Eesti väes igalpaol raske aü, siis lecla viletsam 
o!i lugu jult liiljem teKKinuä väeolacles. Ka itle pataljani! 

p>>» 5. 
Xapten I«mlnga«. 
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tuli Kõike uaru5tull Koba pealt otlicta. püsliä Korjati. Neecl 
olicl enama5ti riKKe5. paar rikkes Kuulipilclujat laacli oaenla-
lelt lõjalaagina. Märtsi lõpu! toocti Vreimannisle 4 luurtüKKi, 
mis tei;te5 võeolacles juba KõlbmataKs tunnustatuä, leletoni 
aparaate ja Kaabelit rekvireeriti Koba pea! teistelt alutustelt, 
voor puuclus täiesti. loimetati Kõik Kllütbobustega: lõclu-
rite, taiäu, laskemoona ja bacwatute ueclu. 5abingu pilioiks 
Kälutati barilikult suureä bulgacl Küütbobuleicl meie oägeäe 
zeilukobtacle juure ja Kõigisse etap punkticlesle pärnu ja Ikla 
vabel, aprillikuul, Kui meri labti läks, veeti proclukte ja baaoa-
tuic! aurik „valter'il" mercl mõscla, l^iicleualustulelt ei olnuä 
juttugi, peale üksikute lrencbicle ja talimlltliöe pärnu „Übistõõ" 
poolt, ning pärnu maakonnalt rekoireeritucl väbeste riiete ja 
pelu. (limeleä rabalummacl maklicl pataljoni ülem ja majcm. 
ilule ülem omalt taskult. 

Heinaste piirkonnas, mis Kujunes pataljoni tegevule 
ttintlamaks punktiks, olicl KobaliKuä elanikuc! meie vastu uue-
nulikuö. punaste buoicles tõõtamilega lürmitaliä nacl meile 
palju raskuli. ki puuclunuä aga Ka IliKuicl, Kelle teenusteta 
meie Kaluks vaikicla ei laa. Neecl olicl — neiu Meeri Me ie r , 
laevakapten flugult Ve iäe ja taluperemees ftlbert t l e n n i n g . 
tteaäe Ümbruste tuncljatena oliä nacl alati meie luurajate ja. 
labingulalkacle jubtijateks. M e i e r tõotas teletonistina garni-
looni ülema llaabis. Veicle organileeris oma algatusel ja oma 
arstirobtuäega elimele abianclmile Kalgetele ja Kaavatutele vrei-
mannis, t t e n n i n g Korralclas drajõe Kaitleliiäu ülemana meie 
võgecle' leljatagult. 5aningute ajal olicl naä alati elimeste 
võitlejate rictacles. 

2. elimene Neinaste naläamine. 

14. veebruaril !9t9 oli pärnu l<a!tlepata!jonil elimene 
tuleproov. luba mõni päev tagali liikulict Kuulujutult Heinaste 
pealetungimilelt. Kuic! alles 13. veebruari õbtul Kell 6 laacli 
Kinälaä teatecl pealetungimile Kalu üle, Kui leitnant J a n n o f f 
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— drajõe garnilani ülem — üksikute gruppicl? jubiä vreimanni 
Ki!la5le llbilele nõupiclamilele Kokku Kutlu5. Helleks ajaks 
picli Ka Käskjalg dperatiu-pcievakäluga pclrnult pataljani ltaa-
Kilt Katlale jõuäma. lunnict Kaäuli<t: juba aü KelKõä Käes, 
Kuicl aaäatcw KälKjalg ei tulnucl. Ci võinucl enam tuncügi nii-
nitaäa, Kui vaenlasele õõ Katte all lcilienecla talieti. Muti 
amapeacl aperatliaanikava KaKKuleaclimilele. Varsti oli lee 
igakülgselt läbikaalutucl ja gruppicle juliticlel oma lllescmclecl 
teacla. ( i luucletuä aga veel laiali minna, Kui KälKjalg l>cir-
nult Kakale jõucüs. põnevusega avati salajane ümbrik, äelgus, 
et ülemalt paalt KcKKuleatucl aperatliaanikava täiesti sarnane 
aü lellele, mis Kaasalijacl nälja täötanucl. Kincllas ulus ape-
ratliacmi KarclamineKusle, läklicl gruppicle juliicl ama lõclurite 
juure väljaastumiseks tarvilikke eeltcliä tegema. 

l<ell 2 alus elimene 15 mebeüne Kaitseliitlaste lolk 
lipn. l a m l a n i jubatulel H e l g e m aa talult teele, et mercl 
Kauclu tleinaste alevile seljataba biiücla. dii Kottpime ilt>. 
Zula tuul paiskas tibeclat lumelartlu. Merel mustenclaliä 
lllgaoacl ueeloigucl. äuurem ala Kaitleliillas! aü pastalcles ja 
neil ei tulnucl mõttessegi oma jalgu baicla; üksikute! laapa-
Kcmäjate! tuli aga vabetpiäamata jalgu ülespaale ajacla, et 
veli säärikutelt välja nõrguks, tliiüti Kõige luurema etteuaa-
tulega ja sügavalt mere pealt, et vaenlase valvepalt, mis 
laäamalillal alus, mitte enneaegu meie liikumist ei märkaks. 
l<el!a 5-eKs jõuclis laik Heinaste taba pluslijõe subu ja leaäis 
enele Kabele paale alevikult väljaviivat teeä abeliKKu, leine 
15-mebeüne lalk, Orajõe Xaitleüiclu ülema H e n n i n g ! juba-
tulel, läks läbi lllgaoa metlatibniku l?alcbupi Kortli juure 
välja, lõikas vaenlase telekani võrgu Katki ja Kangutas rauätee 
racmac! labti, peale lelle sinnasamasse abeliKKu Mäes. Koi-
rnos lamaarvuline laik, llbes Kuuüpilclujaga, ÜKla peremebe 
augult Veicle jubatulel, leacüs enö Heinaste ee! lcminguvalmis. 
Umbes 30 meelt, leitnant l a l i n a l t ' ! jubatulel, jäi äelga-
maale relerni. äeega aü enamlaste vastas tteinaste sibis 
umbes 80 meelt, äaacluc! teaclete järele palnucl Ka punaste 
jõucl tteinastes üle laja — partilaanilalgacl ja üks ola 

/ 



?. läti Küti polgult, Kabe Kuulipildujaga, äuurtllkiä puuclulic! 
mõlemate! pooltel. 

l<ell ',26 aja! lasti tteinaste taga laket ü!e5. 5ee oli 
märguanne teistele laikadele tegeoule algamileks. ?a lilma-
pilk täitis pllslipaukucle ragin ümbrult. tteinaste oli Kalmelt 
Küljelt ägeda tule all. NbeliKud uajulid ikka ligemale ja 
ligemale. l<a punaste postid ouolid püslitule i varsti Käbva-
talicl nende Kuulipildujad, Kuid juba poole tunni järele vaikis 

Kõik' meie öine pealetun-
gimine, pealegi Kalmelt 
Küljelt, aü uaenlalele oota-
mata tulnud ja luurt äre-
vult lilnnitanud. Kõike 
maba jältes, põgenelid 
punakaartlaled - ainult pi-
medus päästis neicl vangi-
langemilelt. Meie Kätte 
langes rikkalik lõjalaak 
ja Kolm vangi, surnutena 
jäi enamlali 5 meelt la-
binguoäljale. Meie Kaotus 
— 2 baaoatut. 

Übe! aja! pealetungi-
milega tteinaste all algas 
tegevult 5aiKlaare - Uri-
laare laik lipnik V a l g e -
mäe juliatulel, puliastas 
vaenlalelt Kiulumetla Küla 

ja tungis likmatlcbini välja, Kuna Jäärja, la l l i , ?ati ning 
Nõmme grupicl lipnik N l l i K u junatulel ülies lipnik 
l^a a le n b l a dt ' i ja junkur V i i K b e r g i g a Kabe Kuuli-
pildujaga KodjaKu mõila lillis üikulid. Idbendatud grupicl 
laia pealetungimile Kalud aeglasti Kätte, pilrnult toodud 
äakla pllsliloklud ja paäruniä — 20 tükki mebe peale 
jagati välja. Kuna aboitlerid eelseisvat operalliaoni barutalid, 
alulid sõdurid aü mõila peretaas tantlukarralclulele. (ndi Kes-

pilt e. 
n. vveläe 
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Kelt leiti uiiulimees, Kes pliicli pea! pü5ti seistes viletsat viiulit 
KääKlutas, Künni llkznaaual Kõik Keelelt KalKelicl. tia mõnecl 
aqaramact mõilaplikacl olici tantlule ilmunucl. 

öö oli õuclne ja Klllm. Mõis Kubises Koostelt ja regeclelt. 
äiinlea! vükuliä Küllclimeeste piibutulect. llabtilelt uklelt 
Kaja5 trallimise Kõmin. Cemal mustalic! tunämatumaä metlacl 
ja lageäaa' mõisauäljccl. Ootamises ei tunäunucl Kartlikku äre-
vult, lioolimata Kavatsetavast esimeselt labingult. knäamili 
Kujutati seäa ööcl siiski ette, nagu viimasena elus, selt Keegi 
^i teaclnucl, Kubu tema uiiakle. 

KelKööl KaKati eäali loitma Ilmlikule, 5äti piirile, Kus 
alus meie viimane eelpost. Üiles pimeäules lookles Kiire! 
lõiclu! pikk Klllltbooste voor, miüe lõpp vaevalt silmapiiri 
mcmtus. Ünetunniüle lõiclu järele jõuti luulikule. äiin pea-
tati, loojencloti jalgu ja jagati menect valclacle Kaupa rünmaclesle. 
Kel! 4 öölel alati rännakut, kclcmliikumine võis nilllcl lilncliäa 
ainult piilurite valve all, varsti jõuti määratu luure metla 

ääre. äiin lakkus grupilt 40 meneline Kilingi I?ati valclacle 
rülim, mis lipnik K a l e n b l a c l t ' i juliatule! patiemale paale 
laacleli Muna talu lillis. Ülejäänult ala jätkas otse teec! metsalte 
oaliel. Kõigi! aü piclutu^u täiesti langenucl. ainult pikkamisi 
jõuti ummiles lumes tianireas eclali, Ümbrus oli Kõigile tuna-
mata. Mõlemil paal teecl cigalicl Kõrgecl Kuulell pakluäe lume-
Kampacle all. Karraga baKKaliö eemal Koeraa naukuma — 
^iin picli aluma vaenlase „sala". Ct aga Kõik jälle vaikseks 
jäi, jätkati rännakut l?ainiti metlcwcmi talu poole. la iu oli 
vaja Kiiresti ümber piirata ning atlustaualt eclali tungicla, aga mees-
te! polnult alielriclamalt aimugi, äuure vaevaga luucleti liiski alie-
ÜK mõlemile paole teecl talu suunas üles leaclicla ning talu piirati 
lisle. äelgus, et vaenlane oli rakkes olevatel nobuste! juba 
„ja!ga lasknucl." äeega oli pool teecl KocljaKi mõilani 
Kgiltucl ning vaenlase uäljakarauul põgenema aetucl. (clali 
läks tee läbi vcltiemo, metla ja võsastiku. Juba pailtlic! 
eemalt ülase talu lilueticl. äea! alus uoenlale valvelõke. 
Varsti oli Karjamõis Kolmelt Küljelt lisle piiratua'. pime-
ciules märkas vaenlane alieliKKu alles saja lammu Kaügule! 
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jo lÜ5 avati meie peale Pil5lituli. Meie poolt bakati Kolle 
erutatult ua5tu plaklutama. silmapilgul arenes väike labing. 
( t legaclult vaenlale leer!5 ära Kalutada, tormati Karjalautade 
ja tei5te boonete valiele sisse, Kus püssituli vä!Ku5. Korraga 
lattu5 meie paliem tiib, mis llklikut luurt maja pidi Umber 
liaarama, ile legadusle ning lõi Kõikuma, lelt neil oli juba 
üks surnu ja teine naavatu. 5ipniK N l l i K oga ei annud 
aega mätlemileks, vaia Kiirustas edalitungimilt. Mõne minu-
tiga oli vaenlane välja lõõdud. 

Vabepea! IiaKKas juba Koitma. Vaenlast tagaajadeZ ja 
temale uõidurõõmlalt järele paugutades, jõuti peagi KodjaKi 
mõilo. oletati nabid igale poole ning laadeti luurajacl välja. 
MõilaelaniKucl olicl uute peremeeste vastu ^väga lõbralikuä. 
Mebed alulid tubadesle, Kult punaled biljuti labkulicl. v i i -
bimata pllliiti vaenlaste täid välja, toocli uuecl õlecl lisle ning 
pancli abjud Küdema. Uued olucl pailtlid õige mõnusatena. 
Kuid polnucl liiski aega Kaua uälimult pubata; oli vaja poo-
lec! mebed teistele gruppiclele appi laata likmatlcbi raucltee 
lilcla valvama. 5e!1e järele jäi KocljaKi KaitlelalK õige oäik-
seks. Kabelt Küljelt ulatalid äalatli org ja metlaä Kaugele 
leljataba. dii vaja valvel olla ja mõlemile poole liclet pidada, 
et mitte lõklu langeda. Kuuenda polguga sidet looma lõitlid 
Kaks meelt lääniga. Nlles bilja öõlel jõudlid nad tagali ja 
tõid teate, et neilt pabema! poo! on 33 versta laiune piirkond 
vaenlalelt täiesti vaba. 

Heinastes leidlid meie väed Kabelugult vastuvõtmist. Jõu 
Kam Klals — majaomanikud, Kaupmebe>t jne., ei suutnud 
Küllalt meie võidu üle rõõmustada, ning püüdsid sõjaväelastele 
igapidi vastu tulla. 5elle vastu olid oga need erakonnad, 
Kelle liikmed punaväes teenisid ebk viimastega übes Heinastelt 
nälja taganesid, meie vastu äärmiselt vaenulikud. 5uure aga-
rulega alus N. veide, Kelle garnisoni ülem Heinaste Kõman-
dändiks määras, siin puhastustööle ja Korra jalaleleadmilele. 
KaitleKorraldus ja leilukontade Kindlustamine jäi lipnik lom-
loni boolde. 
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vaevalt olid meie väed tarviliku valve välja pannud ja 
leilukolitade Kindlustamilele alunud, Kui vaenlane sama! päe-
va! elimelt Katlet tegi Heinastet tagasi ugtta. Umbes Kell I? 
ligines ta pikas abelikus meie leilukolitadele pluslijõe jooned 
ja avas püssitule. Ola alielikult tegi Katset meie seilukantadelt, 
äbi murda, Kuid meie lalk Kibutas nad energilise! vastukai 
laletungimilel Kaugele äalatli poole metsa. 

Järgmilel päeva! olid punaled abiväge saanucl. Kel! 10 
nõmmiku! algalid nad pealetungimist likmatlcni lilla juures. 
Vaenlasel oli lea! luur jõuline ülekaal: — 150 jalameest 3 
Kuulipildujaga ja 50 ratloniKKu. ?ea!e Kabetunnililt võitlust 
taganes meie rllnm leaste sibis. 5ee vaenlaste KorclamineK 
äbvardcs tteinastele lisdaalitlikuks laada: oli ju tteinast? 
pika ja Killa lapina alaliles ilralõikamile võimaluses, äelle-
päralt, Kui 16. veebruari! pärnult abivägi pärale jZuclis, Kalu-
tati al.-ltn. MaaliK 20 meliega leaste rllnmale abiks, äelle^ 
Kolito, Kirjutab üks olanõtjatelt: „!3. veebruaril peale lõunat 
jõudis teacle ?ärnu, et punaoäelaste salgacl Heinaste tagasi' 
tabavad võtta ja lellepäralt on frondile rutulist abi vaja. 
ltlies lellega nakkas arvamine maad võtma, et Kui punaste! 
tõesti Korda lätieb Heinastet uuesti tagali võtta, liis nacl Ka 
edali (estimaa lisle võivad tungicla. Nli oli laupäeval, äuure 
rutuga liakati mebi Koguma ja nimekirju Kokku leadma. ftroali 
tarvilikuks vanemalt 80 meelt välja saata. l<a!me—nelja tunni 
järele läks Korcla neicl mem Kokku laacla, Kuicl uus Iiäcla; 
paljucle! puuclulic! liinile loitmiseks Kõlbulikud laavad ja 
riided. Väljas oli 15—18 Kraadi Külma, Kuid ainult üksikuid 
luudeti rahuloldavalt varustada, teiled aga pidid tuviriietes ja 
Kingades rälja astuma. Vabepeal olid pataljoni staabi juure 
Kokku Käsutatud Klllldimebed, Kes liinile sõitjaid Heinastesse 
pidid viima, dlioitleridelt lõitlid Kaala ai, ltn. MaaliK ja al, Int. 
lilienbladt. üubid ja Käsualused olid üksteistele täiesti võõrad, 
tiell 9 anti padrunid välja ja voor baKKas liikuma. Hele Kuu 
valgustas mererannal looklevat lumeteed. ssegede pealt, Kubu 
neli — viis meelt oli paigutatud, Kõlalid elavad isamaalaulud. 
5au!ude nulka Koltlid Ka llklikud püzlipaugud, mida aga cm-



vitlericl peagi luutsicl I9petacla. aegajalt joaklic! meliecl maas, 
<t jalgu laajenclacla. Umbes Kel! 12 ööle! jõuclis voor labkuranäa, 
Kus mebeä enclicl vallamajas loajenäalic! ja Kus Ka liobuleic! 
natukene lääcleti. leine peatus ali tlääclemeeste vallamaja juures, 
Niies Kaiclu ajal jöuclis vaar vreimanni, Kus drajae garnilani 
tllem ltn. Icmnafl alus ja meeste Kalita ama Karraläuleä tegi, 
M.-lnt. MaaliK llbes 20 meliega määrati likmatlcbi lilla juure 
1°auite grupi taetuleks. lee lilla juure viis läbi tteinaste alevi, 
likmatlcbi lillani ali 8 versta, mis jala ära tuli Käia; ainult pacl-
runite oeclamileks vaeti llks babune. (KK Klill leitnant 3abnaff 
Kindlasti rõliutas, et likmatlclii lilcl meie Käes an ja linna 
viiv tee bääaoliuta, atlustati liiski tajuliste ettevaatustega lii-
Kuäa. Heinaste vallamaja juures, mis 6 versta alevilt, tuli Kää-
nata rauätee liinile, lelt et maanteel lumi lllgcw oli. 5iin Ko 
na! läks raucltee mclenõluakult läbi ja 20 meelt Unes paclruni 
Käärmaga liikulia'tingimustes, Kus ainult ette ja talia nälia väis. 
(elleisva raucltee putka juures tuli äkillelt laik melii natitavale 
ja avas a!.-!nt. MaaliKu lalga peale ägecla püslitule le! ajal, 
Kui meliecl lllieskaas maclalal raucltee liinil liikulia. äelgus, et 
tiin 5clti punastega tegemist ali, Kes uabeaja! likmatlctii lilla 
ama alla välnucl ja luuremacl lalgaä ette laatnucl. pärnu Kaa-
lipailicl, Kes Käige ees liikulicl, jäic! täiesti KillmauerelisteKs ja 
ilma Kaluta lalklicl encliä üksteiste lelja taba põlvili, et vaen-
lalele vastu bakata. äarnalel Kombel ei alnucl aga võimalik 
tulcl avacla, lelt tagumilec! võiliclju elimeli tabaäa, mispäralt 
^rupi juliilt KälKIus anti Katiele paale teeä alieliKKu minna. 5e-
clalama tegiä Ka punalecl. IllbiKele tulevabetule järele jäi Kõik 
vaikleks ja al.-lnt. MaaliK laatis Ube mene Heinastesse KoK-
Kupuutumilelt vaenlasega teatama ning eäalitungimileks abi 
paluma, Kolme-nelja tunnilise aatamile järele ei tulnucl KälKjalga 
tagati; liiljem laacleti teine KillKjalg, Kuicl Ka lelle ootamine 
oli asjata. 

5e! ajal, Kui al. ltn. MaaliKu laik likmatlcbi lilla juu-
res väljalaoäetuä KälKjalgu tagali aatas, arenes punaste peale-
tungimine Neinaste all uibaleks labinguks. äee ali 16. veebru-
ori! umbes Keskpäeva ajal. (namlalecl oliä abiväge ja Kuulipil-
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dujaid saanud, purju joodetutena vajusid nende alielikuä plusli-
jõe joone! üle lageda natietpidamata meie seilukolitade peale, 
Kuid nende read tiarvenelid meie Kuulipilduja ja püssitule all 
ning nii mitugi Katset lõppesid tialedall. 5c>bing Kestis Kella 3-ni. 
Meie ainukene Kuulipiläuja läks r ikki ; patiema! tiival oli 
vaenlane uuli Kordaminekuid laauutanuc! ning älivardas ttei-
naste eellet lipnik lomloni salka ümber liaarata, 

tteinaste tuli vaenlasele tagasi anäa. võidutubinas tlln^ 
gilid punaleä edali meie seisukohtadele, lagunemine ali la-
tiingutes vilumata Kaitseliitlane leus Kabubirmu sünnitanud. 
Näis, et ükski võim neic! lei5ma ei suucla panna. Üksikud Kait-
seliitlased olicl isegi metsa põgenenud ja ilmulid al!e5 mõne 
päeva pärast ama laika tagali. kt meie mened siiski ?K!a Kae-
vikutesle püsima jäid, seda tuleb Heinaste salkade ainukese 
jubi arvele Kirjutacla, Kes, revolver Käes, meni lundis paigale 
jääma ja võitlusse astuma. 

Heinaste võtmine läks aga punastele Kalliks maksma; 
suur IiulK surnuid ja naavatuicl, Kes laninguplatlile jäid, on 
lelle tõenduseks. Meie Kaotasime 23 meelt haavatutena ja 
4 surnutena, tangelid järgmised: 

1) Jaak l on , Jonannes — laali vallalt, pärnumaalt. 

2) ä a m m u l , lonann — lor i vallalt, pärnumaalt. 

3) M a s s , Jaan — Häädemeeste vallalt, pärnumaalt. 

4) 5 o o r e n t s , laak — „ „ 

tteinaste langemise tagajärjel tuli liini ühtlustamiseks Ka 
KodjaKi mõis malia jätta, mis ilma vaenlase pealerõliumileta 
lündis. 5!inu!t al.-ltn. Maasiku laik oli vaenlase piirkonda jää-
null. tiui juda püslilalkmile järele otsustada võis, et punaleä 
tteinaste juures pealetungiliä ja meie omad taganesid, atlustas 
Ka see viimane salk enele tagali tõmmata, et vaenlane teda 
mitte ei laaks ümber piirata. Nüüd tiaKKalid punaled tagant jä-
reie peale luruma ja Kohalikud elanikud, Kes näntavosti püs-
Iidega varustatud, avalid majadelt tule. pidi tule all lõjas 
vilumata ja distsiplineerimata meestega liikuma. Ka tteinaste 
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Paalt avas vaenlane 5alga peale tule. ( i jäänuci muucl nõu 
iile, Kui põnja paale metsa põõrcla, Kus lllgau lumi ja Vene-
HaKla aeglect traattõKKecl liikumise raskeks tegicl. Iraataeclacle 
nake! tabas vaenlase Kuu! Kante Kaaliapilalt jalult; õnneks alicl 
oga nencle naauacl leclavarcl Kergecl, et nacl ile liikucla laicl ja 
enäicl vaenlale ning Kliima Käest päältliä. Vaevarikka tee jä-
rele jõuti viimaks äelgamaa talusle. üarnilaniülem ltn. lannatt 
luges juba al. Int. MaaliKut llbes salgaga KaclunuKs ja ali 
lellelt Ka pärnu pataljoni staapi teatcmucl. lärgmilel liammikul 

ei jõuclnuä garnilaniülem Küllalt 
imestaclo, Kui ta ai, ltn. Maa 
liku tagalituleku üle Kirjaliku 
teate lai. 

tteinazte lcminguä näitalicl, 
Kui raske an õpetamata mees-
tega oõiclelcla. Nagu eelpool 
tänenclatucl, puuclus ilegi 05ku5 
pll5liclega ümberkäimises. Viltli-
pliinilt ei võinucl juttugi olla. 

sslgas meeste õpetamine, 
nii Kui lee piiri Kaitstes võima-
lik oli. punalecl saicl amale jõuöu 
juure ja panict Ka neli suurtükki 
meie vastu tegevusse. Ikla Küla 
männik, Kus meie leilukcmocl 
alulicl, lai lageäasti luurtllki 
tulcl. Meliecl, Kes Küll luur-

tüki tulega narjumata, Kannataliä leüe liiski välja, kaali: 
puucluliä igalugulecl KaeviKuc!; lelle puuclule KõrvalclamileKs 
bakati välienaaval tõäcl tegema. KoboliKKucle peremeeste Käelt 
laacl, laecl. Kirvec! jne., Kuna lõcturicl ile õöleti tõäcl tegicl. 
Nii Kaäuliä päeuacl Kibeäas ettenalmislules uute lünclmuste 
vastu, mis enäicl Ka Kaua oaclata ei lalknucl. 
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3. selgamaa laliinguä. 

12. märtlil Kaoatlelicl enamlalecl Karjamaa talu juurelt 
M a lalga leljataka tungicla ja tema teistelt rllkmaclelt ära lõi-
Hata. selle eesmärgi saavutuseks clemonltreeris jalavägi Kuulini!-
clujate taetulel Ikla Küla aü pealetungimise, Kuna 4 suurtükilt na-
netpiclamata 1Kla-5elgamaa tolucle rajooni pommitati. l<olm Korcla 
järgimõääa Katlus vaenlane äelgomaa talu juures 100-meKelile 
salgaga, KaKe Kuulipiläuja taetulel nälja tulla, Kuicl meie 25 
meelt al.-ltn. MaaliKu junotulel lõic! na<t iga Karcl tagati, 
äelles laliingus laicl 6 meelt Kaaooto, Kuna aga laliing ile 
vilumata sõjameestele KeaKs Karastuseks ali. Vaenlane taktis 
iga Kinna eelt ama operatsiooni läbi viia ja lellepäralt jätkas 
ta järgmilel päeval jälle pealetungimise Kallet. ÜKtul enne 
lecla oli al.-Ieitn. MaaliK I. rilnmaga IKIasle alunucl, 
Kus lel ajal Kaevikuid ekitati. kt uaenlale pealetungimilt 
ja suurtüki tulä linna oocloto väis, picli lee töö lõpetatama, 
öö Kestes läks Korcla laskeauke valmistacla ja üksikutes KoKta-
cles Ka Katulecl Kaevikutele peale ekitacla. 13. märtli Kammi-
Kui Kell b paigutati melieä KcleoiKusle, et igallkele KoKta 
Kätte näiclata — lelleks juktumileks, Kui laliing peaks tulema. 
MeKecl olicl vaevalt Kaevikusse jõuänuct, Kui juba vaenlase 
luurtllki pauk Kajas ja Kranaat atle Kaeviku ees lõkkes, 
sellele järgnes teine ja Kolmas ning veerand tunni päralt 
laäas Kaeviku peale ranena granaate, varsti peale lelle KaK-
Kalicl uaenlale jalaväe pealetungimileä meie leilukoktodele, 
Kuicl igakord löääi naä tagati, äama! ajal läks aga vaenlasel 
Karäa äelgamaa talu juures oakilleisvaicl Kaitseliitlasi taganema 
lüüa ning äelgamaal ja Iklas asuvatele rlllimaclele lelja taka 
tungicla, leega eesliini rllkmi relervi alaclelt ära lõigates. 5el-
gamaa rükmacle juüiks aü junkur f r i e c l r i c l i l i e i n k o l c l t . 
ttääaokule Kõige läkemo! seistes, ei Kaatanucl lieinkoldt meki-
lust, uaicl tormas ama meeste eesotsas vaenlase Kallale, tecla 
nuiates täclgivõitluses taganema luncücles. ?eab täkendama, 
et vaenlase! Kalm Korcla rolikem meki oli, Kui meil. kt ta aga 
3iisKi põgenema löödi, siis on lee peaasjalikult junker Kein-
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Kalcli teenus, Kes paremate lõjcmeeste IiulKa Kuulus ja iga! 
jutltumile! valmis aü ennast anverclama. Võib olla, et ilma 
sarnale jututa, nagu junkur Keinliolät, oleks Ikla leisukarc! 
lel päeva! niivorcl liäclaobtlikuks Kujunenucl, et meie ainukene 
Kincllustatucl palitlioan tervelt vaenlase Kätte oleks langenult 
ning Iklas olev lülini vaenlale poolt vangistatucl. 

lXa Ikla juures Kestis latiing täies Kaos ectali. Metieä, 
Kuulcles lalkmilt seljataga, lugelict liin seisukorra juba lootu-
setuks, Kuicl al.-ltn. MaaliK, Kes ise Külmavereliseks jäi, luulis 
Ka oma rllnma raliustacla ja uastupiclamist jätkata. Kell J 
päeval lõpetas vaenlane pealetungimise ja suurtükitule. Umbes 
500 granaati laskis ta sel päeva! 60 lammu piKKule Kaeviku 
peale välja. JunKer l^einbalciti rlllimast laicl 4 meelt surma 
ja mõneä baauata; vaenlane Kaotas surnutena ja naanatutena 
30 meelt, laliinguväli oli õlitu! granaaticlelt murtult puiä jc» 
okli täis ning lumi mustenclas. 



l>i!t «. 

I I I cliuii«i. iilem Kindral-major ps<l<ler. 
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leine Neinazte valäamine. 

paeuakiilk 

drajõe garniloonile ja luuliku grupile. 

Kablis, 27. märtsil 1919. 

1) Vaenlase vägedelt on Heinastelt KodjoKini. 7-ma läti 
Kilti polgu 3, b, ja 9. roodud, Kolm Kolmetollililt suurtükk! 
ja neli Kuulipilclujat. kelmiled valiipostid — 7 Künni 10 
meelt on meie paremalt tiivalt alates: Heinastes, laivres, 
?utoois, Nerepis, Allikul, 
lepiku!, Ve/maüitil, lepis-
tanis ja Jaunpe^is. l?eler-
oid 10 Künni 30 meelt: 
laiperes (Kuulipildujaga), 
Vigandis (Kuulipildujaga), 
puntlcnuris, Marnapis 
(Kuuüpild.), ja KodjaKis 
(Kuulipildujaga), edali pa-
Iiema! tiiva! on KonaliK-
Kucle läti partilaanicle lal-
gad. äuurtllkid seilavad 
heinaste surnuaia ligiäu-
les; leallamas olla Ka rat. 
lalalk 30 Kuni 40 meelt. 

2) a. Kolonn Nr. !. 
II rooä — jukataja leitn. 
liolts. paremal Kolonnil 
vaenlale pealetungiga Ikla- ?üt 9. 
venekllla liinilt ja tecla leiwant «Inger. 
lõuna poole ajacla Inda-Iolctien.äcnuar^Iillervgmle vilsturi 
liinile, Kus ennalt Kindlustada ja eelvakid uillja panna, loodule 
ligi 4 Kuulipildujat, 5idet pidada II Kalanniga. 

i». Kolonn Nr. 2. I. rood — juliataja a!.-Itn. MaaliK. 
leile! Kolonni! vaenlasele pealetungida VeneKillaKilclra 
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liinilt, vaenlane tagali ajada Künni KulK-Marnap Urnit KoolcKKe 
liinini, lea! ennalt Kindlustaba ja vakid välja panna, Koodu 
juure 4 Kuulipildujat, äidet pidada Kolonniga Nr. III. 

<:. Kolonn Nr. 3.1 le roodu rimrn-junataja lipnik Kolenbladt. 
Kolonn Nr. 3 tiaKKab peale tungima Käära-6alepi liinilt ja 
lälieb Künni Zalatli jõeni Klavin-pets-Kunga üinguri liinini i lea! 
ennalt Kindlustada, võtta Kaubaarult teine Kuulipilduja, äidet 
pidada Kolonn Nr. 4-ga. 

ci. Kolonn Nr. 4. 2le roodu rükm.jukataja junkur viikberg. 
peale tungima IiaKata JanKaln NuKniti läbidulelt ja vaenlolt 
taganclacia Künni äalatli jõeni, Ve^oet-KodjaKi liinini, leal 
ennalt Kindlustada. Üks Kuulipilduja ligi võtta; lidet pidada 
luuliku grupiga. 

e. l i iva Kaitle 2-le roodu rütmi — luuliku grupp — 
junataja lipnik flllik. postid edali viia Künni Kodjakcille-. 
KuKis>rtange Iautle Kablem Kangro liinini. 5i!mas pidada pa-
remat tiiva. ?ea!etungima Kakata ?urmanHange liinilt ja 
KodjaKil sra vgtta aidata. tejas Muna juure ja lelle järele 
oaloetske panna. Nl.-ltn. l i z l i l lidet pidada lipnik NlliKuga 
oma liini paremale poole pikendada. 

s. luktio on parem tiib. 

F. Üleüldine relerv — 3. rood vreimannis — junataja 

lipnik 7oMl«N. 

)l. patareil labingu alguks äelgamaa Ikla liinile üles 
leada ja Käsku oodata. 

». Igal roodu! KllütKobuled Kaavatute uedamileks ja oma 
meked padrunite vedajateks määrata, üiini KindlustamileKs 
ajada tööle KobaliK rabuas. leletonid roodude juures Köida. 

/ . Iga grupi juure, peale luuliku, Uks jalgrattamees 
lidepidamileks läkema telefoniga. 

i . leated laata Nreimanm Külla. 

i. ?ea lidnmilepunkt vreimannis, Kõrvaliled — leaste^ 
ja luulikul. 
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m. Mgule ajaks pealetungimilele senilelt liinilt määran 
Kel! 4 bommiku 28. III. !9I9, lõpulibil peavad Kolonnid olema 
samal päeva! Kell 6. Kobale jõudmise üle mulle teatada. 

l i l . Meie vägede! vaenlane praeguselt leilukobalt välja 
lüüa ja ennalt Indo-Iiüer-Marnap-äalatlijõe liinil ning edasi 
KodjaKilille-lejasi-Muna raioonis Kindlustada, luurajate Ka-
mando! 2. raoclu aidata ĵa tteinaste ümber baarates ära võtta. 
Minu asetäitjaks on leitenant Kalts ja al.-ltn. MaaliK. 

üarniloni Ülem leitenant l< i n g e r . " 

« 
(ttenäbtud ajal algas pealetungimine. Mere äärt mõõda 

IKlalt Heinastesse liikus 2. raad leitenant Koltli juliatule! übes 
Kabe naorema obuitleri — lipnik Kaggeri ja junkur lieinboldtiga. 
2, roodu Kõrva! tegutses luurajate Komando al.-ltn. lüien-
bladti jubatulel. Cdali pabemale poole likmatlcbi libis läks 
I. rood ai. ltn. MaaliKu jubatulel, noorema obvitleri junkur 
äanderiga. veel enam nammiku poolt tungisid iseseisvalt läbi 
metsade leaste grupid lipniKKude Kolenbladti ja valgemäe 
juliatule!. lipnik MiK ja junkur viikberg pidid oma salkadega 
KodjaKi (Roosna) all llbinema. 

pealetungimist aimates Koondas vaenlane Kõva suurtüki-
tule veneküla liinile, Kult junkur 5ander oma rübmaga pidi 
läbi minema, õnnetuseks lai äander baavata. üubita jäädes, 
põgenes laik laial! ning tuli äelgamaaie tagasi. 

äeiielt Kuulda laades, saatis garnisoni ülem lipnik lomloni 
3. roodu rübmaga äanderi peale pandud ülesannet läbi viima. 
Nüüd oli punaste peatuli Heinaste libis tungivate vägede piir-
Konda Koondatud ning vaenlane ile alus Kõvasti Kindlustatud 
Kiuiaitadesle. äeait Külvati uanetpidamata Kuulipildujate rabet, 
nii et pealetormamilega at!e>aan?z võimata oli tagajärgi laa-
uutada, äeda aimates Kiilisid ai. Itn. lilienbladti lalk ja lipnik 
lomloni rüiim toreda manöövriga pabemail poolt tieinostele 
seljataba ja ajalid enamlased tilitla Korratuste, dperatlioon 
baKKas nüüd võimlalt edenema, punaled plagalid oma nelja 
luurtllkiga Heinastelt Kuiste poole; arvuliselt oli neid ll!e 
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Kolmesaja. Kell 12 lange5 Heinaste alev meie Kätte, tiaalimata 
vibalelt võitlusest, pealegi lageäa! välja! Kaotasime surnutena 
ainult neli meelt, langelicl: 

1. t l o! m, rleinricb — 6auga vallalt, pärnumaalt; 
2. ( b e r l i a r c l t , Mart — lammiste vallalt, pärnumaalt; 
3. Me ^ er, lobann — V. Vänära vallalt, pärnumaalt, ja 
4. sseiska, ttermann— V. väncira vallalt, pärnumaalt. 

Umbes lamaks ajaks lai Ka t. rooäcr l.-ltn. M a a l i Ku 
juliatulel oõiäeläes ama ülesanäega taime, ning võttis IiK-
matscbi talu ja» raucltee lilla ära. Viga tuli ainult ssaolna peale-
tungimises, äellekabane ülesanne oli lipnik N l l i K u l ja jun-
Kur V i i K b e r g i ! täita. ?t leäa teostacla, ali elimele^ neilt 
vaja lautle-riange Muna ja tille talucle liinilt vaenlane välja 
Illlla. Üõlel etteuõetucl pealetungimise! uiicli lee läbi ja jõuti 
bammikuks l̂ aasna alla 6eal aga leigus, et junkur v i i k -
berg , Kes enne Kabale jõuclis, palnuä luuliku rllbma ära 
oaäanuä, vaicl alusianuä pealetungimist omal jõul üle lagecla 
mõisa välja, (ilaale talu libis. äattucies vaenlase ägecla tule 
alla, ali rllnm metsa tagali ualgunucl. Vaenlane ajas neicl taga 
painiti taluni, Kubu rllbm siiski plllima luutis jäiläa. äell? 
taganemisega aü Kaugele vaenlase seljataba lisletunginuä lipnik 
5!!I iKu rübm langenuä väga Karäetavasle leilukaräa, mille 
järele temale KälK anti Muna-tiange lauste taluäe liinile aluäa. 
Vaenlane pillläis Ka liin vastu Kallaletungimist ettevõtta, 
Kuiä läääi tagali. 

tbk KUI! iioäjakit vaenlase Käelt Kätte ei laaäucl, aüä 
päeva tagajärjeä siiski rabulaläavaä. pataljan võttis vaenlale 
leilukobaä VeberlülerliKmatlcb äalatlijõgi-NuKnit-Muna liinil 
oma alla. 

Järgmile! päeva! urenäas vaenlane tüleäat luurajate te-
gevult suurtükitule toetule!. Iseäranis tigeclalt Kippuliä punaste 
piüurite Kalonniä Heinaste vallamajale, likmatlcbi lillale ja 
Koosna all alevalele lalkaclele Kallale. Kaosna paa! läks vaenlase! 
õnneks meie laiku tagali rõbuäa, Kuiä ainult ajutiselt. IiK-
matlcbi juures paukuliä püsliä Kagu päeva. Übel Kokkupõrkel 
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vaenlasega oli likmatlcbi rübm järgmise laa pealtnägijale: 
Vaenlane atli5 tiku võitlult. vennaklecl ttans ja Maclis 5asn'iä 
lebalicl Kõrvuti abelikus, eemal teistelt sõduritelt. HkKi tarmas 
üks puna-Kaartlane Hans 5asni Kallale, tecla tikuga läbi pista 
cinuarclacles. 5eäa näbes jooksis Maäis 5aln punakaartlale 
juure. l<õlas pauk ja punakaartlane Kukkus. 

Mis Heinaste vallamajasse puututi, liis jääb lee 3, raoclu 
rubmale Kauaks meelcle. luuramiskciigult paaleks päevaks 
tagali jõucles, Karraläati väljas tarvilik enelekaitle, Kuna üle-
jääncl lõcluric! vallamaja ruumiclesle punkuleie aletati. Übeä 
nolilicl leiuakatticle Kallal, teilecl Kirjutaliä pika laua taga või 
loriliä punaste paalt mabajäetucl arbiive ja paberikulije. (lata-
matalt Kõlalicl väljas ägeäacl püslipaugucl. Kuulicl tungiliä 
läbi puuleinte. l<eegi leesalijatelt baiclis juba palet Kinni, micla 
Kuul riivanucl. 5aamulunni!ile!t baarati püslicle järele. NKnalt 
võis naba, Kuiäas punaste lalgacl Kabel paal maja puuvirnacle 
taga KtiKitacles tulcl ancllicl; mõnecl neilt alicl ilegi maja 
leina ääre joaksnuä. ÜKliKucl leesolijacl baKKalic! akenclelt tulä 
vastu anclma, Kuna teilecl magajacl välja pugelicl ja paale-
tunnilise tuleuabetule järele vaenlale lalga taganema lunäisicl. 
öea! juures lai meie lõcluritelt ainult iiks — Noore n b e r g 
Kaimuna, (pärnu linnalt) lurma. Vereojacl vaenlaste jälgil näi-
talicl, et neil robkesti baauatuiä oli. Üllatuselt taibucies ali 
Kõigile leige, et vallamajasse võimata an öömajale jääcla. vaen-
lale paal aluo mets ulatas vallamajani; Ka Kõige baallam 
valve ei luuclaks maja vaenlale ciküile Kuulirabe eelt baicla. 
Meie paal maja ali aga lagenäik ja lelle ees traattõke! lärg» 
mine öö laacleti abelikus mööcla. Vaenlale luurajate lalgacl 
puugutaliä Kogu öö mabajäetucl maja. 

30. märtli bommikul lai vaenlane rabkesti abiväge — 
» umbes 400 jalameelt (?. läti Kllti palk) ja 100 ratsanikku, Kes 

äoonepi jaamas rangilt maba tuliä. äaaäuä teaäete järele 
tebtuä vaenlasele KabuleKs, maksku mis maksab, Heinaste 
tagali võtta, meie uäeä purustacla ja laialilecl leilukabacl 
vallata, ttommiku Kell 9 algas vaenlane meie leilukobtaäe 
pommitamist: tuli trebuas osavasti KaeviKuiä, Kus teine roiici 
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olus. ?oal tundi päralt pommitamise algult baKKas luure-
arvuline vaenlale jalavägi terve! liinil heinastelt Künni 
1'iKmatlcbini raske lioaga peale luruma. äeües põrgumllras pida-
lic! Heinaste ees olevad parema tiiva lõdurid vilalt vastu, Kuilt 
1'illeri talu läbidules aluu 2 roodu pabem tiib ei jõudnud 
vaenlast Kinni pidada ning taganes Zcnvarh paslupi liinile. 
Uuesti tungis vaenlane ägeda liooga li l leri Kolial peale, 
äea! ei jõutud enam vastu piclacla. 

( t vaenlasele tteinaste eellete gruppiäe llrnberbaaramilt 
takistacla, vältis lipnik lomlon 3. rooclu rllbmaga leilukabad 
paslupi Kärtli juures oma alla. ?uba Koiäu ajal, Kui vaenlase 
luurajaid liikumas näbti, mabutati mebed Kabele paole raudteed 
vallide taba alieliKKu. kes oli luur logenclik. vaenlale liiku-
mili väis lelle tõttu selgesti naba. Meie abeliKKu ei teadnud 
aga vaenlane, selt Kogu aeg oarjalicl sõdurid endid piinliku 
noolega. Mitmel Korral lilbenelid vaenlale luurajad meie leilu-
Kokale mäne loja lammu peale, ei märganucl aga miclagi Katit-
lalt ja pöäraliä tagali. rlell 8 tuli jälle rood alielikus, luurajate 
Kannul. Kaske ali Kiulatulele vastu panna ja tuld mitte avacla, 
Kuiä otsustati vaenlast võimalikult läbedale lasta ja liis teda oota-
matalt tule alla uätta. luba ligines vaenlale atielik umbes 400 
lammu peale, äiis algalicl pllslid praginat, mis Kaua palges 
boitud, ning Kõmistas meie automaat, vaenlale abelik laskus 
lagedale ja avas Ka püslitule, mis aga meie lõdurid valli taba 
üsna rabulikuks jättis. Vaenlale poo! näbti Korcl lllit, Kard teilt 
baaoades liplemas. MeliK KaKKas taganema. Meie trebuav tuli 
niitis, mis väis, Künni vaenlane võlastiKKu Kadus, üabingu väljal 
surnute ja naavatule Kõrva! Korjas rlllim robkesti pllsle ja 
laskemoona. Übe! punakaartlalel, Kes jalalt baanata laanud, 
lidusid meie Kaastundlikud sõdurid baana Kinni, ja oaenataluk; 
laadi temalt tarvilikke teateid vaenlale üle. selgus, nagu eel-
pool täbendatud, et enamlaled raudtee! Valmarilt robkesti abi-
väge on laanud ja iga ninna eelt tteinaste leilukabti tagali 
võtta tabavad. Übel ajal pealetungimisega raudtee linis Kiilus 
Uks vaenlale Kolonn enele paslupilt ida poo! aluua !. roodu 
ja luurajate Komando vabele. Rutuliselt aeti linna appi viima-
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lecl ^leimannis Kagutuc! I, raaclu uarulalgacl lipnik Kibbari ja 
junkur^, l^einlialclt i jubatulel. Vee! Karcl suucleli pealerõbuvat 
vaenlast lammiste juures Kinni piclacla, Kuic! varsti tuli teacle 
I. rociclu taganemiselt, 

2. raaclu parema! tiival, mis Heinaste eelleic! seisukobti 
Kaitses, aü juba võimata paigale pMima jääcla, lest vaenlane 
võis neicl iga silmapilk seljatagant ümber naarata, sellepärast 
Käsutati nacl Heinaste alevikuni taga li. Nga Ka siin ei laacluc! 
vastu panna, selt 2. raaclu pcmem tiib oli juba vcmaclesle 
Kaevikutesse taganenul!, kt Ka 
XacljaKi eels?cl salgacl enclistele 
seisukabtaclele alicl surutucl, liis 
jäi väerinna Keskelt 3. raaclu 
Kaks rüüma ilkli vaenlase ra-
jaani, Neicl rlllimi jubatas a!.-
ttn. MaaliK, 5btu eel, Kui Kõik 
meie grupiä ama enclistele leilu-
Kalitaclele taganenucl ja punaleä 
al.-Itn. Maasiku salka IiK-
mailcni lilla juures Umber pii-
rata äbvarclalicl, ta! viimane 
amacl mebecl, taganecles vaenla-
lega labinguic! lülles, õnnelikult 
Dreimanni tagasi. 

tiaks Karcla alime Heinaste 
alevi encla alla uatnucl ja tervel 
tiinil vaenlase tema leilukoli-
taclell välja löcmucl. peale-
tungimises alic! meie mebecl näiclanuä, et naä uöiclelcla askcwac! 
ja vaenlase Kuuliäe eelt tagali ei KabKu, Kuict uutele seisu-
Kalitaclele pllüma jääcla ei luucletucl. Mis all Klll! lelle põnju-
leks? !<5ige pealt: — Kaitletav liin ali umbes 40 versta 
pikk, mi^a 400 meelt 8 arwitleri juliatule! piäiä Kinni liaiclma. 
5ee jõucl, uörrelcles liini pikkusega, aü liig väike. lelleks ei 
tulnucl liin Kaitlecla mitte UliKuicl teicl, vaicl Kagu nimetucl 
liini. Maastik anclis vaenlasele võimaluse igas punktis peale 

r>>!» ,o. 
Meer! M«!er. 
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tungida, leietan! ja rotlakälkjalge puudute päralt polnud 
võimalik mingilugult sidet meie roodude, Kui Ka operatsiooni-
jubataja ja frondi vabel luua. Uus palitliaan oli labutatud 
meie seljataguselt läbipääsmata metsade ja loodega, mis toidu-
ja laskemoona juurevea võimatuks tegi. Varuuägi puudus täiesti 
35°/o sõduritelt aüd jalanõud lagunenud. Vaenlase luurtükituü 
meie uute leilukabte peale oli äge ja trebvav, Kuna aga meie 
5? mm. luurtüküaklud enam vaenlaseni ei ulatanud. HõpuKs 
oli vaenlasel Ka suur jõuline ülekaal. 

pataljoni tegeuu5 aprilli ja mai Kuuäel. 

l<agu talve oli võrdlemisi vaikne pataljoni panemal tiivas 
kaarja, Kiila ja I?upli jaanel, Ku5 alulid al-Itn. l i ls, lipnik 
V/entlel ja liüjem leitnandid laurits ja Kalts. 3lia!gu! leilid 
sea! ainult üks rllbm valvetõKKeKs Kiila Kortli juures ja Kaitse-
liitlaste valvepost l?upli talus. läbendatud sibti, Heinaste ja 
äaüsburgi valiel ei pannud vaenlane täbelegi, mis tingitud oli 
maastikult, piiril äalatski Kallalt mõõda alulid ilklikud talud 
ja tee viis piki piiri larnau juure välja, Kus alus KodjaKi 
ja Kiila libtide ilneajaüleks Kaitseks punaste suurem 
ualvetõke. Narva ilmutid vastase partilaanide salgad, Neile 
vastasime meie samasuguste luuramiskäikudega. äiin pildi-
Kene tegevuse iseloomustuseks: 

liitimaa.lt tulid põgenejad ja Kaebasid, et punased neid 
nõmme pidavat röövima tulema. 5ee oli 30. märtsil 1919. 
aastal. Kaebajad aüd Nuki veski ümbruse elanikud. läben-
datlid veski leilis punaste piirkannas. viimaled naoütlesid 
alati lelle eelt, et taludelt, mida meie pealetungimise näda-
abt uaritles. Kõik Kraam, vili ja loomad ära viidaks. Nüüd 
pidi Kord Nuki Käes olema. Kaebajad olid nõus oma loami 
ja vilja Cesti oalitlulele annetama, Kuid mingi! tingi-
mile! enamlastele. Järgmisel päeva! läksimegi roodu ülema 
al l tn. lils',' jubatusel linna punaseid vastu võtma, ( t Nuki 

http://liitimaa.lt
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veskile 12 versta oli, Kalutati uaUalt ja mõisalt tarviline arv 
Küütbobuleid. Juba IiommiKu uara olid liobuled Kanal. Melii 
oli vilne — ainult paarikümne Umber. leel, nimelt l̂ atscliina 
talult, Ku5 lel Karral Kaitseliidu rünm alus, võeti veel meelt 
Kllmme juure, Kuna Kiila rlllimalt lipnik Ventlelilt automaat 
võeti, liatlcliina talus seadsime endid Korda ja liikumine ane-
>iku5 eemalpailtua metla poole algas. Metla taga picli !1>M 
olema, titte laacleti 
4amelieline luura-
jäte salk. Kui met-
lani olime jõudnud, 
Kuuldus al.-ltn. l i l s i 
Käsklus: „?üssid las-
Keualmis", mis alie-
likku mõöcta edasi 
läks. Olime niiuiili 
metsa mõõda tüki 
maad eclali liikunud, 
liis baKKas viimaks 
läln puude valgus 
paistma, --metla äär 
vliligidal.rvuuldusjäl-
legi Käsklus!„äeisk!" 
lloodulllem võttis 
paari vanemat lõja-
meelt Kaala ja läks 
ile metla ääre, et 
leilukobaaa tutvu- ,, > ' , . 

^ I I pata><c>n! u!em, leitnant 5<lurit8. 

neda. peagi ilmus 
ta tagasi. ssnti Käsk võimalikult ruttu, aga ettevaat-
IiKuIt metla ääre Kraavi raomata. Mõne minuti pärast 
jõudsime määratud Kallale. Uus KälKlus: „5i!itraud b!" 
Meie laske eesmärk paistis selgesti üle lageda põllu: musten-
dalid talumajad; nende ilmber nägime elavat liikumilt. lerue 
rida Külltnobuleid leilid õues. Kuna lllied neinakaormaid 
peale tegid, Kandlid teiled viljakotte jne. äelle toimetule 
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juures pailtliä lüma ainult uanacl talumenecl; liarua vüklatas 
nencle Keskel mõni balüvatimees — punakaartlane. datalime 
ärevusega KälKIult lalkmileks; talumeeste ja liobuste peale, 
Kes näbtavasti linna vaenlase paalt Kälutatuä, polnucl mõtet 
lasta. l?aa! tuncli läks mõöcla. Kusagilt nurga tagant tuli Kalm 
ratsanikku näritavale. Igaüks neilt alus ama Kaarma juure, 
mis oletaäa laskis, et Kõik minekuks valmis oli. äõicleti teele 
välja, Nüllcl KäsKles meie raoäu ülem: „Iu!ä ratlaniKKele!" 
NIgas Kõrvulukustav pilsliragin. l<aks ratlabobult Kukkus, 
Kuna Käimas taräununa seisma jäi. Ratsanikke enäic! Kuulicl 
näbtavasti ei tabanuci! neil läks õnneks majaäe täna ja lealt 
metsa põgeneäa. flnoüime tulcl, Kuicl tagajärjeta. Kõik jäi 
vaikseks. Vabatahtlikult astuliä mõnecl meliecl üles, et maja-
äesle vaatama minna. laluäes ei leituc! miäagi Kabtlalt, 
Ruttasime Kõik Kanale. Kuicl Kauaks linna jäääa ei võinuä! 
vaenlase poalt Küljelt ulatas mets talu õueni; lealt aü iga 
minut liällaontu ooäata. /lluti Kobe Kaäuteele, vaenlaselt 
mabajäänuä bobuleic! ja Käärmaid Kaasa võttes, vaevalt laime 
äuenilravalt välja, Kui vaenlane meie peale metsalt tule auas. 
fllgas pöörane Kinutamine. vaenlale Kuuliäelt tabatuna !an> 
geliä mitu liabult, leitle bobult aga llbes Käärmatega pealt-
sime liiski vaenlase Kuulilt. 

Kenacle tulekul muutus tegevus terve! pataljani liini! 
elavamaks, Tegevus Kujunes ralikem äemanstratsiaaniüsteks 
lübikesteks lõõkicleks, mille otstarbeks aü vaenlase jõucle Köita, 
aktiivsemaks muutus nüllcl Ka vasak paliem tiib, Kubu rtei-
naste alt meie Kaks raaclu juliiti, et llbilelt b. palguga legut-
le<la. Oli ägeclaiä KoKKupõrKeicl vaenlase lalkaclega. Meie tegevus 
alenes täiesti ära naabrilt, kt tema! suuremat eäu ei alnucl, 
liis oli Ka meie poolteise Kuulile võitluse tagajärjeks üksikute 
alucle valllamine ning äalatlijõe joone encla alla võtmine 
6!anKa-l)lana-äaK!auri ja ^eupe pürkannas. 

läbtlamaks lünömuseks parema! tiiva! oü lee, et rieinaste 
aüa ilmus meie sõjalaevastik cleslant-pataljoniga, aleaclmira! 
l?itka isikule! junatulel. laeoacle luurtükicl piäalicl rleinast? 
alevikku ja punaste leilukabti Kolm päeva Kõva tule aü, 
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millele ebaõnnestanuä cleslancli maolelaatmine järgnen Meie 
roocluä Katlulicl mitu Koräa laevastiku ja äeslancliga Kontaktis, 
Heinaste ja likmatlclii liktiäes peale tungida. Vaenlane ali 
ama leilukoliti tublisti Kinälustanucl. Meie lageclalect peale-
tungimise Katleä alicl tecla lunclinuä alati tarvilikke Kaitse-
jõuäe valvel noiäma. peale lelle lai tema abiväge Valmarilt. 

Operatsioon ei õnnestanuä. 
pärnu Kaitlepataljoni lünä ja elulugu on väike, Kuic! 

ileloamulik lelieklllg ?esti raliuaväe tekkimise ja olemile loolt. 
Oli Ülesanne Kergem, liis leäa raskemac! laamile ja töätamile 
tingimuleä. Kui pataljon niilgavolt oma lllesancle on täitnuä^ 
liiz — au julitiäele! 

lZNlN 
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I. polgu formeerimine. 

äõjavägeäe Ülemjuhataja Killu! on 9. jalaväe polgu tormeeri-
jaks ja lelle ülemaks Kapten äcnmiclt nimetatut!. Noaläame pvk. 
Nr. t — I?. mailt 1919. a.. millega uus polgulllem tormee-
litaua polgu lõclurite poole pöörab: „Vägecle lllemjubataja Kalu 
peale 4. mailt I9l9. a. peab valiva ennaltlalgau ilamaa vaen-
lagle vastu võitleja pärnu Kaitlepataljon 9. polguks ümber 
tormeeritama. polgu tormeerijaks ja lelle ülemaks olen mina, 
enäine J. polgu lllem, Kapten äclimiclt, oma baaoaäelt parane-
mile järele äioiili ülema ettekirjutuse Nr. 343! põbjal, 
!2. mailt alates, määratuä. 5eäa rasket ja oastutusrikalt 
lööä enele peale võttes, Kutlun ma Kõiki vanuaiä l?ärnu Kait-
lepataljoni lõäuricl üles mina igapicli lelles tõõs toetama ja 
igaünte oma jõuclu lelleks onveräama. panen Kõik lootulec! 
lelle peale, et pärnu Kaillepalaljonis ülitk! meelt ei oleks, 
Kes lllgaualt oma pülia Kõbult ilamaa vastu ei tunneks. Olen 
Kinälas arvamises, et meie übine püüe luuäab vägeva ja 
Kangelale-polgu luua, Kes elimelena Cesti imeuabvalt sõjaväelt 
KaljuKinälalt meie Kallilt Koäumaaä vaenlase ülivõimu vastu 
laab Kaitsma, /linult Kinclel ja Kõikumata vaprus luuäab 
meie Koäumaaä Kokkulangemise eelt boiäa. äelle ülesanäe 
täiäeviimileks Kälen polgu aäjutanti, äiäekomanäo ülemat.Kuuli. 
piläurite ülemat, laekaboiäjat ja Kortermeiltrit polgu ltaatiäe 
järele amo, Kälutaäa alevaiä olaliä ja Komanäoliä tormeeriäa. 
Nõuan igaübe Käelt täelilt noollult ja püüämilt ettetulevate 
raskuste KõroaläamileKs.' 

polgulllem, Kapten 5<t»mlll». 
4 



50 

pcieuakclluga 22. mailt 1919. a. on polgulllema poolr 
enclile pclrnu Kaitlepataljoni onvitleriä ja ametnikuä jclrgmiste 
ametite peale nimetatuä: 

polgu acljutcmcliks — 5tl.-ltn. l ^ung i . 
äiclekomanclo ülemaks — ^l.-ltn. l u i s k , Kes Ka llntlali 

aäjutancli adi ja operotiiv-acljutancli Koliuleiä tiliclab. 
I. pataljoni ülemale — leitnant K i n g e r . 
1. rooclu ülemaks— al.ltn. M a a l i K . 
2. rooclu ülemaks — al.ltn. MU l i ! ba cli. 
3. rooclu ülemaks — lipnik l o m l o n . 
4. rooclu ll!emak5 — lipnik Ko lenb loc l t . 

I I . pataljoni ülemaks — leitnant 5a u r i ts. 
5. rooclu ülemaks — lipnik V e n t l e l , 
6. roaclu ülemaks — al.ltn. l i i I i e n b l a c l t . 
?. rooclu ülemaks — leitnant K a l t s . 
8. rooclu ülemaks — al.-ltn. l i l s . 
Kuulipilclurite rooclu ülemaks — lipnik K i b b a r. 
Üperooclu ülemaks — leitnant I c> m m a n n. 
JalamaoKuulajate Komanäo ülemaks — junkur ^ e i n K o I <t t. 
lilörooclu ülemaks — leitnant J a Ii n o t t . 
äuurtüki patarei ülemaks — junkur Ke l ik la . 
polgu majanclule ülemaks — su. ametnik l l l c l i g . 
NsjaajajaKs — Nnton Näa mlo n. 
laekanaicljaks — I^einliolä 5a ln . 
KortermeiltriKs — Joliann P a u l u s . 
OrKeltr! jutiiks — Icmcmn K a l k . 
Vanemaks arstiks — Dr. Joncmn Vares (luuletaja — 

Kirjaniku oarinimi 6 a r b a r u s ) . 
Kalitu asjaajajaks — Nrtliur õ i s (üliõpilane), 
polgulllema abiks Kapten l o m i n g a s . 

Nooremateks otwitleeriäeks: 
5ipniK l a l ts — 1-le rooäu. 
5ipniK Koger — 2 le rooclu. 
Junkur äancler — 3-le rooclu. 
Junkur V i i K b e r g — 4-le rooclu. 
5ipniK Vuer — 5-le rooclu. 
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lipnik N I ü K — 6-le rooclu. 
Otivitler! K. t. 6it>K — 7-le raocw. 
lipnik ( lc l ie — 8-le rooclu. 

polk päranclas pärnu Kaitlepataljonilt juba viis Kuucl 
funktsioneeriva lõjaväeüklule mebanjsmi. /lius oli rajatucl. polgu! 
jäi olevat eclali eliitacla, täienclacln ja Kasvavate ülesannete 
Kobalelt paremale järjele leacla. polijapaneoa talitlusega oli lee, 
et polk päranclas naorecl, aga juba labingutes Karastatud 
locluricl. Nencle õpeaeg oli vaevalt Kümme päeva Keltnucl. 
varustus täiesti ürgaja-
line. äellelt lioolimata 
Kaitlelicl nacl 60-ne oers-
talilt kesti lõunapiiri mõ-
nelaja meliega otle Kan-
gelalelilelt, ilma ualietu-
leta viis talve- ja Keuacle 
Kuucl tuleliinil seistes ja 
õige lageclasti aktiivselt 
tegeuc>cl olles. Neil mees-
tei ei puuclunucl armas-
tult Koclumaa vastu, 
Kobuletunnet, vaprult â 
arusaamilt encla ras-
Kelt, aga Kõrgelt üles-
cmclelt. dboitsericl olicl 
uilunucl. Neicl oli vabe; 
jätkus üks, barva Kaks 
rooclu. Nlamobvilserili 
vee! väliem. pataljon oli 
teistelt vcieolaclelt biljem tormeerituä, Kui alamoboilleric! juba 
Kõik ära olicl mobilileeritucl. äellepclralt ei jätkanucl neicl ilegi 
veltveeblile Kolitaclele. Nrulaaclau, Kui luurt energiat, oskult ja 
naboult nõuclis otwitlericlelt õppimata Kaitleliitlaste või noorte 
lõclurite rooclu julitimine labingutes. äeüe ülesanclega aliä 
olivitlericl valmis laanuä, leega väga väärtuslisi Kogemuli 
omanucl. Ileclranis tuleb rõbutacla aga lecla, et obnitlericl 

4^ 

pilt ,2. 
l»r. !«>,. V»ar««. 
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c,5kaliä clemakraatlilel alule! liiilgaoa cliltlipliini raaäucles maksma 
panna. Mõjuva tegurina eline5 liin takt, et alivitlericl Kaik 
Koaliõpetajaä alill, Kelle! Kagemuli ninge-ja Ka5vatu5teac!use alalt. 
Naä lälieneliä laäuritele nenllelamacle metaacüclega, Kui õpilastele 
Kaalitaas. Ülalt mõjus Ka lee, et atioitlerili Kui Ka lõäuriä pärnu-
maalt pärit alill ning paljucl varemalt juda üksteilt tunlllicl. 

Iransparöi Külimu5, mis talve lobi valutaks Kakaks alnucl, 
oli Karralclatuc! mba rakulalllavalt. tteinaste ja pärnu oanet 
laitis aurik .Valter", veclas maana, lõllurili ja pasti. Jäär-

jasle2. pataljonle veclas ueaauta. 
Vaenelaps ali ainult 6. raoä 
IuuüKu-l<auvaaruI, Kuku ei autu 
ega laev ligi ei pääsnuä. veeti 
tõöraaäu- ja KülltKaastega Vait-
veti jaamalt. 

paratamata puuäulecl olicl. 
(liteks, pärnu Kaitlepataljan 
aü Uks väüemailt ven<laäelt 
kest! väealacle Keskel. lelleks— 
Kanllis tema nimi lilekaitle 
maiku, millepilralt uarustule ja-
gamile ja teiste nõuete täit-
mile juures teäa ikka tagumi-
lele plaanile niüutati. 

pärnu Kaitlepataljani va-
clericl, Kasvu ja eluleltliülecl oliä 

uükecl, et Källilaplele tülella päranclule võilill üle anlla, ning 
õnneükuä, et ama Kallima vara võilill ulaläaäa lamale mõiltü-
Kule majapiclajale, vakvamale (esti lõclurile, nagu Kapten äckmiclt. 
pärnu Kaitlepataljani lõclurill uskulic! lecla Kinälasti, et nencle 
lenine tõö vastava nime al! ja Kapten äcümiäti juüatule! 
täiulele laab uiiclucl. 

palgu tarmeerimile tõöä teliti vaenlale tule all, laüingute 
naüeaegacle !. paigulllem, llkes aperatiiv-acljutaancli, al.-Itn, 
luiskiga, Käis läbi terve palgu tranäi, vaatas raaäuö üle ja 
pillas igalpaal lõcluritele lütitauaill Kõnelicl. 

?!!» 13, 
lllemleitnant lla««nblaclt. 
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2. 5öpuliK võit punaste üle. 
luba oma elimilel elupäeval, 17. mail, lai polk Kalu 

senistelt leilukobtelt: 5K!a-5epinpurma 6!a ase-Muna änklaur-
^eipe liinilt eäali tungicla ja aluäa äalatlijSe liinile. 

polgu parema! tiival opereerisid 4. rooclu leitnant Kingeri 
juliatusel, nimelt — 1. ja 3. rooä ja I. ja 2-ne IN. cliinili 
tagavarapataljoni rooäuä leitenantiäe Morlati ja Viipli juliatulel. 
6iis veel luurajate Kamanäa, polgu 2. rootlu ja lauste rllnmaä. 
äelle Kolonni ülesanne oli ära võtta likmatlcbi raucltee lilä 
ja Heinaste alev. peajõuä liikus al.-ltn. MaaliKu juliatulel 
vreimanni Külalt läbi metsa, tiaclaka ja Vene Klllacle Kauäu IiK-
matlclii poole, ligineäes lellele põbjaõbtult. pöbjabommikutt 
liikus lama eesmärgi poole lipnik laül i Kolonn. Uks roocl, 
leitenant Morlati juliatulel, jäi ?Kla Kaevikute Kaitseks, peale-
tungimine oli algules eäukas. Oli püliapäev. punalecl piclaliä 
nagu päralt leigus, picluliä. Meie ettevõte oli neile täiesti 
ootamata, rlabunirmus põgeneliä naä oma eelposticlelt, pllsle 
Korratult paugutades. Kui vaenlane suurtükitule auas, oi 
meie alielik neile uskumata lälieäale jõuänucl. Uencle granaaäic! 
a lclirapnellicl lõbkelic! Kaugel meie selja taga. Vaenlase patarei 

taganes Kiiresti. lema tegevus rauges täiesti, Kui olime jõua-
nuä rauäteeliinile Heinaste ja likmatlcbi vabel. 3. raoä, lipnik 
lomloni junatulel, võttis leilukoba Urnita veskilt rauäteem 
likmatlcbi lilla vastu. !. roocl lipnik l<alenb!a<!ti juliatule 
la tagavararoaä lertnant viipli juliatulel UeinaFte vallamaja 
liinile. Meie patarei äelgamaa talult pommitas Kioiaitu Heinaste 
alevis, puuäuliä relervicl. Melieä oliä uälinuä. llipnik lal t l i 
Kolonn polnud Kobale jõudnud, äeega oli meie pabem tiib 
Kaitseta. Operatsioon jäeti ööseks seisma. Hommikuks oliä 
punased enäicl Kogunud ja Valmarilt abiväge toonucl, mis neile 
rauäteel iseäranis Kerge oli. l<ui meie oma operatsiooni 15. 
mai bammikul Kella 3 paiku likmatlcbi ja Heinaste aleviku 
lilitiäes baKKalime arenclama, algas Ka punaste oastupealetun-
gimine. võideldi vilalt. Ci suudetud pikal Kinälustamata liinil 
aga vaenlalt Kaua Kinni pidada ja operatlioon ei õnnestanä. 
l<uid taganecla oma endistele leilukobtaclele, ilma et oleks mi-
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(lagi lõpulikult ära teba luuäetuct, ei tanetuä. lioociuä Koguti 
rauätee ääre, Korralclati labinguvalmis, ja pealetungimine ttei-
na5te leviku lillis algas uue5ti. knne leäa võeti aga rauäteelt roo-
pac! ära, et vaenlase loomusrong mitte Kuklaste ei tuleks. Uus ette-
võte variles Ka õnnetumalt KoKKu.̂ namlalec! olicl liin enäiä tubüste 
ette valmistanucl. Vastalt toetas Kerge patarei nelja luurtllkiga. 
Meie pealetungimine lõppes ja tulime enäistele leilukolitele tagali. 

äamal ajal, Kui parem tiib tteinaste likmatlcb lilli! ope-
reeris, oli 6. rooäul ülesoncleksära võtta vaenlale Kinälustatuä 
punkt — XocljaKi mõis — ja alucla. KocljaK Muna liinile, 
äecla operatsiooni junatas al. lnt. lilienblactt. pool roocl läks 
lipnik NüiKu juliatulel ülaale talu Kauäu l<achaki peale, Kuna 
aga elimine poolrooc! alamleitnant tilienblaclti jubatulel va!-
vetõKKe Muna talu juure jättis ja XacljaKi nõmmiku poolt 
ümber liaaras. visa võitlus Kestis otle KocljaKi all 6 tunäi. kt 
polgu parema tiiva operollioon ei eclenenucl, lai 6. raocl Kalu 
pilut tagati tulla ja jääcla NuKnit Muna liinile. Vaevalt lai 
6. roocl lellele liinile alucla ja naniposticl välja panna, Kui äkitselt 
enamlaste lalgacl meie Muna posticle peale tormi jooklicl, pabe-
mat tiiba llmberliaarata pllllcles. Meie eelposticlele jõuclis appi roociu 
relero ja lõi vaenlale põgenema, äiiski ei onnestanucl operatlioon, 

polgu tronäi pcmemal tiival tungis teine pataljon leitnant 
laurits'! jubatulel l?eiclule libis üle äalatli jõe. kolonni Kuululict: 
5. roocl lipnik Ventleli, ?. roocl leitenant Koltli ja 8. roocl ai.-
Itn. l isti jubatulel. Cnamlalecl olicl enclicl Kõvasti Kincllustanuä 
äalatli Kõrge! Kalclal, iseäranis Veclslî e Koolimaja juures. l<oo-
limaja peale jaoksti Kolm Korcla tormi. Vilaäe võitluste järele 
lcmgelicl õbtuks meie Kätte Veclslî e äülemneek ja Upit. 

l?o!gu Koosseis: tcläke 908, ratlamebi 6, obvitleere 12, 
junkruiä !, autumaatpüsle 20, Kuulipilciujaicl 2 ja l̂uurtüKKe 4, 

Naaber pabemal pool — 6. polk — oli eelmisel päeva! oma 
alla võtnucl Lreslau alevi LurtneKi järve ääres. lema parem tiiu 
oli Kaitleta ja võimalclas enamlaste poolt ümberbaaramilt, 6. 
polgu tiiva Käitlemine teliti cliniliülema poolt meie II, pataljo-
niie ülesancleks, äelleks picli pataljon oma alla võtma Ngejõe 
liini, vaenlale poolt tuntavat vastupanekut ei olnucl. laskuti 
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lilnnitas ainult see, et täbendatud liin laula rabas ja metlaz 
alus. sealjuures venis pataljoni trant 10 versta võrra pikemaks. 
?ealegi ali pataljoni parem tiib 20 verstas pikkusel liinil loos 
Kaitleta, I V2 roodu jäid äillemneek üraudeni teele, millises 
teati arouriKKamaid vaen lale jõude apereerimas olevat. 8. rood 
venitati välja Ngejse joonele. Mullclieni ja Milleni talud võeti ,̂ 
enda alla. lerve päeva otsiti asjata llbendults. polguga. Kat-
laniKKude tiiielilel puututel oli üpris raske. Naaber tuli vara 
nõmmiku! äalatli liinile tagali. I I . pataljoni Ülem lai lecla alles 
öbtul teada, 8. roodu! al.-ltn. l is l i jubatule! läks Korcla alles 
järgmise! KommiKu! rabadelt välja taganeda. 

19. mail Kella 1 aja! algas polk pealetungimist Heinaste 
sibis. Kella 6 ajal jõudsid roodud Heinaste vallamaja — 
?azlnupi-Heinaste raudtee liinile välja ja läklid 5cbvart?i 
libis edukalt edasi. Urnit likmatlcbi vastu libitud roodud 
olid sunnitud leisma jääma Kõvade Kindlustuste ees, mis Kaitle-
lid likmatlcbi. Kel! 7.20 m. baKKas vaenlane õbtupoolt ttei 
naste vallamaja peale tungima. leda toetas loomusrong. Meid 
luruti Heinaste poole. Ikla liinilt Kattus rood Kaks Korda 
Heinaste peale tormi joasta, Kuid ei jõudnud vastale arvulile 
Ülekaalu, ägeda luurtükikuulipritli-lule põralt MeriKoolilt Kauge-
male. Kaske oli võtta Heinaste Kioiaitu uilbeste luurtllKKide 
abil. Meie viled tõmbulid võideldes tagali Ikla ja Kaba liinidele. 
Kell 12 algas vaenlane pealetungimist Ikla ja Kaba juures, 
Kus ta! Korda läks meie liinilt läbi murda. Võideldes tagane-
lime läti piirile, Kaudlepa talu juure. Iklas pillilime paigal, pea-
letllKKimilt luurtttki, püssi ja Kuulipildujate tulega tagali tõrjudes. 

panema! tiival tõmbus meie polk 6. polguga Kontaktis 
tagali, eliti väiklelt, päralt aga ägedate võitlustega, tõunaaja! 
oigas äge pealetungimine öraudeni mõila peale. Olime sunnitud 
oluma äalatlijõe liinile. KodjaKi liinil demonltreeris 9. rood, 
et Kergendada teiste roodude võitluli. lerve! polgu frondil Kattus 
vaenlane peale tungida, äalatli jõkke uppulid: 

1) Km. l a m m , 6eorg Jüri p. 
2) „ I õ n i s l o n , Nugult 5iila p. 
3) „ V l l t t , Nnton Ndo p. 
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Meie vastu leilic! järgmileä Kaenlale väealaä: mere 
Ätirelt Künni likmatlclii liuani — 1. pataljan ?. läti NõuKaguäe 
Küli palgult. pataljoni staap, relerv ja vaar aliä l<arka!ni 
Külas. 6. raaä Heinastes, 9. roalt tteinaste vallamajas, 3. raaä 
puntlcnaris. Kaaäuäe luuru5 150 Künni 160 meelt. l<alm 
eskaclrani, igaüks 70 meelt, leililt Kuistes, KarKalnis ja 
äalatlis. l<ak5 3-taüililt luurtllKKi leililt tteina8te vallamaja 
lätieäal, Kak5 Lelcl-paili juures, patarei relerv Kurtes. Üks 
raa«i metii taacii Valmarilt rauclteel likmatlctii. l<ac!jaki mõilas 
leililt 150 Künni 200 partilacmi. Igal raaäu! ali 3 Künni 4 
Kuulipilclujat. VaKet likmatlcki ja l<aäjaki ualiel valvaliä alalt 
partilaanili, alalt 3. raacl. 

25. mail algas palk terve! 5äti tranclil uuesti pealetungi-
milt ja leekarlt ei lõpetanult meie ainult le<ta, mis 17. mai! 
pooleli jõi, naill ancllime punastele lõpuliku lioabi. neill Kiirele 
põgenemisele lunäiäes. lötitlamaicl KaKKupõrKeiä enamlastega 
selle aperatliaani ajal ali Kaks; üks XacljaKi ja teine üraucieni 
mõila aü. 6. raaclul ali ülesanne leelama, mis 17. mai! lõpule 
jili viimata, nimelt: KaäjaKi mõila puliastus enamlastelt, 5ee. 
Kar«l jiiili mõneä llklikuc! lõlaale talu juure clemanltreerima, 
Kuna terve raali mõila nammiku paalt Umber liaaras. ÜKtul 
nilievikus jaaklis raaä mõila peale tormi, äarncme äge peale-
tungimine ali vaenlasele täiesti aotamata l a vastas ainult 
mõne pauguga ja taganes Kiiresti llle äalatlijõe, silcla ama 
järele ära lõlikulies. Vaenlane ei teinuci enam Katsetki vastu 
Kakata. I I . pataljan Kuulus viimale aperatliaani ajal, tegevuse 
ülillustamile sulites, aperatiivlelt 6. palgu alla. äicleme laomileks 
oli Kälutotucl «iioiili ülema paalt I I . pataljoni juure laamusrangi 
ülem-leitnant tiiui. saatuste mõju! Valmar! all nõrgenes oaenlale 
vastupanek liin nii. et leitnant laurits isiklikult juliatatava 
luurajate lalgaga Kerge vaevaga pataljanile tee Künni määratult 
liinile punastas. 

5iin (iraulieni laliingu Kirjeläus lõliur MKalai !<ingi sulelt̂  
K<»8 tegelikult laliingult ala võttis: 

„I!us õlitupaalik 23. mai! 1919.a. luulelik 5atvia laaclus 
an õitsengul, tialetukaci, mis enäiä alles liiljuti Keleraliilile 
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leliekraoniga Kalnull, Kobileoall talale Kevade tuule Kiles,-
talakesti oulileoacl ojokelecl lilleclega ülekülnatuc! lülitage vabel, 
ttelelinile taevavõlvi all lõõritanacl lõokeleci ama Kiiclulaule 
uuestilllnclinucl looclulele. . . 5lga lelles laoclule barmoonias on 
miclogi ilbvarclaoat. 5bK an nagu elektri pgnevult tilis. lõies 
sõjariistus Kibutonaa' ratlanikucl ltaapicle oabet, viies ja tuues 
rutulili KclsKe. Miclagi on tulemas. 5a tõesti, varsti tuleb 
meie rooclule KälK encl üikumilevalmis lea6a. lõliste nclguctega 
valmistaoacl enclicl ette meie lõcluricl —ballicl Kangelalecl. tiogu-
takle Kokku. Xuulcluoac! Komanclo liüllclecl. lioocl on valmis. 
Hakkame liikuma. Musta lookleva maona liigub mööcla teecl 
roocl. Mcllla-Kiilal laame oma rooclu lõbemacl lllesanclecl teacla' 
meil tuleb monecl verstacl eclali üikucla mõõlla maacl, mis alles 
pseoa eelt vaenlale Kcies oli, aga praegulel silmapilgul, nagu 
teacla laime, tllnjenclatucl on, ja Utina talu Kobal liikumilt llle 
äalatlijõe Korralcloclo, parve ja lilöu ebitacla ning üleminekut 
Kaitsta. ?eale uclikele pubkule liigume eclali. pclike on juba 
Kauge metla lawaäe taba oajunucl, oärvicles õbtu pilvi 
p»rpurpunastekz, mis tuletab meele lecla õuälet verepulma, 
mis ees ootab. 5cibi bämarule liiguoacl meie meeste tumeclacl 
Kogucl Utina poole. Värsi jõuame Ka Utina Koba! jõe clclre. kt lilla-
meiltricl. Kolm neli meelt, Kes üleliikumile abinõucle tegemi-
leks mggratucl, vee! Kobale pole jõuclnucl ja Ko tõöriistacl puu-
lluvaä, uõetakle Kraavis alet, et vabe pubota. Viimaks jõua-
vacl liüategijacl Kobale, kl Ka neil tõöriistacl puucluoacl, tuleb 
neicl läbemailt taluctelt rekoireericla. Varsti pakkus Kõrge 
äalatlijõe Kallas buvitavat pilt i: nagu lipelga pelas Kibiles tSö, 
uubilelicl laecl ja Kiroecl, muutes luuri palke ja lauclu lillaks 
ja parveks. l<9ik mebecl töõtaoacl. pllslicl on Koelt õra, nencle 
alet tiliäab Kirves ja saag. llllbikelecl palgil! leotakse rau^-
traacliga Ubte, lllüakle lauacl llbte — ja parv ongi valmis; 
on ainult vaja veel vette lasta, kt parv jgrlu! milerinnakul, 
liis tuleb alla panclucl lauclu mõõcla jo pikalt nöörilt Kinni-
piclacles allalaskmist toimetacla. viimaks on parv liiski õnne-
likult alla lastult ja ta õõtlub äalatli lainetel. Jõe Keskel on 
laar, mis üleminekut Kergenclab. parve Köis uiiakle nsikele 
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paacli abil laarele, ja reis võib alata. ?arv on nii suur, et 
varajasi neli.viis meelt peale mabub. ClimeleKs etape-
punktiks on liis saareke, mi5 viimaks meestega on üle ujutatucl. 
äaarelt uiiakle parvekõie otz jälle teilele jaekaläale ja mee5te 
transparteerimine algab linna. 24. mai nõmmik nakkab juba 
Koitma, Kui elimeleä ulelaanuä lõcluricl (1. rooclu 3. rllnm) 
luuramiskäigule läbevac! äillemneeki, mis äolatlijõelt umbes 
neli versta eemal. Esimene ja teine rübm baKKavaä mõõcla 
jõe äärlet teerajakelt ürauclingi mõila poole liikuma, lelt on 
teacla, et lea! oaenlalel lalKKancl mebi leilab. 6rau6ingi mõila 
«e! an arg, mille Kallakul mõneä talumaja6 leilaoaä. liübmacl 
paiskavad enclicl taluäe ee! cmeliKKu. põnevas ootuses, pllslic! 
laskevalmis, lammutakle läbi Küla. Nagu teaäa laime, oücl 
punalecl mõilalt lankunuä, ja umbes paol versta eemalseisvasse 
metla alunucl, Ku5 neil, nencle oma jutu järele, näu peataäa 
ja vastu panna on olnuci. Meie lõäuriä baKKauacl läbi oru 
minema. 5ea! märkanacl nac! jooksvaid inimesi, Kes metla 
poole boiavaä. Mebeä jaaklevac! mäerinnakale, Kult nea tulä 
ovaäa. Kõige enne paneb oma malina büüclma automaat-
püssimees. Metla peale avatakte äge, monalõikau tuli. Met-
lalt nastatakle. /ige vastastikune lalkmine Kestab umbes 
Kümme minutit, peale lelle raugeb tuli uaenlale poolt. Nagu 
naba, on meie tuli ta peale mõjunucl, lunclicles maba jätma 
omacl leilukabacl. läbevaä ette rooöu luurajacl. NatuKele aja 
pärclt võib buoitavat naeratusele lunäioat pilti naba. äammub 
aeglaselt pikk, tllle mees, vene punakaartlale tärn (5 nurga! 
punane täbt) mlltli ees ja tema järele oabina väike päkapi-
Kune, umbes 16 Kuni t? aastane vabatabtlik (üren^stein), 
Kancles oma õlgaöe! Kabt pllsli, ile päris Küürus Koorma oli. 
äelgub, et Kaks vangi oleme laanucl; uälinucl, roiäunucl nägu-
llega mebecl, ükskõikne oaacle silmis. . . Meie luurajacl alicl 
neicl leiclnuä Kraanis lamamas, pllslicl valge rätiga püsti. Vilt 
alicl nac! Kogemata teistelt maba jäilnucl ja Kartes meie Kuule, 
Kraavis lamacles varju atlinuä. Nagu Kuulcla laime, alicl Kalm 
punakaartlalt meie tulega baauata laanucl. Nii liis alicl vaen-
lale Kaatulecl lelles labingus Kalm baaoatut ja Kaks vangi. 
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peale lelle leiti metlalt veel Kuulipilduja olalid. Natuke aega 
peale labingu jõudsid Ka 3. rllbma sõdurid oma luuramiskäi-
gult, umbes 8 versta eelpoal üraudingi juure, I?eale väikest 
pulikult liikusime ^arnau mõila paale. leati rääkida, et larnau 
mõilas umbes 30. mebeline lalk seisvat Kolme Kuulipildujaga, 
peale pooletunnilile Käigu jõudsime metla ääre, Kult larnau 
mõila nooned pailtlid. Metla ja mõila vabel on lai põld. 
lõime lelle põllu ääres jälle abeüKKu, et mõila peale minna, 
põnevuses, iga libas pingul, valmis igal uaenlale väljatuleku! 
tulcl avama, liigume llle põldude mõila poole. Kritus oli 
asjatu. Mõis oli vaenlalelt tübi. vaenlane ali juba mõne 
tunni eelt taganenud ja Ka llks meie raacluclelt (5. rood) oli 
juba ^arnault läbi läinud, jälgides põgenevat vaenlall. peale 
lelle ei olnud mingit KaKKupõrget vaenlalega, Kes Kiires tem-
pas taganes, ja takistamata alulime meie võitjatena sügavasse 
lotoia piiridesse." 

25. mai! üikuliä 6. raadu poolroodud llbes lauste 
rübmago llbelt poolt ja Kalm raoclu llbes luurajate Kamandoga 
teilelt poolt likmatlcbi poole. lerve! öõ! ei Kuulnud meie 
luurajad äalatlijõe piirkonnas llbtki vaenlase pauku. Nõmmi. 
Kui Ikla Külas ületulnud punakaartlane tõendas, et enamlased 
olevat eile õbtul Heinaste aleviku mana jätnud ja taganevat 
äalismündi sibis. l<e!I 9 tulid t. ja 2. raod Heinaste ale-
uiKKu sisse, labingu järele langes Ka Kell t t likmatlcb 
meie Kätte. laganedes vigastas vaenlane raudtee lilda, aga 
vigastus ei olnud luur. äelle järele leilid meie väed: !. road 
ssolcbepis, 3. rood KarKalnis, luurajate Komando Narinis ja 
4. raod NatiKis. I I . pataljon: 5i!la LirKen äcbmilke- ja 
Mitlbi liinil. Kell 16 jõudlid I. raod äalismllndesle ja 3. 
rood äalatlijõe ääre välja, t. raod jätkas edasitungimist 
Vanaäalatli mõisas, äuur Kivisild jõel oli terve, olgugi 
et Katlet oli tebtud teda õnku lasta, päev biljem aletas polk 
oma leilukobad järgmiselt: 1. raod Uue äalatli mõilalt Künni Üks-
Külani, 4. rood Ükskülalt Künni XuiKillani, Vasta maanteed 2. 8ir-
Kelnini, 6. road LirKelnilt Künni liirenini, 7. — äepklllas, 8. — 
(rklllas ja 5. — Jobannisbotis. luurajate Komando jäi reservi; 
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patarei jäeti Vana 5alatli mõila. polgulllem ja operatiiv-
achutant vaatalicl liini läbi. — l i in oli Kõigiti sünnis. 6. roacl 
aletu5 Kaguni ilmalõjaaeglele Kaevikute traattõkete taka. 

?Ima suurema raskuseta jõuclis palk 31. maiks äepküla-
krkllla l<uikllla liinile. Kindlustati leilukoliti. . liaskemacl 
ja atlustavamaä võitlulec! enamlaste tegevuse likuicleeri-
milek5 lätimaal langelicl alaks naabruses oleoatele palkuclele, 
Kez Valmar! ja ätakelni jaamaä võitlicl. launa paalt ütienelic! 
äakla ja läti väecl. Enamlastel jäi ainukeseks pääseteeks 

liomatskoje jaam, millises 
l>t>iz nemacl Ka Kabuliirmus 
põgenelicl, loopilic! laiali 
sõjavarustust ja moona. Ia-
luclelt võeti vägisi Killlt-
bobuleicl ja sunniti neicl Künni 
lOO versta Kaala loitma, kt 
Kergem oleks põgenecla, loati 
Kõik Kraam, ilegi pllsliä vank-
ritele, Varustuse, mis malia 
jäi, peitlilt KobaliKucl elani-
Kucl, lätlalecl, varakult ära. 
äõjalaaki laime ainult troncl 
piirkonnas, läti punakaart 
põgenes metla. l<eegi ei 
tantnucl venemaale Kaala 
minna. llletii lunniti ja viicli 
pllslicle ualiel. llletlas pei-

clusolijacl lünnitaliä nõnclanimetuä „rat>e!ile Kaarcli". llalie-
lile Kaaräiga leltlilic! Kommunisticl ja erainlmelecl. Neicl 
oalclas nirm, et eeltlaleä, Kecla ..valgeteks' ja «paruniteks" 
nimetati, Kõiki mana lalevac! elik üles paauaä. Üöleti Käisid 
naä Koclult lüüa viimas ja Kuulamas, Kas palju seltsimeni on 
nukatuä. NäKes, et Kellelegi Kurja ei telita, ilmusid nacl met-
lalt Kõik aegamööda välja. 

KolialiK Kadanline valitlus oli Korraläamata, VcmeKarra 
lasli aetucl. Igasuguste, peaasjalikult Kammunisticle ja mao-

?i!t !4. 
leitnant «Ibbar. 
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omaniKKucle valiekarcla puutuvate Küsimuste otlu5tamilek5 põsrcli 
meie lõjavõimucle paale. Meie paalt püüti piinlikku erapaale-
tult piöacla, Kus võimalik, seal vallavalitsusi Karralclacla ja 
Klllimuli uiima5te otsustada ancla. Ileärani5 vaenulikud alic! 
endiste piiriäärsete Ikla ja vene Külade oäikemaaamanikud ja 
töõliled. Nende vaenulikkus ali tingituö peaasjalikult lellelt, 
et naä talve läbi sõjategevuse piirkonna viibisid ja nende 
Kodukolletelt mitu Karda laliingud llle olid Käinud. l<ui palgu 
ltaap ja lodud l-leinastesle alulid, lÜ5 määrati aleviku Kamcm-
dändiks lipnik rlibbar, Kes vanekarracl peagi laliendas, aru-
laamatulecl le!gita5 ja Karra jalale teadis. 5ile-5ätimaol võeti 
aga meie lõdurili päästjatena rõõmuga vastu. Jagati ninnata 
toiduaineid, äenni alid drjajõ? garnisoni lõlluricl Kõrvalt oste-
tavale taicluainete puudute all Kannatanucl, lelt muidugi vaene 
ja sõjalt loostotud mereranä ali talve Kestes tulijaks löödud. 
5iin aga avanes maa, mis piima ja mett jaoklis. Mõilatelt 
ja suurematelt taluclelt asteti sadade taapide Kaupa piima, 
äalatlijõelt ning järvekestest plllldlid lõdurid Kalu. laredail 
äalatlijõe Kallastel, Kelk õitlevat laadult Kevadise põikele pais-
tel Kalulicl võitlulilt välinucl lõdurid varsti. Oli rõõmus ja õnne-
lik ajajärk. Ülituti ürgalid pillid igas Külas. Kõlas laul. 
Icmtliti, Meelealu ali ülev: tundlid ju meie lõcluriä endid 
lätlaste ees võitjatena. vaiclujoovaslules teliti Ka elaniKKuclele 
mõnclagi lllekcckut. õnneks alid neecl aga üksikud julitumiled. — 

3. tanäesvekri ootel. 

vaevalt aliä laliingud punastega 5ätimaa! lõppenud 19t9. a. 
maikuul, Kui Kiia paalt liaKKalicl tulema teatecl landesvenri 
Kalitlale ülespidamise KaKta. 

Nõndanimetatud õalti llandesoenri maaclustalicl peaasjoli-
Kult (estilt ja ?5llja-5ätimaalt välja taganenud äakla 8. armee 
jäänulecl, mis elineliä rauclle brigaacli nime crl!. villiemate 
Uklustena liitulicl linna juure lätlaste raadud palkavnik õalladi 
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juliatulel, venelaste raadud vürlt lieoeniga eesatlas ja Lalt» 
sakslaste raadud parun Manteulteü junatule all. Niljem laadi 
äaklamaalt neel jõudulid juure. 

5ee sõjavägi aü peatama jäänud 5iidavi llmbrules, ennalt 
Kaitstes enamlaste vastu. Elialgu Kaitses ta ama isiklikke buvi-
lid — lõduritel ali Ivatus jäääa aluniKKuclena elama Kuura-
maale, milleks Valti parunid oma päralt vlenalt maapinnalt 
Ube KalmanlliKu lubalid. Ei pakkunud Ka „>?aterland" Kus 
renalutliaon ja nälg möllaliä, Kuigi luurt meelitavult linna 
tagalikippumileks. 

1919. aasta algul pöördus äaklamaa tagurlile elemenäi 
tälielpanu tiuuramaal viibiva lõjavile peale, äiinled sõdurid, 
Kes enamlult venelastelt laadud muljete najal ligemalt tundlid, 
ei lattunud nii uila enamlale bävitaua mõju alla ja luutliä 
enam uäbem ranulalclava lõjauäelile Karra ala! liaicla. lagur-
line element rebkendas õieti, et Kui lelle väele alav junt laacla, 
nagu leda u. der 6o!h ali, liis liuuramaa! veel viimane laua 
manarbismi idudele võib lauineda. l<a vabameelne ualitlus 
vaatas asja peale beatabtlikult, IieaKs Kiites van äer üa!tz'i 
määramilt ja taetaäes teda rabalilelt. 5aKla ualitlus nägi 
rluuramaa väes Ida preilimaa Kaitsjat Vene enamluse laine 
vastu, veel enam aga oli lelge. et mislugune vaal Ka 5aKla 
riigitllllri juures aleks alunuä, Kõik naä oleklicl näinucl bea-
meelega Vallimaa liitumilt äaklamaaga ebk Kõigeväliemalt 
tecla ama paliitilile ja majancluslile mõju all. Kaks vilinalt 
aletult tundulid väga meeltmööda sakslastele, tõpuks leppis 
asjaoluga Ka 5äti ajutine ualitlus Ulmanisega eesatlas, algugi 
aluäe sunnil ja ainult paremate väljavaadete ilmumileni. 

van äer 6alh läks elialgu! välja Ida-?reilimaa Kaitlemile 
peale, äelles mõttes punastas tema järk järgult rluuramaa 
punastelt, laiendas ama võimupiire ja parandas Kaitletingimili. 
kaugematelt Kauatlustelt tõmbas elialgu jaane läbi balb vabe-
Kard läti ajutile valitlulega. 

Van der 6a!h Kindas Vallimaa ralivuste vaenulist vabe-
Korda õieti: rtulk aega suutis tema erapaaletuks mõlemipaal-
lete nuuide Kaitsjaks — ja Kirgede taltsutajaks alla. Ia mõis-
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ti5 IiuKKa van ätr^cki liertlogiriigi alutamile plaani ja takistas 
jõuga parun lNanteutteli Katset Kukutada 5öti ualitlult. 

äõjaline edu ja sakslane pealekäimised meelitalicl tema 
viimaks ikkagi Kardetavale avantüürile. Ia otlu5ta5 Kaala 
võidelda vene monarbiltliste laikadega nõukogude võimu Kuku-
tamileks Venemaal, lootusega Venemaad äakla mõju alla laada, 
teiseks Venemaa abi! omakord äaklamaa! Keisrit troonile aidata 
ja Kolmandale lZaltimaad nii taluna oma Külge liita ebk, Kõi-
geväbemalt, tciielile mõju alla võtta. 

knne tarnale luurejoonelile aperatliooni algamilt pidi 
tema oma leljatagule Kinnitama, lema! figureerisid neli vaen-
lalt. knamlaled frondil. knamlus nõukogude näo! oma oöe-
olades, peaa5jalikult 5iibavis. äeüelt vaenlaselt lai ta pika-
peale olaoa juliatajana jagu. Vaenuline läti ajutine uaütlus. 
l<a lee pidi Kõrualdud laama enne operatsiooni algult, äelle 
ülesande täitsid ikkagi viimaks parun Manteuffeli sõdurid, eli-
algul nagu u. d. (Zoltzi tabtmile vastu, aga pärast näis fee 
female meeldivat ja väga Kasulik olevat, nõnda, et tema lamat 
Ka kestis soovis Korda laata. Neljas vaenlane oli äakla riigi-
valitlus, Kes liitlaste nõudmile peale näo tegi, nagu nõuaks 
tema v. d. Ooltzi lakkumist lZaltimaalt ja ei toetaks avantllllri. 
5ee vaenlane ei murdunud, lellelt lai uon der 6o!tz võga bästi 
aru. Nüüd oli liis seljatagune Kindlustud. kesti vägedega 
llbel nõul aeti maikuu lõpuks enamlased Ka Kiialt ja põbja-
liivimaalt uillja. 

5oogililelt oleks pidanud nüüd järgnema übemeelne pii-
Kide pööramine enamlaste vastu idapoole. äellealemel aga 
märkalime landesoebri! Kavatluli meie vastu võija astuda. Von 
der üoltz leidis, et on Kardetav jätta enelele seljataba laks-
lastevaenulilt ja poolenamlilt kesti uaütlult oma sõjaväega. 
Kui tati ajutile valitsuse KuKutamile eel tema buIK aega 
KõbKIes, liis liin pidi lee tulema ilma Kauale Kaalumileta. 

ki laa liin teilt aruamilt olla, Kui et kesti valitsus oli 
6olh'i juures viibivate lZalti sakslaste läbi enamusena esitatud. 
Arusaadav, ei võinud ju meie maateadus ja demokraatlik Kord 
meeldida tagurlikele parunitekibile. larvitati jubult ja loodeti 

» 
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ennalt jälle maaoolitlejana nälia, kttekääncleks toob üoltz elile 
üäti Neeclra valitlule palve — avitacla 5ätimaa<l eeltlastelt 
pubastocla, Kes, vaatamata, et enamlalec! läääucl, Lätimaa 
lisle peatama on jäänuä. 5ee põbjus on liig läbipaistev ja 
naiiv. Meie poolt ninnati leilukoräa õieti ja jult lanclesvebri 
nääaont oligi, mis lunclis meie vägeliä ettevaatule mõttes Hali 
pinnale jääma, pealegi lllnäis tee 5äti leaäusliku valitlule eli-
taja Ulmanile- nõusolekul. 

Mi leilime mai lõpu! takti ees, et lanclesuenr major 
Tletclieri jukatulel Kilalt põlijapoole liikumas on, Kes mõne 
päevaga üle Valgu, viljancli ja lartu Kavatleb lallinna jõuäa 
— larnane marsrut oli ära tänenäatuä vangicle juurelt lei-
tuä Kaartiäel. 

Uus vaenlane oli meile oma luurema meestearuu ja 
parema varustule poolelt palju Karöetauam vastane, Kui enam-
lalecl. Kui ta aga liiski viimaks Kiirele taganemilele oli lun-
nitucl ja paari nilöala jooklu! lõpulikult löõäuä lai, on lee luu. 
remalt alalt leletatav vibaga, mis iga eeltlale rinäa leitsme-
laja aasta jooklu! Kogunenuä. 

tanäesvelir ei pannuä kesti lõjaväelilt jõuäu miskiks, 
mis leigus tema Kiirelt eäaliliikumisplaanilt ja upsakatelt tea-
äetelt, milles Kujutati kesti lõjaväge paljasjalglete lalkaclena 
(teate re<laktliaon parunliles Keeles: «paljasjalgne lalk"). 
Kuiä liin ekliliä parunil! rängasti. (KK Kull kesti lõjavilgi 
luuremalt jaolt palja jalu ja räbalais riietes, liiski loon-
tes voolas iga meliel kesti veri! Kõigi! oli lelge, Kellega liin 
tegemilt ja mis täbenclab lanclesvebri võit. 5iin puutus Zalti 
mõisnik juba täieõiguslike kesti vabariigi KoclaniKuga Kokku, 
Kes ütles: 

„Kas meie või parunicl — mõlemil meil liin Kotita ei ole!" 
Juunikuu elimelel poolel 9. polgul lanclesvebriga luure-

maia KoKKupõrKeiä ei olnuä, Kui mana arvata luurajate 
vastastikkune tegevus. 3. cliviili ülema Kiilul Kõnenclati valvet 
Kiia poole viivatel teeclel. 

2. juunil läks luurajatelalk lipnik MliKu jubatulel üiia 
paale lakslastele vastu, et neile teaäa ancla, Kus aluvacl kesti 
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väeci, ja nõuäa, et äakla oäeci meie alukantaciele mitte lige-
male Kui Kümme uerzta ei tulekz. 

-̂  !-«> ^ 
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^ >> 
T -

2 

Järgmile päeva IiammiKul jõuab lipnik NlliK tagati. l a 
Käinul! lemla!u5, Kus leiönucl läti Komanäanäi 50 mebega. 
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äakslalecl alucla 20 versta Kiialt põlijapool. Üks ratlalalk 
seista Võnnus ja teine liikucla ämilteni poole. 

?o!K oli peale enamlaste lõömile leisma jäänuc! — äalis-
münäe Vana äalatlitiuiküla krkllla äepküla liinile. 

Vabepeal on palgulllem llbtlali cliviililtaabilt ja 6. pol-
gult teateil! laanuä ja annab pataljoni ülemale järgmile Killu: 

sakslaste liikumile Kolita on tulnucl lialuaö teatecl. 
Olge valvel. ssoacluc! laske labinguvalmis olla. MaaKuula-
mine ja valveteenistus olgu Kõvacl. äaatke luurajate lalgacl 
leilukolitacle ette ja laske nemacl Künni Kirbilni jooneni Käia, 
äeilukorra llle teatage iga Kolme tunni tagant. Kapten äckmiclt." 

äelle Kalu peale Käis luurajate meeskanä Karbilbis ja 
ja Vegalliis, Kus aga oaenlalt veel märgata ei olnucl. 

4. juunil võttis leitnant laurits 2. pataljoniga 5emlalu 
linna oma alla. äakslastelt polnuä leal neel midagi Kuulcla. 
52t!alec! võtliä meie löcluricl oaimustulega vastu. Nacl oliä 
tänulikucl punaste ikke alt vabastamise eelt. punaste liclclcialit 
polnucl veel täiesti määclas, selt üklikucl punakaartlaleä elutlelic! 
linnas ja Ümbruskonnas enclilelt eäali ja v3iliä Koclanlilele 
elemenclile iga silmapilk liäclaolitlikuks laacla. äõjavilgi oli 
Korra alallioiclmileks tarvilik. Hinna Kamanclant merioäeleitnant 
(ielbe poolt enclistelt pu!iauäe!astelt Karrallluä meeskanä poi-
nucl Kunagi Kinäel tagatis julgeolekus, peole lelle ligines 
päev päevalt lanctesuenri nclclaont. Kaitlet nencle vastu looäeti 
eeltlastelt. 

l<irje!c!ucl olucl tingiliä läbraliku vastuvõtte, äuuistepllnil 
Korcl Korralclalicl KaliaüKucl leltskonnategelaleä meie läöurite 
auks piclulicl lemlalus, l?ernigeli« ja äalismllncles. 

4. juuni! laaclakle cliuililllemalt KälK: 
„La!ti „5cnutjnänri° ja van cler 6a!tz'i äakla väeolaä on 

ilmu nucl meie 3. polgu eel. Meie lllescmclecl ja liliicl ei ale 
meile lugugi teacla. f l l . polkovnik lleek on eila volitustega 
Võnnu lõitnuä, et lakslastega läbirääkiäa. liälen mitte lubacla 
äakla uäeolacle! leisma jääcla ebk liikuda meie eelliinicle eel 
15 verstani, tiui lakslaleä neiä nõuämili ei tciicla, liis peab 
lõjariistacl nencle Käelt ära võetama ja nencle löcluricl inter-
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neeritama. lobi rääkicla nencle parlamentöõriäega võioaci ainult 
pataljonilllemacl, Kes neicl tagali laaäavacl polgulllema nõus-
olekul, kelposticl ja pataljonilt väiksemate olocle lllemaci laacla-
vaä läbirääkijaicl pataljoni Ülemate juure ning ei tobi ile nen-
clega mingiluguleicl läbirääkimisi piclacla, ega Küsimiste pcale 
vastata, tieelan Kõigile kesti ja läti lõcluritele ära sakslastele 
mingiluguleiä teateicl anäa meie väeolocle ning eelposticle leilu-
ilobtacle ja Koasleilu üle. 

Vivililllem Kinäral l>5äc!er.« 

5. juunil aletab leitnant laurits 2. pataljoni rooclucl järg-
milelt: 6. rooä — lemlalult Künni Ubenormini, 5. — lemlalu-
Riia teelõulleni talu juures, 8 valuetõke lemlalu?ernigeli tecl, 
?. rooä, maaluurajate meeskond ja pataljoni ltoop lemlalu 
linnas ja patarei Kiia teel, lurnuaia juures, l . pataljon leit-
nant Ringeri juliatulel alub KalmanKirbill, ätobin-Koärina 
jiinile. 

lerve päev luurajate tegevus, 5l!alile!t liiguoocl piiluriä 
10—12 versta leilukobtocle eel. ?ernige!i pool luglvamac! lalgacl 
Kooclucl Kincllustanac! omi leilukobti. 

6. juuni! annab polgulllem teaöa: 
«lõunapool Võnnu linna on lakslalecl meie loomusrongi 

peale tule auanuc! — leega on meil lakslastega lõjaline uane-
Korcl olanucl. vioiililllem Käleb lojalilt tegeoult lakslastega 
viibimata alata, miclo pülialikult täita tuleb. l<illen mõlemacl 
pataljoniö olla laliinguualmis." 

pernigelis voltis meie luurajatelalk Kaks salakuulajat-
parunit Kinni. Üks neilt oli kttoku mõisaomanik leitnant õe^le, 
oKKupatliaoniaegne ?ärnr linna Komonäant. Naä olicl Kilalt 
liia tulnucl. Kaalas oli neil mitu pllsli. kinnivõtmise juures 
naKKaliä nemaci vastu ja lalkliä meie luurajate peale. lärg-
milel päeva! lasti neecl Kaks parunit lõjaväljakoliiu otlule 
põlijal lemlalu Komanclancli poolt malia. 

MitrosKis Kobtalicl meie luurajad läti rallaluurajaicl, Kes 
välja laaäeti eskaclranilt, mis liigub ^arnikau poole, äscluricl 
Kõik äakla rii<tes ja normis. Kaske oli Kõigiti selgeks teka, 
missuguse valitlule poalelioiäjaä Kiia poolt tulevacl läti oäecl olicl. 
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10. juuni!, põbjapoo! Koiva jõge meie vastas vaenlast' 
vee! ei alnucl. leacla laaäi, et Kiias leilavacl: vllrlt lieueni 
Vene Kalann, Malmecle Kolonn, ala raucllelt äimililt ja õaüacli 
läti uäeä. Iga Kolonn 6—? rooäu jalaväge, ilkz patarei ja 
Uks eskaäron. 

läti polkovnik dlol loitis polgu mootorpaacliga Kiiga, 
Vallociiga läbirääkima. 

viviililtaabilt laacli teacle, et 10. juunil Kel! 7,30 algab laks-
lastega lõjariistaclerabu, mispäralt igasugune ümberpaigutamine 
ja eclaliüikumine ära peab jääma, Künni uue lellekoliale Kaluni 
elik ualiekarra lõpuliku lelgituleni. 

Vaberabult boolimata lenclas 11. juunil meie leilukolitacle 
Kabal äakla aeroplaan, äelle meie' luuramile päralt tõstab 
äiviililtaabi lllem protesti ja Killeb niisuguste aeroplaanicle pibta 
tulcl auaäa. 

14. juunil lalkliä meie eelpostiä llbe nieesterabua mana 
Kes bllllclmile peale seisma ei jäänucl. päralt leigus, lee oli 
lakla lõllur erariicles, Kes lalakuulomile mõttes välja laacletucl. 

15. juuni! teatab läti Komanclant Mclrilbilt, et fngel-
liarclsbotilt 2 versta põbjapool on tema meeskonna luurajacl 
5aKla ratlaniKKuclega Kokku põrganuä. äakslalecl on enne 
tule aoanull. Üks lätlane on baauata ja 2 surma laanucl. 

äeallamas võeti varem Kaks lak«!alt Kinni. Ülclle olr 
naba, et lakslalec! vaberabuqa KaalasKäivaicl tingimisi ei tiliäa. 
NäituleKs oli Kogu luvistepllbaäe aeg väge Võnnu alla Kaan-
äatucl ja nenäe valvepostiä ttin^enburgi juures Koiva jõel^ 
Kus neiä varem ei olnuä, välja panclucl. 

äamal päeval Kell 16 ilmuliä 18 versta viclrilbilt lõuna, 
pool 8 5aKla ratlaniKKu ja tapliä leal llbe läti perekonna ära. 
5ama taluõue pea! oli mõni tuna tagali KaKKupõrge luurajat? 
vabel olnuä. 

Kiia poolt tulnucl inimeste jutu järele alganuä lakslalecl, 
Kell 13 uägecle üle Käiva toomilt. 

16. juunil annab polgulllem Kalu: 
„5aKsIastega labingulõõmileks 2. pataljonil alucla Kincl-

iustatuä leilukobtaclele, mis lõunapaol lemlalut. KaitleKraaoict 
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sarvis aeglasti Korcla leaäa. l. patakani pabem tiib an luKKuris. 
Oma paliem tiib asetagu äenelcnneeki. valveposticl peavac! läbin-
gut algama 4—5 vereta pealiini eel. ?ata!joniäeü!ematel llbes 
roocluülematega rooclucle tiivaä KinälaKs määrata, Noolega 
uuricla Kõiki teic! ja ligipääleväimaluli. Hooge Kincie! übenäus 
6, polguga, labingu-ajal piäaäa silmas paliemat Külge, Ku5 
6, palguni bu!K Kaitleta maacl. pataljoniülematel igaks jub-
tumileks valicla välja teine Kaitseliin põbjapool Hemlalut. 
Mõlemi tuleliini lkeemici laatke minule viibimata, aimele 
tuleliini mabajätmile Karraks määrata ära 5 — 6 versta Kaugu-
lel seljataga KagumilepunKtiä, et uas-
tulööki väiks Korralclaäa. Raaclucle 
ülematel boolitleäa Korraliku padrunite 
järelveo eelt. lagauara Käärmatel algu 
300—400 paärunit iga püsli tarvis, 
üabingu labtipäälemile ajaks Kälutaäa 
tarviline aru Külltnobuleiä baauatute 
rieclamileks. l<lllltbobuste Korralclaja-
teks määrake igalt rooclult Kalme-
meneline WIK. Vaenlase väikeste lal-
Kaäe leljataba minemilt mitte Karta. 
Nencla tagasilöömiseks määrata igalt 
rooäult üks rülim. l^atlalalga seljataba ^'" ^ , 
ilmumine ei tobi mitte Kabutiirmu lün- " ' " " ' ^ " ^ ' «<""' 
nitaäa, lelt lee ei ole jalaväele Kunagi Karcletav. 5abingu aja! alla 
slge ettevaatlik padrunite tarvitamisega. lulä avaäa ainult 
-400—500 sammu pealt, ssoocluülematel ileäraült tänelpanu pöörcla 
KarraliKu tuleavamile peale. Iga! pataljani! võimalikult üks roaä 
uaruks piäaäa, teäa tarvitacla ainult äärmiste! juhtumistel, tiöige 
laauitauam an varu-rooäu laata lübikeste löökiäe anämileks 
Ellingu uabeaegaclel ja ileäranis öölel. ,kapten äcnmiät". 

l̂ ooäucl aletuvacl järgmilelt: 1. pataljoni neli rooäu 
numbrite järjekorras mere äärelt peale enäistes Vene Kaeviku-
ies, mis büsti Kinälustuä, ISunapaal pernigeli oja looäe-
lslultKalnvreimannUnäriKIuKKur joonel; 2. pataljon — 5. 
nao Mia tee! õulleni talu juures Kaevikutes, 8. roocl pare-
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ma! pool järvesid ätepneek ja JaaoneeK jaane!, 7. rood pake-
ma! tiiva! ätvasde ja VuKe juures, 6. rood ja paa! maaluura-
jäte meeskannalt lemlalus varuks, patarei ja pataljoni ltaap 
an MutleneKi talus. Vidrilcliis, lee an 20 versta üemlalult liiia 
paal, on luurajate meeskonnalt 30 meelt junkur Keinnaldi juba-
tulel. Kaapis Tallinna eskadran ja 2 tati raadu (äemitani vilelt), 

dn teated, et sakslastel siinpool l<ainat juba 4 raodu 
jalaväge. 20 ratsanikku ja 4 Kallurit. 5uurajad on leigeks tei-
nuc!, et vaenlase leeris Kibe vägede Ümberpaigutamine on. 
kngelliardsbafis on 20 ratsanikku näntud. 

18. juuni! Käisid luurajacl äaslen-
baki mõisani. Vaenlast lea! ei märgatud, 
1. pataljoni ülemal an teatecl, et esmas
päeva! peale lõunat on äakla raudne 
diviis l i ia l t muusikaga välja tulnuc! 
peterburi teed mõõda. l<a on Koden-
poililt lama! põeva! äakla olivitlerid 
automobiili! läbi löitnucl. Nintzenbergi 
juures eliitauat lakslalecl pantonlüla 
üle l<oiua, milleks Kiialt paadid taodud. 

^ ^,,. äinna on sakslane 2 roodu jalaväge 

ceitnan» ScklNer. juure toonud. Ireideni ja «remont 
ümbruses liiguvad äakla ratlalalgad. 

Konalislelt taluperemeestelt an lakslaled loomi võtnud. 5. 
meneline ratlalalk on täna Intlemi mõisalt mõõda Koopi 
poole sõitnud, Helles roioonis on sakslased mitu läti ajutise ualitlule 
liiget aresteerinud. Kiias on Kuulutused üles pandud, Kus üles 
KutlutaKle vabatabtliKKe (esti rõõvlalkadega võitlema. 5äti väeolad 
on Kiiga Kaondud. Teated on saadud agentidelt, Kes Kiias Kililid. 

Ülemjubataja Kolib sakslaste pealetungimise vastu valmis 
olla, ilegi aga sõjalist tegevust mitte alata. 

palgult labkub Kapten Tamingas. Tema alemele nime-
atakle polgulllema abiks I I I . diviisi ülema poolt 6. polgu I I I . 
pataljani ülem ai, Kapten T r a s l i . 
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NIam Kapten Verner lakani p. I r a s l i an lllnltinuct 
29. juunil, 1890 a. ?aiäe linnas. Nariclule laanucl ?ai<ie 
linnakaalis. äõjaoäKKe astunuä vaoataktlikult 1. aktoobril 
1910 a. leeninucl 2 l . äiberi Klllipolgus. 10. jaanuaril 19!5 a. 
lõpetanut! dranienbaumi lipniKKucle Kaali. leeninucl Vene lõja 
Kestes 28. äiveri Klltipolgus. Kalm Karcia naavatu<t. kesti 
oabaäuslõjalt enamlaste vastu ala võtnult 6. palgus 1918. a. 
novembrilt laaäik. pataljoni ülemana Võnnu all lanäesvenriga 
«tukalt võillelnucl. polgulllem jättis al.-Kapten I r a s l i üles. 
anäeks polgu ltaapi juktimile ja majanclusliste Küsimuste 
laienltamile. 

polgu teenistuste ilmuuacl akvitlerilt — lipnikult ä cli i t t e r 
ja K u u l i K ja al.-Ieitn. p l o o m — reservilt, leitnanlticl l i i t t 
ja Karl INaa l iK , Kes punaste pocilt üle tulnult, lipnik K u u l i K 
aü õpetaja. leitnant K i t t nimetati 8. raallu ülemaks. 

4. temlalu laking 

>9, juunil Kell 8 KomniiKuI, lõppes ualieraliu. Juba 
mõni tunct enne seda parkalilt meie luurajate Komanäo rllnm 
junkur KeinKolllti ja Hemlalu Komanclancli meeskoncl leitnant 
üelbe juliatule! suuremate äakla jõucluclega Kakku, öeal-
juures lailt leitnant (ielbe ja viis läti lõclurit surma, Kuna 
teiselt võiäilclez taganelilt. 

Kel! !2 oli meie eelposti! 4 versta viclrilcmlt lõunapool 
Kokkupõrkamine 20. melielile äoksa jalawlgaga, 4 sakslast 
lailt surma. Meil Kaotusi ei olnult. Junkur sseinnolltt jäi 80 
menega viclrilclii mõilo seisma, kliolgu lõilt meie luurajalt 
sakslaste pealetungimiselt sea! mitu Korcla tagasi. Kui aga 
vaenlane suurtükitule toetule! suuremate jõuäuäega pealetungi-
milt Koröas, olicl nacl sunnitult vicirilclii maka jätma, võitle!-
cles taganelill luurajalt elite fhalcli-Meli liinile ja lealt laliingu 
järele 20. juuni nõmmiku! Kinlilustatucl eelleisukaktaclele vanküla 
liinile, Kus 5. rooclu rllkm valuetöKKena leilis, vastane jätkas 
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pealetungimist suurte jõuäuclega Iclleli ja loääigeri teeclel. 
plllläis meie leilukoliti loääigeri poolt ümber lioorata. Kllbmaä 
oliä lunnituc! taganema pealeilukobtaclele KaeviKuisle laääenbott-
õuüeni liinile, ( t vaenlane Kästi varustatul! oli ja meeste 
arvu poolelt meilt üle Käis, läks tal varsti Korcla tungilta meie 
leilukobtaclesle. ttäuitaua suurtükitule toetusel vajus tema Kolonn 
Kaevikute peale, mille Kaitsjateks Kõigelt Kolm rllnma lõclurili 
oli. äurus meie lõäuriä Kõrvale ja baaras lZulleni Kaevikutes 

5, rooäu teile poole järve 
poolt Küljelt ümber, seega 
omale teeä lemlolusle ava-
cles. Meie patarei oli lun-
nituc! oma leilukoliti taba-
poole tõmbama, lõppes 
liäe rooclucle vabel, vaen-
lale cellalgacl ilmuliä juba 
lZalclalcbi talusle. polgu-
ülem Kulutas välja viima-
lecl relervicl. äõitis ile la-
binguplatlile laialipillatuä 
roocluliä Koguma. Isiklikult 
anäis patareile jubtnõõre. 
l<9ik näis Kaotatuc! olevat. 
Kuil! järsku lllnclis liin 
pöörang, õalclalcbi talu 
juures oliä junkur llein-
bolclt ja II. pataljoni ülem 
leitnant laurits Kümme-
Koncl lõllurit Kokku Kogu-

nuä ja aualicl nenäega llbeskoos elimeste vaenlale lalkacle peale 
püslelt ja revolvreilt tule, tõrjuäes jultunult! lakslali tagati. Vabe-
pea! jõuäis luurajate Komanäo vorurllbm ja 6. rooä leitnant 
iilienblaäti jubatule! Kobale. Neil oli KobuleKs tebtuä vaen-
lalt uastu-tormijookluga meie leilukobtaäelt välja lüüa. Kuuli-
pilcluja tule all aeroplaaniäelt jõuäliä nacl õalclalcbi talu juure. 
Orus paiskuliä abeliKKu ja biililiä naenlalele Külje peale. 

püt ,8. 
Nlam-Kapten cillenblaclt 
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Võidujoovastuses tormas vaenlane otle eclali ja ei pannud 
Külje pealt varitsevat bädaobtu tätiele. Rukkipõld võ imaik 
meie roodule vaenlasele 40 lammu peale nägematalt läbeneda, 
Kult ta „nurraa" bllüetega tääkidega Kallale tarma5. 5ee 
ootamata bulljulgus lai vabale reacl segamini, lundis teda Kor-
rawmalt põgenema ja ruKKi5 varju atlima. tlaap tuli aatamata 
ja sellepärast Ka tema tagajärjed üllatavaä. Vaenlane aü 
täie5ti löädud. Meie seisukord päästetud. Vaenlane tarvitas 
siin I 9 b Ke va i d Kuu le ja m ü r g i leia' g a a l i p o m m e , 
leitnant l i ienblaclt lai liaavata, viis aga operatsiooni lõpule, 
läks jala pataljoni staapi, Kaasa viiz äakla autamaatpllsü. 
äurmaualt lai liaavata luurajate Komonclo ülem junkur flein-
boldt, Ke5 juba Vidrilcbi m9ila ee! ju!ge5ti sakslasele vastu 
baKKas ja Kuni lZaldalclii taluni vilalt võideldes sammsammult 
nencle ülivõimu ees taganes, äiin astus ta aga uue julgusega 
neile vastu — liit mitte enam eäaü. sseinboldti revolvri Kuul 
uinutas siin Kalm sakslast, aga neljancla oma lõbkev Kuul tabas 
valivat kesli sõdurit, purustacles tema põlve. ?t meil oboit-
serelt juba enne suur puudus oli, liis anäis Kabe tublima melie 
Kaotus selles laliingus päralt ennalt valulasti tunda. Meie Kätte 
langesid 8 Kuulipildujat, umbes 100 püssi ja bu!K laskemoona. 

Vastane jättis võitluleuäljale bulga lurnuill. lliljem laa-
dud teadete järel? olla nacl väga palju baavatuid ja surnuid 
Kaala viinud Kllütbabustel. äurnute bulgas leiti dokumentide 
järele üks parun Valss. Hurmavalt naanatuna oli Kaala viidud 
Kolonni-jubataja, Kapten lZIancKenburg. 

(nne, Kui vaenlane esimeselt boobilt toibuda jõudis, Kagus 
lipnik Ventlel ama 5. raodu ja pataljoniülem algas Kobe oas-
tu pealetungimist Kabe roodu ja luurajate meeskannaga. Vai-
mustus aü luur. (lilleks võeti leilukobt leilukoba järele vaen-
lastelt tagali. Koodud jooklid üksteise võidu „burroa" laate! 
tormi. Niilugult übtmeelt ei Kannatanud palgatud õnnekütid 
välja. Viimaks tarvitses meil ainult .burraci- Karjuda, Kas 
või Kaevikus ebk põõla taga ja juba vaenlane pages, ilma 
et paukugi oleks lalknud. ÜäleKs jäädi VanKüla pealeilukob-
tadele peatama. 
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Korraldati luure, 
vaenlase jõucl laningus aü 

patarei. 
l pataljon, ! e8ka<tron ja 

taninguklligult selgub, et vaenlane, peale eelväe lilllasaa-
mile, enam Milemat va5tupanekut ei avalclanuä ja pealetungi-
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mile Kargamiselt täiesti laabus, lõuäucle uabekorcl aleks temale 
nii llnt Kui teilt lubanuö. )̂ ga ta ei laatnucl KäiKi rooclulicl 
lcminguslegi. Ncllitavasti puuclus tema! meie rooclucle Kanta, 
intarmatliaan. (nergiline vastulöök mõjus üllatusena — taga-
nemine Kujunes põgenemiseks, nagu lecla v. <l. üoltz ile nime-
tab. 8. rooclu ilmumine teiselpool jclrve, seega Kaugel VanKllla 
seljataga, luurenclas vaenlase Kabubirmu mclrkla. 

puucluliku licleme tõttu ei laanucl 8. rooc! oma eesõigustatud 
leilukolita Kalutacla. äama! põbjulel jcli 7. raocl täiesti Kõrvale 
Kuna temal väga Iiea võimalus oli vaenlase parematiiba llmbei' 
naarata. latlingu tagajärjel! olekliä le! Korral, Kui neeä rooclucl 
tegutlenuct oleklicl, palju paremacl o!nu6 — vaenlase Kalanm 
tõielik nõuitamine. äelle aleme! aga lattulic! 5. ja 8. roaci 
öõpimeclules vastamisi tuleualietusle, Kusjuures rm. (Itta KirK-
mann lurma lai. lulekincllulelt tunclis pataljaniillem viimaks 
cira, et oma 8. roocluga tegemist. 6iis loitis leitn. laurits ile 
pataljonis oleval ainukele! ratlanobule! 6 versta ümber jilrve 
ja lõi licleme 8, roocluga. 

5iäe polgus oli uclga nõrk. leletoniüinicl, Kulunuc! Kaabe-
ült, KatKelic! volietpiclamato. Koabeli puuclule! ei olnucl või-
malik Ka liine nancla Korralclacta, et naä liig Kaitleliini ligi^ 
clalt lcibi ei oleks Käinucl. äuurem bõcla seisis aga lelles, et 
telefoniliinilt salakuulajate ja enamlaste poolt Katki lõigati ja 
jörkuclekaupa ilra Keriti. 

l^atlaliobuleiä polgus ei olnucl. Katsa-licle puuclus ali nii 
tuntav ja valus, et polgulllem meeltbeites lliuiililllemale jcirg-
mile telegrammi laatis: 

„l?a!un tungivalt minu Kõlutacla laata poo! eskaclrani 
ratsanikke, ükskõik Kult. vastale! Korra! ei vastuta mina ape-
ratlionicle KorclamineKu eelt ja võin ratlalicleme puuclule! bullu-
meelseks minna". 

äelle peale tu!> vastus: 

,l^atlame!ii ei ale laata. lebke Ka lecla, mis võimalik 
ei ole". 

?a tõesti, teliti Ka lecla, mis võimatu nois elialgul. 



Simele! silmapilgu! ei paistnult Heinsalu laningu! Kuigi 
luurt täntlult aleuat. Olicl ju mõlemate uaenuleericle peajõucl 
Kaonclucl fiaapi ja ^iia-pilikua Kivitee piirkanäactesle. Nagu 
päralt lelgus, aü Heintalu linile vaenlale Kavatsustes liiski Kau-
5i>5 tälitis Kant mcialatuct. l<ui tema paolt seal võrdlemisi võik-
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lemacl jõua liikuma pancii, s,is ali lee tingitucl asjaolult, et 
tema meie jõucte ainult 40-meIieIileKs salgaks piäa5. (nne 
aperatliaani aga ali juba atlustatucl, et Kui peaks lemlalus luu-
remaä meie jõucl avalikuks tulema, siis lelles lillis peajõuäuliö 
liikuma panna ja nenclega Võnnule lelja talia minna, tierge 
võit meie luurajatelalga llle viörilclii juures Kinnitas ekliarva-
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meie laningu Kaotus olek^ 

milt. 5e!!e võidu joovastuses unustati Kõik ettevoatusabinõucl 
ja minäi uila eclalitormates Katastroofile vastu. 

lemlalu loning Kujunes saatuslikuks ja otsustavaks ter-
vele lanclesueliri avantüürile. 9. polgu võit leol ja Kiire eclali-
tungimine äbvarclasicl sakslaste! taganemisteicl eliti Koopi alt 
ja niljem ttin/enbergi juures terve! v. cl. (ioltzi viie! Kes ope-
reeris kesti vägecle vastu, äokslaste lunnitucl Kiire taganemine 
tingis meie naabritel pealinticle! võiclu bõlplasti ja väbeste 
Kaotustega. leilelt Küljelt — 
võinucl meile väga raske lei-
lukorra Kaala tuua. 

lemlalu suurem täbtlus 
seilab aga lelles, et lee oli aasta-
laclacle järele esimene meie võit 
sakslaste üle. sellepärast oli 
tema moraalne mõju Kui võlli 
ulenclov meile, leclovõrcl bolvem 
ja liilvilau vastasele. Järlu mee-
leolu langemist peavacl lancles-
vekri jubicl ile operatlioni eba-
õnnestamile peapolijuleks, 

llemlalu lakingu! , on aja-
looline talitlus. 

Vaenlast ära võitnucl, saatis 
polgu ülem cliviili-lllemale tele-
grammi: 

„5eiluKorä on päästetult, 
vaenlane naleäasti pekla, ja põgenema lunnitucl". 

äellepeale tuli al. polkovnik I^ecKilt vastus: 
„ Kiitus meestele - ^ tänu leile". 

5iin juures peab täbenclama meeleolu, mis valitses Kolm 
versta meie seljataga 5emlalu linnas. Hinna elanikuä olicl 
luures äreuules ja Kincllas aruamiles. et meie leilukorä on Kao-
tatuä. Jutud lagunelic! välgukiirusel laiali, et sakslased on 
murdnud palgu frondi läbi ja tungivad eäali lemlallu. 

?i!» 21, 
V. a, a. IciKoK lallool 

vastu-pealetungimile läbi lai 
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äuure Kiirusega aluti lemlalu evakueerimisele, llalivas 
põgenes linnalt. Juuclicl ja äakla loolt elanikucl ilmulicl lille-
clega tänavaile, et lakslali vastu võtta, 5lga neecl uaelekeleä 
7aicl lmleclasti petta, laliingu järele anclis polgu ülem lemlalu 
Komanclanclile Kalu, et Kõik linnaelanikucl, Kes laliingu ajal 
lakslali tänavail lilledega ootalicl, järgmile! päeval, l. o. plllia-
päeva KommiKul, laacletakle välja lakslaste Korjuleicl matma. 
XillK täicleti. 

Meie Kaotulecl lelles labingus — 1 liaauatucl ja lurma-
laanucl oliwitler ja üks surma laanucl ja 23 liaauatucl lõclurit. 

Junkur l^einkolcli baav oli vtiga raske ja ta laskis niljem 
«nele Kangelasmeeles lartu baigemajas mana. 

5. lunkur srieärick lleinkolöt. 

Junkur frieclricli Kaarli p. Keinnolclt on llln^inucl 24. veed-
ruaril 1897. a. pärnu vaekülas, tlariclule saanucl l?ärnu linna-
boolis 15. septembril 1915. a. vabatalitlikuna vene sõjaväkke 
astunucl. Rumeenia lronclil ülie aasta viibinucl ja paljuclelt 
labingutelt ala võtnucl. 1. leptembri! 1917. a. lIclesla lipnik-
K̂ucle Kooli astunucl. llankunucl Koolilt lelle likviäeerimile taga-
järjel 10. cletlembril 1917. a., ilma et Kooli oleks lopetanucl. 

kesti rcmvcwäKKe mobilileeritucl 16. jaanuari! 1919. aas-
tal. pärnu Kaitlepataljonis teeninucl naaiema olivitleri, rooäu-
ülema ja jalamaakuulajate Komancla ülemana. 

Junkur sseinnalclt näitas üles pärnu Kaitlepataljonis ja 
päralt 9. palgus teenicles olavult, Kiiret otlustamilevõimet Krii-
õliste! lilmapilkucle! ja võrratut valinult. l a oli elimeste onvit-
lericle liulgas, Kes alulicl jaanuarikuul Kaitleliitlaste lalkaclega 
(esti lõuna raja Käitlema. 

13. märtsi! tungilic! punalecl peale. Neil lõks Karcla 5el-
gamaa talu juures >"eie ^>a KaeuiKuicl ära lõigata. Junkur. 
Keinnolclt langes yar^rü^maga vaenlasele seljatagant tääkiclega 
peale, lunclis tema Kiirele põgenemisele ja peastis seisukorra. 
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Märtli lõpupäevil surusime vaenlase Heinastest välja. 
Junkur lieinnalöt oma rllnmaga pani rolikearvulilele uaenlalele 
Venekülas vilalt vastu. Vaenlane, nälies, et pealetungimilega 
eeltrinnult tagajärgi ei saavutatud, liaaras rlllima Katielt poolt 
ümber. laganemile tee oli Kinni. Junkur Keinliolclt laskis 
mebed pagunid õlgadelt ära rebida, ja Kui vaenlane ligidale 
jõudis, lii5 KälKIes vene Keeles: „l?lllim laskevalmis!" kuuldes 
emakeelilt Komanclot, jabmatalid punalec! ja jöicl peatama, 
äelle silmapilgu Kasutas 
junkur Keintioldt, tormas 
tääkidega vaenlale peale 
ja päästis rlllima ilma 
Kaotusteta^ 

MaaKuulajate lalga 
ülemana Käis ta lagedast! 
Kaelamurduail luuramis-
Käikudel punaste ja lan-
desuenri vastu. 

Kõige Kaunima lebe-
Külje Kirjutas ta aga ama 
eluloosle laliingutes Vid-
rillii ja temlalu juures 
ning Kangelale-uäärilile 
lurmaga. 

Junkur Keinnoldt oli 
olau Klltt. taskeolavules 
liarjutas ta ennast ja oma 
meki uabetpidamata. l a 
aü nagu lõjamelieks loodud, 
mastas ta palavalt, Kallimat 
aliuerdades. 

J u n k u r f r i e d r i c k K e i n l i a l d 
K a n d m a K a l e v i v õ l u n ime. 

pilt 22. 
JunKer Nelntiolät. 

Oma 
vara 

vaikelt Kodumaad 
- noort elu lelle 

ar-
eelt 

on v ä ä r t auga 
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b. Kaltlckeni laking. 

22. juunil jätkas polk pealetungimist loäcligeri ja Koltlclieni 
libtiäes. Kella ülieks Killutas I I . pataljoni ülem, leitnant Hau-
rits 7. ja 8. roaclu vanküla juure Kokku, Hiljem jõudis sinna 
J. rooä, Kes llemlalu laliingult laaclik I I . pataljoni alla Kuulus. 
Kiirmarliga liiguti suurt teecl mäöcla viclrilcbi mõila paale, 
mille vaenlane luurajate teaclete järele maba oli jätnucl. Mani 
oerlt vankülalt vicirilcbi poole jäi pikk Kllütnovuste voor clKKi 
seisma, kes ali lai oja, mille lilla vaenlane taganedes ära 
läbkunuä ja puua uõlastiKKu oeclanuä. Korjati siit ja lealt 
puupaKKe, loobiti ojasle ja peagi liikus vaar eclali. Juba nae-
ratas päike metlatagant, Kuicl viclrilcbini jäi vee! poo! maaä — 
ligi l<3 versta. ..lankicl" bööruliä jalgu, ruttamiselt tekkis liigi 
otla ette. Kacleclulega vaaclati tagali Kllllclimeeste peale, Kes 
paclruni- ja leljakattiäe Koormate atlas KllKitalicl. sslles Kelk-
bammikuks Kerkis lilmapiirilc viljrilcbi valge lals. ümbritletucl 
toreclalt pargilt. M9ila baonecl oliä Kui ebitatuä lelleks, et 
Kolme perekot raoclu enesesse mabutacla. Kuicl Kauaks pai-
oale jäilcla ei laaclucl. vaevalt alicl lupikatlakelecl tübjenclucl. 
Kui msila Kobal tugevat nurinat Kuuläus. 5ee oli vaenlale 
aeroplaan, mis meie oägeäe liikumilt luuras. 55cluricl peitlicl 
lioonete varju, nii et vaenlane aeroplaanilt miclagi Kabtlalt ei 
märganuä ja eclali lenclas. äea! aga baKKalicl mäila aü pllsliä 
paukuma: umbes paar versta mõisalt lõicl meie luurajacl vaen-
lale eelposticlega laningut. läbi möila rukkivälja ruttalic! Ka 
7. ja 8. rooäu rllbmacl abelikus Kobale, /ilaas äge tuleuabetus. 
Varsti teatas Käskjalg, et vaenlane on aletunuc! veeveri talucle 
ette, KaitletõKete taba, Vene läjaaegletesle Kaevikutesse. Otse-
jaones oli näimata ilma suuremate Kaotusteta tecla välja 
lülla. Otsustati boop Külje pealt ancla. Ülesannet teostama 
alus Kalmas roocl al. ltn lamlan jubatulel. Ettevaatlikult bii-
lis roocl üle viljaväljalle lclbemasle metla ja langes vaenlasele 
pabema tiiva peale, veever lattus rilttule alla ja tecla äbvar-
clas iga silmapilk llmberpiiramine. vaenlane labkus Kaeviku-
telt, taganecles Kaltlcbeni mõila. 5iin laime sõjasaagiks mitu 
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Kuulipildujat ja übe aeroplaani, mis labingu aja! ülevalt pamme 
pildus.z Kuicl meie püsli- ja Kuulipilduja tulelt tabatuna malia 
Kukkus. Meie paolt langes lelles Ilmingus 8. roodu vanem 
olinitler lipnik Kogge r . 

Koodude vaimustus oli Kirjeldamata, äellelt lioolimata. et 
edalitungimileks Käsku polnud, alustati pealetungimist Kaitseni 
mõisale. Omavolielilel nõupidamisel ualmines pataljoni ja rao-
dude ülematel järgmine plaan: paremalt paalt liaaraoad mõila 
3. roodu Kolm rllbma al, ltn. lomloni jubatulel, vasakult — 
paol 7. roodult leitnant Karl MaaliKu jubatulel, Kuna leitnant 
llitt 8. raaduga otlerinnaz peale rõliub. Iga road jättis mõned 
rllbmad varuks (reservi.) Nii oli plaan, mille teostamisele Kobe 
«luti. Kui 3. ja 7. rood oma Kobtadele jõudsid, algas labing. 
itbelikud vajulid üle väljade mõila peale, tibedat tuld andes. 
Vaenlane vastas uibale Kuulirabega paljuilt Kuulipildujaist. 
patarei pammitas maruliselt abeliKKu ja metlatuKKe, Kubu 
meie uarurllbmad jäid. lund aega vibilelid Kuulid, llmbrult 
Kabutono mürinaga täites, Kuid meie abelik, baolimata Kao-
tustelt, jõudis mõilaboonetele ikka läbemule. luba pugelid 
elimeled sõdurid mõisa parki, vaenlase vastupidavus murdus, 
rauges tuli. Kiiresti taganedes ei suutnud ta ilegi Kuulipildujaid 
Kaala võtta; Kuus sellenimelist sõjariista jäi meile lõja-
laagiks. 

Mi juba videvik, pataljoni ülem jõudis Kabale. Kutati, 
Künni veel näeb. maastikuga tutsunema ja enesekaitset Korral-
dama. dli see tebtud, leiti õõmaja luures mõila lossis, Kus 
võbik tubade robkules abitult ära võis eksida. Mõisavalitseja 
Kaudu telliti sõduritele õbtulõõgiks piima ja aluti roidunud 
Kenade Kinnitusele. Nga veel ei saadud õbtulõöki lõpetada. 
Kui bämaras mõila pargis paugud Koitma baKKalid. Erutatult 
jaaklid roodud majadelt välja ja jäid ärevulega Kuulama, 
l̂ aske ali tundmata Kabas õiles pimedules orienteeruda, 
Kuid igaks jubtumileks laeti endid paukude paale abeliKKu. 
paugud vaikisid pea. äelgus, et lalgake uaenlale ratsanikke 
ali mõila ära eksinud ning meie postide paolt tule alla võetud. 
KatlaniKKudel õnnetus terve nabaga pääleda, Kuid Kaks babult 
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?i!t 23, 
Operatiiu ltaap Xc>!tlen!z, 

iili6 Kolju5tena mõila õue. ?ä>le Koguneti roaclucte Kaupa maja-
c!e5le. et mitme öö Kotita Kara nutikama tieita. Uni ei lalk-
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nucl encl välinuä lõcluritel Kaua ooclata. läies mundris ja püsti 
Käes liaicles uinuliä Kõik, Kes oavacl ualiikarralt. «ell ? ära-
tas magajaid birmus luurtllKKide mürin, vaenlane aü Kõik 
aina patareid Koltleni pommitamileks üles leadnud. üranaadid 
lõKKelid mõila õues iga lammu peal: nii mõnigi lattus Kaane-
tesle. Imelikul Kombel ei laanuä aga roodudes ükski Kaaoata. 
Kel! 3 vaikitid vaenlase suurtükid. Jälle võis uute üllatuste 
aatel pulikama beita. 

Mitu Korda on äakla elitaja Vabariigi valitlulele seleta-
nucl, et von der (ioltzi sõdurid ja äakla riigi alamac! lõjatege-
oulelt (estifvastu mitte osa pole võtnud. Nga paljuc! tõendused 
räägivad lelle vastu ja Kinnitavad, et landesvebri bulgas oli 
palju äakla alamaicl. Nii an labingutes surmasaanult sõdurite 
juurelt leitucl clakumente, mis tõendavad, et >polgu oasw võit-
lelicl ä a k l a r a u d l e d i v i i l i a l a d . M e i e Kaan a-
t u i d on nacl p ü s l i d e g a p e k s n u d , K o b a l i K K u d e 
e l a n i k k u d e j u u r e s i g a l p a o l v ä g i v a l d a t a r v i -
t a n u d , m a k a l o l k m i l i t o i m e p a n n u ä , a i tac le j a 
K a p i d e u k l i t i s l e m u r d n u d , r a b a j a v i l ä r t a s j u 
r ö ö v i n u d ning t a g a n e c l e s p a l j u Kõbu le i d K a a l a 
v i i n u ' d . V a n K ü l a s on nacl ü l i e l t p e r e m e l i e l t 
17000 r u b l a ä r a r ö ö v i n u d . 

7. 5ipniK ÄoKannes Kogger. 

lipnik Jobannes Jobanni p. Kogger lündis 30. augustil 
1897 a. Järvamaal sauga vallas, Moka talus, ttariäule laa-
nucl pärnu ja Viljandi linnakoalides; liiljem edali õppinud 
Põllutöökoolid Vene lõjaväKKe astunud uabatalitlikuna 26. april-
l i ! 1916. dranienbaumi lipniKKucle Kooli lõpetanud 15, lep-
tembril 1917 a. (esti ralivauäe 4. polku teenima ilmunuä 
3. detsembril 1918 a. Haliingus Kaiga mõila juures baovatucl. 
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?i!t 24. 
5ipniK llogger. s 

3 l . jaanuari! 1919 a. 
määratuäpärnu Kaitle-
pataljoni, pataljonis, pii-
ralt polgus, ali noore-
maks obuitleriks, jala-
maakuulajate Komanäo 
ja 8. rooäu ülemaks, vi i-
bi5 veebruarikuult laaäik 
vabetpiclamata liinil, 
võttes ala laliingutelt 
Neinaste, likmatlclii, 
KoäjaKi, (irau<ieni,5em-
lalu ja Veeueri juures, 
viimases labingus ta-
das tecla vaenlase Kuul 
Kaelalt, Kui ta Kaeui-
Kus eäali tagali liiku-
äes rooclu tarmijaak-
lule üles Kutlus. 5urm 
aü lilmapükne. 

8. engell»arcl5lioti laking. 

Jaanipäeva laupäeval KaKKas palk (ngelbarclskati mSila 
peale tungima. 3., 7. ja 8. raacl, leitnant llauritli juliatulel, 
läklicl Xaltlenilt teele i 2. ja 4. rooä, leitnant Kingeri jubatulel. 
liikulill coäcligeri mõilalt lõuna paole ja llnineliä enne engel-
KarclsKoti leitnant llauritliga määratucl Kokal; 5. ja 6. rooä, 
al.Kapten tioltli jubatulel, olill 2t. juuni! I I I . äiviili ülema 
K. t. al.-palkovnik KeeK! KäluI laaäetucl Kaapi alev! alla. Kus 
6. palk juba Kalm päeva laninguia' lõi. Kolonni ülesanäeks ali 
Kaapi alevit seljatagant ümber naarata ja lelle äravõtmilt või-
maläoäa. Cnne ^alevikule ligipääsmilt piäi al.-Kapten Kalts 
Ingulcbevi mõilalt Kaks eskaäroni vaenlale ratlaväge välja lääma. 
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IngulcKevi laking otlustas ära Koopi laatule. vaenlane jättis 
lelle mana ja taganes kngelkardsliafi. 23. juuni nõmmiku 
Kell 9 marlilicl 5. ja 6. roocl alevikku lisle. Vaenlast polnud 
enam seal. polgulllem andis al.Kapten Nolstile Kalu otlekoke 
kngelkardskoti peale liikuda, loodud olid aga Kaks ööd maga-
mata, löömata ja lakinguid lllües ledcwõrd ära uillinucl, et 
nacl määratud ojaks tei5te roodudega llkineda ei jõudnud. 
Nõnda jäi (ngelbardskot! võtmine ainult viie roodu Ülesandeks. 

5i!a oli vaenlane luured jõud Koondanud: 5 pataljoni, 
5 potareicl ja 3 eskadroni, ja mõtles tõsiselt vastu panna, Kaguni 
uuesti pealetungima Kakata, ennast ilma sõjaaegsetesse Kaevi. 
Kutesle ja traattõkete talia mabutades. pataljoni ja roodude 
ülematega pealetungimise uõimaluli Kaaludes, jõi polgulllem 
järgmile plaani juure! 3. rood al.-ltn. lomloni jukatule! Icineb 
paremalt poolt vaenlale leljataka, Kuna 2., 4. ja ?. roocl ees-
rinnalt ja Külgedelt mõilale KaKKavaä pealetungima. viimaste 
roodude liikumist mntis polgulllem Kapten äckmidt iliklikult. 
Meie pealetungivad akelikucl olid uaenlale eelpostidele lelgesti 
näka; liiski ei lalknucl vaenlane UktKi pauku, dii surmavaikus, 
polgulllem täkendas: „5ee on vaikus enne tormi". Umbes 
poole versta Kaugusele (ngelnardslioti Kaevikute ette jõudes, 
avas vaenlane aneliku peale mitmeltkllmnelt Kuulipildujalt 
tule. panem tiib, Kus 4. roocl alus, võeti iigecla suurtükitule 
alla. Meie patarei, al. leitnant viilipuli junatulel, vastas trek-
vavalt ja tundis lõpuks vaenlale patareic! vaikima, vastate tuli 
oli nii Kokutavalt äge, et meie lõdurite nõruicle vastupidavus 
Katkes. Umbes 15 minutilise tule all olemile järele taganes 
3. raocl j a ola ?. rooclult leljataga alenasle metla. polgulllem, 
Kes ile ?. roodu paremal tiival viibis, märkas 8. roodu taga-
nemilt, läks meeste juure ja KiKutas naä tuleliinile tagati, 
polguülema Kõrval laicl Kaavata — llbelt poolt Kuulipilclur 
IKeodor leetlou ja telefonilt Tõnis riolk, ning teilelt poolt 
7. roodu lllem leitnant t i . MaaliK. vabepeal oli 3. roocl nii-
lama ägedasse tegevuste astunucl, mis lasketulelt lelgesti Kuulda 
oli. kesrinnalt eclalitungimine Kaevikute peale oli otle võimata, 
äellepciralt Käis polgulllem roodud isiklikult läbi ja andis Kalu, 
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liin liinil mitte eäali tungicla, vaia ainult leilukoliti Kinni piäaäa. 
et luuri Kaatuli Körvaläaäa. leitnant lauritlale junatult eclali 
anäes, tuli palgulllem ligemasle telefoni jaama, et lllelllclilelt 
leilukarralt ja 3. roaäult teateiä laaäa. Varsti peale lelle tuliä 
KälKjalaä Kõmu l i l e teatega, et 3. raaäu an vaenlane täiest! 
näoitanuä, Kuna roaäuülem ai. leitnant lamlan ja tema alemik, 
valiva lõäur, uabatantline liicnarcl l<irlckbaum an liaavatuä. 
äelle järele ilmuliä Ka liaavatuä 3. raaäu lõäuriä ja teataliä, 

et raaäu! vaenlalega verine 
laliing alnuä ja rikkalik 
lõjalaak laaäuä. Nimetatuä 
raoä alus vaenlalele lelja 
talia, tungis patarei Ka!-
lale, bänitas patarei nadu-
leä ja meeskanna. Kae-
vikute peale eäali tungiäes 
lattus aga raaä raskes-
le leilukaräa: Vaenlane, 
pealetungimilt mõila all 
teiste raaäuäe vastu leisma 
pannes ja välkelt jõuäu ama 
seljataga märgates, liaaras 
raaäu igalt Küljelt Umber. 
Kaaä langes rilttule alla. 
Kaaäuülem al.-Itn. lamlan 
lai Käelt naavata, Kuiä jäi 
laliingusle eäali ja julitiz 
raaäu, et vaenlale abelikult 

läbi muräa. äea! lai ta teilt Karäa granaaäikilluga rinnust Imavata, 
äee aü liis, Kui taganemiletee juba läbi ali murtuä. äõäuriä 
Kanäliä liaavatuä raaäulllema laliinguplatlilt välja ja taanäu-
liä läbemasle metla. Kaaä jättis laliinguplatlile 13 lurnut; 
baavata laia 2? meelt. 

(KK Küll mõila võtmine leekarä e! Snnestannä, palnuä 
naap, mis vaenlalele antuä, mitte väike. Ilma meie lur-
ueta taganes ta, ama leilukaräa KaäunuKs piäaäes, veel 

?!>» 25. 
N!.Xapt«n I«mlon. 
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lamal ööl üle Koiva, vaenlale Kannu! marslis polk tngel-
liarclsliofi lisle. 

l<iire! togonemilel oli vaenlane lugemata nulga oarustult 
maba jillnucl, 3. rooclu. võitluse villi oli üle Küloalucl vaenlase 
oüsliäe, paclrunite, ranitsate ja vankritega, äaacli mitu pommi-
pildujat, 2 suurtükki ja viie suurtüki elimelecl rattacl. 55jalaaKi 
oli nii roKKesti, et lelle Kori5tamilek5 eriti 40. mebeline luu-
rajate K-do van. ol. olin. Lrcmclmani juliatulel määrati. Nlles 
Kolme pileva jooklul luutis nimetatud Komando määratumat lõja-
laaki (ngelliardslioti Kortli juure Kogucla. laganemilel oli vaen-
iane lillad Koiva- ja Murjcmijõel ja Kõigil ojadel ära põletanud. 
5ee takistas oaenlale tagaajamilt. ?o!K jili Koioojõe taba leisma. 
Hbtul Käiva jõge uurides lai 8. roodulllem, leitnant Mtt boa-
vata, Kuiä jili oma Kakale. 

Vanglaelt laadud dokumentide järele leigus uuesti, et 
meie vastu lllies 8alti landesoebriga Ka äokla riigi raudle äiniili 
«lad võitlevad. I. rooclu luurajaä teatalicl, et lakslaled Vunne 
Kõrtsi juures üle Koiva tulnucl. 5eal oli nende jsuä üks rood 
jalaväge nelja Kuulipildujaga ja 50 ratlcmiKKu. viis versta 
lõuna pool Neubati ponid nad omaä postiä mt^e jõe ääre 
«älja. I. pataljon jõuclis vaevarikka teekonna järele llmber 
loode ja rabacle Meringi talude. luurajate lalk Käis Künni 
HacKenbotini, Kult lakslaleä juba villja olid Kolinud. 

kngelliarclibofi lcmingus langelid vaprad ilamaa Kaitsjacl: 
1. lieamees I õ K e , Jononn Nugusti p. 
2. Kapral l i n a , Jobann üustani p. 
3. , M î t t, Peeter Naclo p-
4. veamees M a n g e l l o n , Neinricn rleinricni p. 
5. „ ( n n , MibKel Isnile p. 
6. „ J u u r i k a s , Naralcl Jaani p. 
7. „ Ku lboK , Nans Kaarli p. 
8. „ K a r l i n a , Jobann Jonanni p. 
9. „ c i l i e n t b a l . Nlexei MiKKli p. 

^l l . „ ?oo t , tleinricn lõnile p. 
^ t . „ ä c n n a l b e , Max Jaani p. 
<2. „ l a m m , Nlexander Vilbelmi p. 
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vebe r , Nlexancler VilKelmi p. 
VerbaK, Nugult lokanni p. 
K i l i n g , Voldemar Nugusti p. 
l e n t s m e n t , peet peecli p. 
VeKram, Oeorg Pauli p. 

9. Noiua Kallaztel. 

päralt CngelKarclsKofi valäamilt jäi polk mõneks ajaks 
Kaina paremale Kaläale seisma. lema tegevus avalaus leal 
luuramistes ja ettevalmistuses eciaspillilele tegevusele. 2. raaclu 
ülema, al..ltn. MüKlvacKi Kirjelclus llne luuramiskäigu üle: 

,3aanipõeual, 24. juunil liikulicl 2., 3. ja 4. raacl, pataljoni-
ülema leitnant Kingeri jukatulel, kngelkaräskotilt mõõäa Koiva-
jõge aüavaole, et ämellingi talu Koka! polgu paremat tiiva 
Kaitsta ja teateid Kaguäa, Kus võimalik oleks üle Koiva minna. 
ÜKtu! Kell 10 jõucllime Kokale. lõi-gmile päeva KommiKul 
Kell 7 läksin mina llkes 12 lõcluriga jõe Kalclale, et põkja-
liKKe teateiä muretlecla: mislugulec! 6n jõe Kaltlaä, Kus võima-
lik üle minna, Kui luur an vaenlale Kaitleoägi, Kui palju 
valveposte teile! Kaläal ja Kus leilaoac! Kuulipiläujaä? 

Ülesanne polnuä Kergematelt, ainult KoKaliKKucle ela-
niKKulie vastutulelikkuse tõttu oõilin ma lelle täita, ( l i t i oli 
tilie^a metla ja pajuvõlastikuga Kaetuä Kallaste varjul võimalik 
mõõõa jõekallast allapoale liikuäa, ilma et vaenlane mi«lagi 
oleks märganuä. Kell oli 3. Vaenlane ei olnucl valvel. Ker-
gesti võis põõlaste nake! luurates üksikute posticle KoKti näka. 
Minuga Ukes olicl üks l9o!ur ja KoKaliK elanik. Muilt lõclureiä 
Käis Kõrgemal ratastee! rllkmaülema jukatulel, et meicl, Kaldal 
olijaicl, võimaliku pealetungimise eelt lelja tagant Kaitsta. 59uä-
lime nõncla 4—5 versta eclali; Murjani talu Koka! oli Kallas 
maclalam ja jõgi tegi järlu Käänaku, puicl oli õige oäke. 
liaske oli uaenlalelt täkelpanematalt liikucla. äeal Kokal oli 
parv üle jõe Käinucl, lellepäralt tingimata tarvilik pöKjaliKKe 

l3. «eamees 
' 4 . 
15. 
16. . 
17. 
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teateicl laaäa. KaKaüKuä elanikuä Kaiataliä etteoaatliKKulele, 
lelt laklaä alevat õige Kurjacl ja lalkvat tiliti. Mi5 teka? 
Minemata ei võinuä jääcla. VisKalin sõjaväelase oarmiriiäeä, 
leljalt, panin erailiku omaci lelga, ja reis vaenlase paale algas. 
Katsusin vcmameke nurgelisi liigutuli telia. Minnes aga mär-
Kilin amale taganemiletee valmis. Jõuälin juba õnnelikult 
ülelõiäutee Katlale ja lain Kõik järele vaaäanucl, mis tarvis aü, 
Kui teile! Kaläal, pasti Kakal, liikumist märkasin. Kõlas üklik 
pauk. 3t ennalt mitte välja ancla, jäin paigale, vaatasin ringi, 
leile paugu järele nakkasin varemalt uäljcwaaclatuci taganen»'-
letee paale liikuma. Kõlalicl veel paugucl. Kuulicl leoclaliä 
üle pea. Olin jõuclnucl elimele põõla ja lelle taga aleua macla-
lama Kolia juure, Kui teile! Kalclal Kuulipilcluja tõotama KaKKas. 
ÜnneKs ei taocmuc! mincl ükski Kuul, 39ucllin õnnelikult meeste 
juure tagali. /lncllin Kalu mitte vastu lasta, et vaenlane meie 
arvu teacla ei laaks. Iciõ aü lõpetatucl. Kõik, mis tarvis, teacla 
laaclucl. äeacllime lammucl Kaäu paale, Kuku Kella Kümneks 
jõucllime. äakslalecl aga ei laanucl raku: — paugutalicl Kõi-
gilt pastiäelt Küll pllsliclelt, Küll Kuuüpilclujatelt. 

äamal päeva! liikus I pataljon jõe Kalclale Murjani Kakale, 
võttis leilukakacl ja valmistas jõelt üleminekule ette. 2. raacl 
muretles laclja ja paaäicl. s?aari päevaga lõõcli lakslaleä taga. 
nema ja pataljan läks Murjani Kakal Me jõe." 

Nl.Itn. MüKIbacki luuramiskäigult leigus järgmilt: väntan-
lilli Murjani juures aü liäoitatucl. Kõik erainimeste paaclic! oüä 
lakslaleä Kiviaega täis täitnucl ja põlija lalknuä. Nlt vetani 
ja Mranti talucle Kaka! an enne parv ille jõe Käinuä, lelt leal 
Kaka! an jõgi umbes l0 llllcla lai, ja vaalus aeglane. KaKaliK-
Kucle elaniKKuäe jutu järele an Käivalt vankriga raske läbi 
pealecla, lelt jõe põki an pekme. vaenlale! aüä teile! Kaläal 
valoepasticl Kuulipilclujate ja pllsliäega, mis tervet jõge tule 
all Kaiclliä. 

I. pataljani staap alub ätake talusse, Kuna raaäuä Mur-
jani KoKta ja lealt paremale paale aletatakle. NlustataKle tege-
vult vaenlase pastiäe uaslu. Mere paalt togalitulnuä luurajacl 
leletalicl, et lakslaleä meie eel Kaina taka ^arnikau mõila läinuä. 
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Meie rooäull punastasid terve rea Külalicl vaenlase salkadelt ja 
tungisid igalpool Koiva cläre välja, sakslased pggenelid, ilma et 
tÄilemalt vastu oleksid tabtnud panna. 

(ngelbardsboffi jõudes jäi polk pooleldi relervi, Vaenlase 
suuremad jõud olid llle Kaina taganenuä. Meil aü tule all 
võimata lilclu ebitada ja polnud le!!ek5 Ka bädaült tarvitust. Nii 
Kui nii liikuliä meie suuremad jõud: — Kalevlaste maleva 
partilaanid ning 1. ja 3. polgu pataljonid Kamat^Kilt llle äege-

valcli ttin^enbergi paale. 
Ka 6. palgul läks Karcla 
llle Kremani parve minna. 
Meie ülesandeks jäi Kaitsta 
Koiva liini äuur-Murjanilt 
mereni. 8. road pidas oal» 
net äuure Murjani Ulemi-
neku Kobal. Kuid raocl 
ei püsinud paigal. 26. 
juuni bommikul, tclbelpan-
nes. et vaenlase vastupa-
nek raugeb, viis leitnant 
liitt, ile roollu ees ratlu-
tades, ama roaclu llle 
Koiva, aidates leega vaen-
lalt ttin^enbergilt välja 
ajada. 

Kobe Nin«nbergi mõila 
langemile järele alus I I . 
pataljan liida llle Koiva 

«bitama. lööd jubutalid pataljoniülem ja inlener — leitnant 
Kitt. Neile Kaala aitas cäti inlener, Kes oma oaütlule 
lllesanöel juba varem aü pidanud lilla enitama. lema oü 
muretsenud Kobale Kõik taroiüle materjali ja oli Ka rakkest, 
eeltöid teinucl. äõdurid töötasid ennastsalgavalt, paole päevaga 
tõmmati laiale Käivale lilä peale, millelt vaarid ja suurtüki-
patareilt vabalt llle löitlid. Ilegi autoä Kergemate Käärmatega 
päölid llle. 

?>,t 2!. 
leitnant MUnIbocK. 
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26. juuni! alud operatiin ltaab llnes I I . pataljoni, pata-
reiäe ja luurajate Komandoga ttin/enbergi mõila. Ilmaläja ajal 
on liin Kui Ka kngelbaräsboliz Kõik majaä purustatuä. dllakle 
uiletlates Kopterites, mis juba inimestelt ja mäilateenijatelt 
Kubilelicl. äuurem IiulK melii lunitad möila pargis põliste 
Puuäe all. ?o!K on äiniili relervis. 7. ja 8. roocl läbevaä al.-Kapten 
tialtli juliatulel ätalentli Kortli älniili operativ-ltaabi juure 
relerui. I. pataljon alub jõe ääres metlas, enäistes äakla mula-
majaäes, Villemai talu Kobal, (iie õbtul prooviti liin oaenlale 
jõuäe. äelgus, et umbes 1̂ /2 versta maa pea! on 6 Kuuli-
ja 5 pommipilclujat. Üks Kuulipiläuja lunniti vaikima. Meil llks 
haavatu. I. pataljoni luurajaä Käiliä läbi äillemneeki - 5me-
lupi mere poole Künni lillaste Kortlini, äillemneekilt oliä naä 
umbes 20 lakslalt välja Kibutanucl, Kes ^ornikau poole põgene-
nuä. lana on lakslalec! 5illaste Kortlis olnuä. Vee! an lakslali 
näbtuä paar versta nõmmiku poo! äillemneeki, Kus naä luura-
jäte tule peale metla laiali jooksnuä. ^arnikau juures alunacl 
lakslaleä veel meiepool jZge Kaevikutes. 

5el ajal, Kui I I . pataljon ja 2. 3. ning 4. rooä temlalu-
Kiia teel opereeriliä, liikus I . roocl leitnant MaaliKu juba-
^ulel, juba Kutbernis teistelt ära labkuäes, llklincla mereäärt 
mäöcla ^arnikau libis. lugeoamat oaenlalt leal ees ei olnucl. 
ssooclu peaülesanne oli opereerivate polgu olaäe parema tiiva 
Kaitsmine, l̂ oocl liikus KoiK aeg polguga llbel joonel, alati 
luurajaiä Kaugele ette välja saates. Vaenlalt boiti alati pingul 
M lasti paista, nagu änoarclaklicl liin luuremacl jõucl. lellelt Klll-
jelt piclas roocl liäet meie laevastikuga, Kes pealetungivale maa-
väe alaclega übes liikus ja aegajalt ranäa pommitas. l<ui laks-
lalscl Koiva taba olicl lurutuä ja llmberbaaramilt mere poolt 
enam Karta ei olnucl, lai rooä 27. juunil Intlupis Killu oma 
Pataljoni juure tulla ja temaga Murjanis llnineäa. 

28. juunil langes meie Kätte ätalennot. I. pataljon alus 
nllüä: I. rooä ätalenboti, 2. ja 3. Krumini ja 4. ?urka!li. Kaks 
luurajate laika uuriliä l<oivajõge ja merekallalt. Vaenlale! leilis 
Htalenboti o««tas Kuulipiläuja, miäa ta iga 20 minuti järele 
pragistas. 
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Nlalspmata marslimiste tagajärjel aliä sõdurite! Kõigit 
jalanõud lagunenud, paljajalgleil jala psbjad verised, dii bädasti 
saapaid vaja. 

polgu täienduseks tuli I I I . diviisi tagavara pataljonilt 
Kak5 raaöu — Kokku 320 sõdurit. Neid jaotatakse järgmiselt: 
120 meelt läbevad I. pataljoni täienduseks, Kuna 200 sõdurit 
uue I I I pataljoni sünnitavat, pataljoni ülemaks ja tormeerijaks 
nimetatakse al.-Kapten Kalts, klialgu alutatakle 9. ja 10. rood, 
Kelle ülemateks laavad lipnikud Volt ja Mänd. 

lielervilt tulevad polku lipnikucl leimann, Meeks, laamat, 
lindmann, KaleKamp, Volt (Kolm oiimast on õpetajalt) ja 
ai. ltn. Iroit-Ki. lipnik Kasekamp nimetatakse 7. rooclu ja lipnik 
lleimann jalamaakuulajate Komanclo ülemaks. 

polgus on suur onvitleride puudus, lellepäralt määrab 
polgu ülem 12 tublimat sõdurit roodudelt obvitleride Kõbule-
täitjaiks ja paneb neicl Kinnituseks ette. 

l l l. larnikau lahing. 
vaenlane öboarclas meie polke, Kes läägeli jõe liinil võit-

lelid, paremalt tiioalt ümber baarata. kt lecla ära boida, lai 
polk Kalu üle Koiva minna, ^arnikau mZila enele alla võtta 
ja vaenlasele seljatagant omakoräa peale tungida, äelle ope-
ratsiooni läbiviimiseks Kogusid mõlemad pataljonid Hunge Kortli 
juure Kakku, Kus polgulllem aperatliooni plaani pataljonicle 
lllemaile teada andis ja lelle täideviimisele alucla Käskis. 
I I . pataljon picli Nckooi möila Kobalt üle minema, Kuna I. patal-
jon! larnikau juurelt mere äärelt ledalama tegema Kobustati. 
Kell oli umbes 2 peale lõunat. Ilm oli palav ja luvine päike 
Kõrvetas Vunge Kortli juures olevat liivalagendiKKu. ÜbK oli 
raske ja Kõikide tunnuste järele oli oibm oodata. luba Kerki-
lid silmapiirile mustad pilved ja Katlid Kinni palava päikele. 
Mere poolt pubus tuul, mis varsti Ka elimele, õige tugeva boa 
oinma tõi. vibmalt boolimata astulid roodud qälja. äiin ja 
leol lilma ees Kerkisid üles Kõrged liivamäed. I. pataljoni 
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ülem leitnant tiinger lilbeb mäe otlo ja püüab binokli abi! 
leigeks telia, Kas baenlalt vabelt jõe taga märgata pale: Kuicl 
iga! paal an vaikne ja naba pale Keclagi. Vabeajal aga muu-
tus tuul tormiks ja vilima laäas nabetpiclamata. Juba jõuab 
I. roocl jõekalclale välja ja jääb elimele! lilmapilgul abitult 
leilatama. kes voolab umbes veerana versta laiune jõgi, Kus pole 
naba ei lilcla, ega UbtKi paati, mille abil üle jõe võiks pää-
lecla. Merelt jõkke tormcvacl Kangelt tuulelt aetuä valgete 
liarjaclega oibalecl laineä. Ülepäälemine paistab otle võimatu 
«levat. kt KälK tuli tclita, liis picli liin aitama ainult nõu, 
aga mitte jõua. äeal lilmab 
Keegi lõäuritelt teiselpool Kaläas 
võlacle vabe! paali: lekkib Küli 
mus, Kuiclas lecla Kätte laacla. 
Obuitler K. t. ttolsmann astub 
raoclu ülema juure ja tõotab 
naljatacles paacli ära tuua, tingi-
milega. et Kiias lelle eelt pucleli 
Konjakit laab. Nooclulllem on 
nõus. äilmapilk teeb ttolsmann 
«nele vibma Käes riiclelt laliti 
ja bllppab jõkke, et üle ujuäa. 
( t aga veli Külm, pöörab ta 
umbes 10. llllla Kaugulelt tagali. 
äamal ajal tuli üks naisterab-
vas vastas KalÄa! näbtavale, Kes 
meie märguanclel paacli üle 
tõi. l?aat oli leclavõrc! luur, et 
30 meelt enelesle võis manutacla. slllücl oli lllepäälemile abi-
nõu Käes. Üks rübm atenäub Kobe paati ja veerana tunni 
järele on ta teilelpoal jõge. Vaenlase eelpostilt, Kes verlt maacl 
jõelt eemal alulicl ja üleminekut natitavast! ei märganucl, Kibu-
tati varsti laiali. I. rooäu järele läks Ka 2. roocl. KobKem 
ülevaltpoolt paaticlega üle läklicl 3. ja 4. roocl. vee! enne Kui 
pimeclaks läks, ali terve I. pataljon üle ja võttis ilma luurema 
iabinguta larnikau mõila oma alla. kt vaenlane liin tagane-

?!!» 27. 
Kopra! Martin Vapp. f 
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mas oli ja antu Kcltte jauc>!5. jäi I I . pataljon nõmmikuni Kaina 
paremale Kalclale ja Iäk5 leitnant cauritli jutiatulel määratuä 

Kanalt 30. juunil üle jõe. vaenlase luuremacl jõua olicl Köille-
tu6 ^cnovi mSisa alla 6. polgu uastu. Märku s<mäe5, et meie 
uöecl 7arniKau all llle Kaina tulicl ja tema seljatagust äliuar-
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clalicl, tõicl lakslalec! omale öö jooklu! Ncliovi mõila juurelt 
Kok5 suurtükki ning jalaväge juure ja et I. pataljoni poolt 
polnull luurajaicl Küllalt Kaugele ette laaöetuö, anölicl liom-
miKu vara 3. ja 4. roodule ja I I . pataljonile ootamata löögi. 
Nii arvulise Kui Ka tetmilile ülekaalu tõttu sakslaste poolt, 
oliä meie rooltucl lunnituö paremale Kaläale tagoli tulema. 
Wnult 5. rooä. lipnik ventleli juliatulel, jöi uaenlole jöulilelt 
ülekaalult ja tugevalt suurtükitulelt Koolimata oma leilukonta-
clele plllima, lltiineäes 6. 
polguga. Nii oli 5. roocl 
teroek5 päevaks polgult 
laliutatuä ja tema laatule 
üle puuclulitl igalugulecl 
teateö. Nlles liiljem laaäi 
olalileä teateä tema üle 
6. polgu Kaullu. I I . pa-
taljon oli jõelt üle tulles 
lattunucl laancle, Kus raske 
orienteeructa ja võimata nii-
pea võija pöõlecla. Z.rvoclu 
Karvale tõrjuäes üikulia' 
vastate luuremac! jõucl ^ar-
nikau poole. Noodi täies 
suurules picli vastu võtma 
3. ja 4, roocl llklincla. 
vastate jõu<l ali suurem. 
Meie leilukokaä liiga jõe 
ligiclal. ttaop tuli jõrsku. 
äõcluric! teacllicl, et meil lelja taga jõgi, ja lee sünnitas 
Kabuliirmu. Üksteise uõiclu jooksti loclja juure, et aga 
üle jõe päälecla. l<eegi ei mõtelnucl vastu nakata, vaen-
lane anäis ilma armuta ja takistamata põgenejate pinta tulä. 

6elles laliingus Kaotasime 20 lurnut ja tiaavatut. Naa-
vatuna teiste Kulgas Kaotasime Ka I. pataljoni ülema leitnant 
Kingeri. lema alemele pataljoni ülemaks määrati t. raoclu 
ülem, (liristopn MaaliK, Kuna oiimale alemele 1. roollu ülemaks 

pilt 29, 
N>.Kapten MoaNK. 



<96 

pilt 30. 
leitnant Venttel. 

sai lipnik Talts, äurma lai al. l tn. l i ls . äelles lakingus lel-
HU5 jälle, Kui luur puuöus polgu ja pataljoni ülematel ratla. 

liclemelt oli. Terve pool päeva Ku-
lus asjata lelle seisukorra selgita-
mileks. polgu seisukorralt <li-
viili staapi aru ancles, nõuäis 
operatiiu aäjuclant Kategooriliselt 
licleme tarui5 ratlaniKKe. 5ea!t 
teatati, et üneklanäa polgu ülema 
Kälutacla on määratucl lallinna 
üklik e5kac!ron, Kuicl lee jõuclis 
oalt lÜ5 Koliale, Kui Kõik 
laninguä läbi oliä. 

1. juulil lai polk Killu, 
maksku mi5 maklao, ^arnikau 
juures Koivalt üle minna. Ü2 
Ke«te« oli<t roaäua' Koonclatuä. 
Menecl olict oma riicleicl ja 

^a!an5uli<t eille vinma ja Koivas 
ujumile jilrele vara liommikul 
pclikele ja tuule Käes pilut taden-
clanucl. äuuremal jaol olick laa-
paä siiski nii märjaä, et jalga 
ei löinucl. Valjuc! lõöuricl ja <m-
vitlericl läkliö laningusle palja 
jalu. vaneaja! oli langenucl 
Zcnoni mõis ja uaenlale pea-
jõucl sunnitud Kiirele taganemi-
tele. Koivalt üleminek õnnestas 
ilma luurema vaevata. Terve 
päev oli tegemilt uaenlale llkli-
Küte piüuritega. I I . pataljon 
j5u<tis õntuks Kilclii järve ääre 
Jaun-jemli vabrikuzle uiilja. 
I. pataljon peatas Kalngaln-
^em>5. 

pilt 31. 
Keam. M. Iomlnga«. f 



97 

l i . NIam leitnant Npnolä Iil5. 
/llam-leitncmt itrnolc! ssleklancler l i l s on lünclinucl Väncl-

ras äambüku Koalimajas 19, augusti! 1891. a. lema ila aü 
lea! KaaüõpetajaKs. tlariclule la! Viljana! ünnakaoüs, Kaaü-
õpetaja Kutleõigusecl amcmclas ?aiäe ünnakoaü juures eksam! 
tee!, Mi KaaliõpetajaKs Vänclras JuuriKaru! ja päralt Võieras, 
Kult tema sõja algu! maakaitleoäelasena mabiüleeriti. 18. mart-
sü 1916. a. lõpetas ta 
lipniKKuäe Kaaü, (esti ran-
naväKKe astus I, ueebrua-
ril 1919. a, lema määrati 
pärnu Kaitsepataljani ja 
nimetati raoclu ülemaks, 
äelle raoctuga lõks ta Jäär-
jasle tranclile, Kus ta Künni 
mai lõpuni enamlaste uastu 
nõitles, 5c>ningutelt lancles-
oeliri oastu uõttis ta o!a 
alguselt peale Künni 30. 
juunini, Kus ta Kangela-
senci Kaiuajõelt üleminekul 
langes, jäääes Iiaaualuna 
laklilaste Kätte, Kes tema 
liirmlal Kambe! ära olicl 
lurmanucl. õpetajana aü 
l i l s tubli Koalimees, Kel-
le! talitmilt, askult ja 
armastust tõä juures Kunagi ei puuclunucl, Kes Kõrgeä iöeaa-
licl meie ralwakaalile üles leaclis ja väsimata nenclele lätiemale 
rülikis. õpetaja mabiüleerimises, ilma seüekabale lungioa taruiclu-
leta, nägi l i l s naapi näkku meie Vabariigi KaclcmiKuõigustele. 
Kuiä sellelt baalimata cmclus ta obuitlerina ama tegevusele — 
aü lõäuritelt lugupeetuc! ülem ja labingus asjatunclja rao-
clujubt. 

p>!t 32, 
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12. MüKlgradeniz. 

2. juuli õõlel tülilt I I . pataljani staabi 6. lätipataljoni 
parlamentäärilt, pataljon Kuulus Lalloäi uäKKe ja leilis Vanas 
Mllnlgrabenis. pataljoni ülem seletas parlamentõäriäele leilu-
Karra ära, ja anäes neile Kaala operatiin ülesannet, laatis 
tagati oma pataljoni ülema juure. Varsti tülilt na<t uuesti 
onoitleri laate!, teatacles, et pataljoni ülem Kalitleb Kalu täit-
milele alucla. 5iis läks leitnant laurits ile läti pataljoni ülema 
juure.' VaKepeal leililt äakla ualvepasticl, Kellel aga aimugi 
polnult lellelt, mis lllnclis. läti pataljoni ltaabis olill parajaste 
Kõik raallulllemall Koos. leitnant laurits leletas veel Korcl lei-
lukorra ära. rlui aga pataljoni ülem liiski veel KõKKIes millagi 
ette vätta, ilma et Lallotiga läbi oleks rääkinuä, liis pani 
leitnant laurits Kategorililelt ette: t(as võtta Mllnlgraben oma 
alla, lakslali välja .ajades, elik pataljon laab interneeritult, elik 
tuleb tervelt meie väeliini leljatalia. lunct aega Keltva mõtle-
mile järele valiliä lätlaselt viimale ettepaneku ja tülilt Kella 
3 ajal meie poole üle. pataljonis oli 600 meelt. 

t(ell 4 läkliä mõlemi pataljoni luurajal! välja, I I . patal-
joni omacl — Vana ülllklgrabenisle ja I. — lNagnusbolmi, aja-
lles loksloli üle vüllna. I I . pataljon! luurajalt laia lõjalaagiks 
2 KaneKobule vankrit, äakslaleä jällicl matia tea! 6 lurnut. 

I. pataljoni luurajac! tabalilt lakslali une pealt, äaksla-
leli põgeneliä aluspesu väe! aknalt välja ja ujulicl üle Kanaali, 
Kõike varustusriicleilt, reuolvreicl, püsse, llke Kuulipilltuja ja 3 
lurnut mana jättes. 

ttommiku! loitis polgulllem llbes operatiivacljutancli ja I. 
pataljani ülemaga luurajate lalga eesotsas Vana-Mütilgrabenisle 
sisse. Vaenlane oli täiesti üle vüllna Loiemasse ja üle Kanali 
Uue-Mlllilgrabenisle taganenult. Mõlemil pool õlilt vaenlase 
postilt selgesti näka. Meie laevastik pammitas Kiiga, ltkz väike 
aurik laitis möõäa vllllnat üles lZollleraa Kokale ja pommitas 
lealt lZoläeraa tarte. Vaenlane avas mitmelt Kuulipildujalt laeva 
peale tule, Kuilt tagajärjeta, patarei, mis Laläeraa jaama taga 
alus, põgenes Kiirelt. Üle Kanaali vagunite vakel liikuliä vabalt 
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vaenlase lgcluricl. Nencle peale Käskis palguillem patareiülemat 
ai.-itn. Viiiipult tule avada, äealt põgenes vastane esimeste 
paukucle järele, äiis Käis polgulllem mere Koolimaja tarnis 
ümbrust vaatlemas ja määras ära roodude leilukobao!. 
äamal õbtu! marssis I I . pataljcm Mllblgrabenisle sisle. dla 
pataljonilt jäi Magnule mõila varusse. I. pataljon lai Kolu 
Magnusboti poolsaart arna alla võtta. Vaenlane vastu ei pan-
nucl. l a oli aegsasti paaticlel üle vllüna taganenucl, meie 
Kotte sõjasaagina llne ranna patarei suure bulga laskemoonaga 
jättes, äealt võtlid Kõik lõcluric! ja olioitlericl enäile 1 ^ arlina-
lilecl suurtüki pllslirobu-Kepid mälestuseks. Mllblgrabenilt pärnu 
minnes oli Kogu polk sarnaste jalutuskeppidega varustatud. 

palgu operatiiu ltaap alus ikka alles ^arnikaus, Kuliu Ka 
polgulllem antuks loitis. Ilegi muulikakoor oli pärale jõudnud 
ja võttis polguülema tervitades vastu. Muusikaga loodeti Kiiga 
võiduriKKalt sisse marssida. 

Järgmise! öö! uõtlid 8. raodu luurajad sakslastelt lllie 
auriku ära. Koguti paate ja parv laeti Korda, et Kanaalilt Üle 
minna Uue-Mülilgrabenisle, Kõik ali üleminemiseks valmis 
ja I I . pataljonilt poo! parvele ja paatidesse asetatud, patarei 
annab viimseid pauke, et teed pubastada. leitnant Kitt oli 
luurajale salgaga mööda vüünat llles laitnud. 5eal tuleb 
ootamata teade vaberabu üle. liitlaste nõudmisel peab vabe-
rabu 3. juulil Kel! 12 maksma IiaKKama. vaberabu tingimised 
olid järgmised: äakla väed peavad lätimaait IcmKuma, Kiia 
peavad nad 15. juuliks Kella 18 mana jätma, kesti ja läti 
väed jäävad praegustele leilukabtadele paigale, ssiia Kuberne-
riks määrati Inglile palkoonik lallents. landesuebri laatule 
otsustamise võttis enda peale Inglile Kindral üaugn. Kagu vabe-
rabu ajal pidi polk valvel alema ja oma leilukobti Kindlustama. 
Üle liini ei tobtinud Keegi minna ega sakslastega mingilugus-
tesle läbirääkimistesse astuda, äõduritele tebti leigeks, et meie 
olime lunnitud rabu tegema, lelt liitlased võtlid lätimaa Kor-
raidule oma peale. 

polk jäi jõe ääre leisma, oma laatule atlustamilt liitlaste 
poolt Kannatlikult ära ootama. lunti tõlilt Kabju, et oastalt 

?» 
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lõpulikult ära Kägistada ei laaclucl. luska lünnitas Ka lee, et 
meid väitjatena liiiga lisle ei lastud. 

Väitjatena liiia väravate ette jõudes aü võimalus Kinge 
tõmmata Katienädalaüste võitluste järele ning pilku tagali neita. 
Cnne labinguid näis võimata aleuat, et meie jõuame ama 
õpetamata ja nalvasti varustatud lõcluritega Kästi varustatud 
ning vilunucl äakla väele vastu panna. Võidult ei juletud 
unistaclagi. Kui meie aga siiski võitlime, siis ali peateguriks 
liin ajaloaline uina parunite vastu ja lelle tagajärjel Kirjelda-
mata vaimustus. Mindi välja elu ja surma peale, põrgutuli 
Kuulipritliclelt ei olnuä võimas meie lõäureiä KaKutama. Veale 
lelle — tervele lõjakäigule ali saatuslikuks elimene. nimelt 
5 e m l a l u l a l i i n g . Meie võit seal näitas vastasele, et tema! 
mitte tegemist pale paljasjalgsete sakslastega, vaia tuleb reli-
Kendada vapra (esti malevaga, ( t vaenlane alguselt meie 
jõuclu liig maclalalt Kindas, liis tundulid temale elimesec! laliingu 
tagajärjelt üllatusena ja mõjuliä clemoralileerivalt. Meelealu 
langes ja võitlule ilu Kadus. Järgnevad lakingud tundusid 
taganemile Kaitsena, algatus aü täiesti meie Käes. 

Kuid Kõikide nencle võitude idu, Kõikide lõtlurite Kinges 
peituvate isamaaliste Kaitletungide ärataja ja jutiataja aü polgu-
ülem, õpetaja-atmitler Kapten äckmidt. NIati valimata, alati 
rõõmus, alati ilamaaüne-ideaült, aü ta palgus lamalugune pere-
mees, Kui ta leda läinud aegil Kaaütaas aü ainud, miilile 
atlule tema üle päralt I I I . diuiili ülem, Kindral põdder Pärnus 
atwitleride piduõktu! peetud lauakõnes andis. 50 verstaülelt 
trandilt tiaaümata jõudis ta igal paal ikka ile alla, Kus ta lel̂  
lilmapilgul jult Kõige tarvilikum aü. 

Juba elimile laningu juures tuli ilmliks, et palk uäljalõja 
vastu Kaluasti varustatud aü. 5ee asjaalu ei annud võimalusi 
näitulid täiuleni arendada. Näituseks aü täõraad mannetu osagi 
polgu vajaduste täitmises. laroitati luurel mõõdul Küütüobuleid. 
Viimaseid oü aga raske laada, lelt teeäärtelt alid punaled ja laks-
laled taganemile! Kõik Iiobuled Kaala viinud. Mida ligemale liuale, 
leda raskem an Küllttiobuleid leida: juba ümalõda aü Kaiua 
õitsva ümbrule varemeteks muutnud, ttobuleid võeti terveks 



nädalaks Küüti. KaliKesti tüli sünnitas nenäe atlimine, nii et 
ala luurajate Kamanclalt eriti lelleks otstarbeks määrati, (t 
larnastes alucles palku siiski KarraüKult taiäeti, an ainult vea-
autacle teenus. 5lga Xaivalt üle minnes Kippus taitlusklllimus 
jälle teravaks minema. Jõe! palnucl lilclu. Nutulikelt eliitatucl 
liicl ei Kannuä Käärmat üleval. l<a oli tee pZlijapaalle! Kaläa! 
larnikau paale niivõrcl liivane, et auta<t üikucla ei laanucl. 
õnneks Kestis sarnane seilukarc! välie aega, selt Kui polk Mlllil-
grabenisle jõuäis, siis na-
Kati practukte laama esiti 
ttint^enbergi, päralt sso-
clenpoili jaamacle Kauciu, 
?c>!gu laclucl ja ltaap olict 
oanepeal Vannu alunucl. 

Energiliste Karralclu:-
tega transporcli- ja taitlus-
alal lel Kriitilisel lilma-
pilgul an palgulllema abi 
ai.Kapten Irasli oma 
nime (palgu) ajaloasle au-
Kaliale aletanucl. 

Micla sügavamale 
lötimaa lisle, lecla luu-
rema vaimustusega uõtlicl 
elanikucl meie vägelicl 
vastu, dii ju liin parunite 
võim pikemalt pülinucl ja 
lllgavamaicl jälgi järele jät-

nuci. leilelt Küljelt aü maa punale Kiia räbumilt tuncla laanucl. 
lnteüigentletes ringkanclacles tunnustati avalikult: eeltlalecl an 
lätlastelt energilisemalt ja llnemeellemac!; lee uäimalclas raske 
ülesande täitmile naabrite aitamiles. ki luucletuä varjata Ka 
Iiaavamile tunnet — aruulilelt luurem läti raboas piäi enä 
alcmclama uäliema naabri ees. äiiski aleks nclntuc! jõuka-
mates ringkanclacles, et meie vciecl pikemalt llätimaa! püliklic! 
ja raliu Kincllustaäa aitaklicl. l?uuclus ulk ama vägeäesle, Kelle 

?i!t 33. 
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punalult Karcleti, parunite liilclaatit rippus Ka a!Ie5 õbus. 
äelle tõencluseks allpool protokolli ärakiri 2, juulilt 1919. o.: 

Vangivõetuä d. 6cb., 2! a. vana, Kotscbenbroclelt.äaK-
senilt, ameti poolelt Käsitööline, uabatabtliku 5iibavi polgu 6, 
rooclult, seletad: ,,/lstusin teenistuste 5iibaui uabatabtüKKucte 
polku 28. mail 1919. a. vabatabtükult, raliateenimile otstar-
bek5. Minu teacla oli 5iibam polgu ülesanne Korra alalbaicl-
mine Memelis, Oan^igis, l i l l i t is ja üiibcwis. I^iiga taocli minu 
palgu I I pataljoniga 30. juunil s, a,, et, nagu meile õelcli, Kiias 
laeuaclele alucia äralõicluks äaklamaale, Dan/igis olla inglalecl, 
mispärast sealt läbipäälemine võimata, l i ial t aga laaöeti meicl 
eestlaste vastu välja. ?a!Ka maksetakse 5iibcwi polgule äakla 
riigi Valitsuse paalt 6 mk, ja „l<uuramaa Valitsuse" (van cler 
Kurlänciilcben ssegierung) paalt 4 marka päevas. ?ea!e lelle prii 
lllespiclamine, lXuura läti Valitsus lubas omalt paolt sõja lõpul 
igale lõäurile talu omancluleks ancla, 5ätimaa! alla palju vaba 
maaä. Maalaajacl peavacl läti alamateks jääma". 

(elpoo! toocluä clokumenclilt on naba, milliste KonKlucle ja 
pettuste abil lZalti laksloseä äakla riigi alamaiä meelitalict ama 
lanäesoebri astuma, et siis nencte abi! Kõige mustemalt! plaane 
teostaba, tiuicl liin ei aiclanucl Ka neecl abinõuä enam. lZalti 
aaclel, lee väljasurev tõug, ei jõuclnucl tõusva ^esti vastu seista, 
vaia picli peale lurmaeelleicl Krampe alla anclma. Hanäesuebri lõ-
j alt ei jäänucl aga äakla riigi Käecl pubtaks. äelle järele, Kui 
äakla riigi Kaitseminister lloske avalikult tõenclas, et äakla riik 
õalti lanäesuebri ei toeta ja tema teguviisi täiesti buKKa mõis-
tab, teatas major fletclier oma päevakäsus järgmist: 

„ N r g e K'artKe, et ä a k l a r i i k meicl i l m a 
t a e t u l e t a j ä t a b , K u i g i l eäa m i n i s t e r NosKe 
a v a l i k u l t on l u n n i t u cl a i t a m a " . 

4. juuli! aluliä I I . pataljoni roocluä ja pataljoni ltaap 
Vana-Mllblgrabenisle. Järele tulicl aperatiiv-ltaap ja muusika 
K clo. MaaKuulajate Komancla alus Magnuslioti Koolimajasse, 
patarei Magnusnati mõila. I. pataljan paigutati Magnusbacli 
ja Ve^aKeeli, Kuna 3. pataljon Naboti mõila jäi. Maapincl oli 
tuiluliiuaga Kaetucl; teecl enamasti riltpuuclest ebitatucl, lelt muiclu 
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ei jöuak5 Iiobuleä Ka t l ln ja uank r i t uectacla. äarna le iä teiä eni-
w 5 Vene lõjauclgi Kagu Ki ia llmblU5le, 

6. juuli! lõitliä maneä löäuriö ja olivitleriä uäikle auri-
Kuga, m>5 lak!a5te Kilelt ära oäetuc! ja palgu taruitacla oli. 
Kiiga, ssiia ali üleni Hitti lipuektes; ainult (e5ti Kanlulaaclilt 
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paistis lininemult valge kesti lipp. Inimene parvecl täitlic! uu-
litlaicl. KoliKesti liikus naisteralivaicl, õreclalt Ka 5äti sõjaväe-
lali. kauplustes kesti ratia vastu ei oõetucl. äamal õntu! 
lagune5 linnas jutt laiali, et Eesti lõjauclec! lliiga marlioaä, 
Uulitlac! alicl inimeli täis 'ja kesti Kangelasi aaclati lilledega. 
l<uic! cmtajac! laic! petta. 

Ülemjuliataja clirektiivi põnja! võttis palk oma alla Künni 
raku lõpuliku allakirjutamiseni järgmise l i in i : mererannalt alates 
niõõcia vllllna paremat Kallalt, MllKlgraabeni Kanaali Kallalt 
ja l<ilcliijärve clclrt Kuni viljencllcneri mõilani. polgu peajõuc! 
Koonclati Magnusliofi mõila. ?. huulil uõtlicl meie löäuric! 
l^iias neli äakla munclert Kanclvat lõäurit Kinni. Neilt oli Kolm 
onnitleri ja üks orkestrant. Menecl tooä! l i . pataljoni ltaapi. 
loojacl leletalicl, et lakslaleä neile KaKtlalec! olevat, kt meie 
lõcluric! täitla ilma lõjariisteta alicl, oõtlic! nacl Ulie läti lõcluri 
püssiga Kaala, ltlekuulamile! leletalicl oangicl, et nacl äakla-
maalt pärit on. Nacl taktnucl õalloäi (5äti) uclKKe teenima 
astucla. tati Keelt Keegi neilt aga ei olcmucl. Naljakas oli 
nälia, Kuiclas neecl, alles aasta eelt võitmata äakla riigi unkecl 
olivitlericl, nllllci paljaste peaclega kesti lõclurite ees leilic! ja 
nencle Küsimuste peale vastalicl, MetiiKelecl ei luutnuä Küllalt imes-
telecla, Kui neile luba anti mlltliä pälie panna. Järgmisel tiom-
miKu! saacleti Kirmunuc! jukusteotlijac! tagali liiiga. Oiuiisilllem 
Keelas meie lõöuritele NiiasKäimile täitla ära, Kuiä lellelt Koo-
limata Korclulic! llklikucl KiiasKclimilecl. Meie linilecl pagunic! 
ja mlltliä oliä ugga larnalea' äakla maakaitleoilelaste omaclele, 
nii et meie lõöuricl leal vaevalt täkele poncli. Kes elanikku-
clelt lüski meie lõcluric! ära tunäis, lee luges encla Kalluseks 
neicl lilleclega ja Külakostiga vastu võtta. 

(lli paraacl. klimelt Korcla pärnu Kaitlepatal^ani ja polgu 
eluajal olic! rooclucl Kõik Kaos. polguülem piclas lõcluritele lllti-
tava Kõne, meie uõitucle täktlult alla Kriiplutacles. 

9. juuli! lai palk 300 Komplekti Inglile riicleicl, Neecl jagati 
praportlionaallelt rooclucle ja Komanäocle vake! ära. polgu välja-
nägemile peale ei jätnucl lee mõju avalclamata. 
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?olgu teenistuste tulicl al.-leitnandid KarKmann, äcnmidt 
ju lass, lipnikud Üunapuu, vanter ja KoiK. j^l.-leitnant äcbmidti 
määras palguülem adjutandi abiks, Kuna uuesti lormeeritaua 
ratlakomanclo ülemaks al.leitnant Korkmann lai. lundus vaja-
dus õpekomandu järele. 5e!!e ülemaks ja tarmeerijaks nime-
tati lipnik õunapuu. 

Kindral üaugb põõras Mias tliuiil Kuberneri juures Kinclral 
lZurdti ja teiste Kõrgemate anuitleride juuresoleku! Kinclral 
põdderi poole järgmiste sõnadega: 

„Kõige pealt soovin õnne leile ja vägedele nende luure-
päraste võitude punul, mis väed on laaoutanucl, ja tänan lelle 
otle üllatava eeskujuliku Korra eelt, mis leie uäeä Kogu aeg 
on üles näidanud. Ma laan aru, Kui raske on võidurikostel 
vägede! eclalitungimilelt loobucla, Kuicl lecla nõuab allakirjutatult 
ucmeranu ja lelle lllesancle on leie väecl Kiilgovalt täitnud — 
Kõik ualieraliu tingimised on teie poolt täielikult täidetud. Ma 
armastan lõjaväge, Kes nii tublisti võitlev ja nii Kästi distlipli-
neeritucl on. sellepärast palun lubada mina tulla leie lõjaväge 
vaatama, leäa looviklin telia, niipea Kui võimalik. Veel Kara 
tänan leicl ja palun minu tänu eäali ancla leie alamatele nencle 
valiva võitluse ja eeskujuliku Korra eelt." 

polgu laatlareti likvideerimisega Pärnus jõuti lõpule, nii 
et vanem arlt liinile sõita võis. arstiabi puucluz andis ennalt 
suurte laliingute ajal Kibedasti tuncla. Vanem arlt Dr, vares 
oli Käitunud Pärnus laatsareti Külge, Kuna nääreni — üliõpilane 
(nltein — võimetu aü mingisuguste Korralduste loomiseks. VelsKe-
rid ja õppinud lanitaare ei jätkunud. Haavatuid veeti üle 100 
versta äepküla jaama Külltbabustel, leult raudteel Neinastesle 
ja edali laeval pärnu. Haiged Kannatasid palju, laskemad liaa-
uatud lurid tee!, äeilukord oli lüdantlõbestav. Nii lurid larnikau 
lamngu järele lidumile punkti arstiabi puudusel viis lõdurit 
liaavadesle. Korraliku arstiabi juures aleks võimalik olnud 
nende elu päästa. 

Kogu operatliaoni ajal Kannatas lide termiliste abinõude 
puudule!. leletoni aparaate oli uälie. Malile vedamisega põrulid 
nad ikka robkem paigalt ära ja ei vastanud nõuetele. Kaabel 
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ali Kulunncl. lelelani liinict ueniliä üleam pikak5, 8aali5 leilis 
pill-nus, niljem Neinaxtez, leega tinti Künni 150 uersta eelüinill 

eemal, Oli ciärmilelt vaevaline nii pika maa peale Kanelecla, 
llklikutelgclurite paalt nabatatitlikult taaclucl >-ata5<est ei jatkunuä 
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Kauaks, parcmclule materjali ei alnucl laoclaual. l^atlanikuct 
licleme tarnis puucluliä täiesti, ttocluleici polgu nõuclmiste peale 
saacli väga vilalt, Kuic! siiski oli enam-vänem Korralik siäe vae-
väliste teliniliste abinõucle juures looclucl, mis võite uõimalclas, 
liis tuleb see sicte-meeskonna lllironke jõupingutuse arvele 
Kirjutacla. " 

l<äsk polgule Lätimaalt väljaminemiseks läks IllniKele ajaga 
Mlililgraabeni elaniKKuäe seas laiali, äee teacle auolclas nencle 
peale rusuvat mõju. Unelt luult sooviti, et kesti väecl lätimoole 
eäali jääkliä. ^valäali Kincllat Kartult sakslaste tagasituleku Kolita, 
Niisama Kartis Ka rcmvas punaste väljaastumise võimalust, 
UlK läti Valitwle ja tema töö lisle oli ranva seas Kõikuv. ?olk 
oli aga 5äti elaniKKucle leas luurt poalenoiclmist uõitnucl. põnjus? 
Kulalgi ei püüclnuc! meie lõäuricl vanekorcla elaniKKuciega tera-
vaks ajacta ega teinucl elaniKKuclele ülekoliut. äõclurite viilaka 
ülespiäamile eelt boalitleliä onvitleeriä. Kõvasti ali Keelatucl 
igalugulec! inetumaä ja alanclavaä väljoasteä elaniKKucle vastu, 
selt kesti lojamelie ja raliva au piäi Kõrgel lioitama. polgule 
oli ära leletotucl, et iga ilklik ulakus neiclab musta varju terve 
sõjaväe ja ranva peale. Ka alkolioli tarvitamine Keelati ära, 
äelle asemel olicl lõcluritele uõimalclatucl täitla mõiltlikuä ja 
viilakacl lõbustulect. Iga antu Kella 6 peale mängis polgu 
orkester Münlgraaveni äeltli aias, äinna Kogus muusika ajaks 
rannalt murruna Kokku, niiliästi noori Kui vanu. ÜntKi Kor-
rotult nei! õntuil ette ei tulnucl. kellega uõitliä sõäuric! lätlaste 
liulgas luure lugupiclamile. Uuciilena paistis Ka lätlastele 
äemakraatlik Kord meie sõjaväes, Kus ei olnucl vanet onvitleri 
ega sõcluri voliel. 

!3. lagalitulek eesti piirile. 

13, juuli! marsliliä roaclucl Mülilgroabenilt välja. ClaniK-
Kucle meelealu aü rõnutucl. ki puuclunucl pilaracl. äõcluritele 
jagati lilli. Ileclralile õnne alaliseks lai lelle poolelt orkester. 
Ilm oli pilves ja paras KonclimileKs. liiguti jalgsi — Ka palgu-
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ülem unes aroatuä, mõõcla Kirlctiijõrve Kallalt. lee ali liivane 
ja raske, aga et Kõigil Kaclu meeles mõlkus, lüs ununelicl 

raskulec! ja varsti ali KllmmeKona' versta leljataga ning jõuti 
luurele pinkva-ssiia teele välja, pellenkati mõila juures tuli 
palgulllemale auto vastu, mis tema ülies acljutanlliga ttoäenpoili 
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jaama viis. Kogu operatsiooni ajal oli sõiduauto paranduse! 
olnud. Kel! ' />!2 jõudis Ka polk ssodenpoili jaama. 

18. juuliks pidi polk järgmised seisukoliod cima alla võtma : 
I.pataljanIiKmatsclii, I I . äalisburgi j ä l i l , äalismünde positsioonid. 

14. juuli! Kell 5 nõmmikul algas liikumine muul.Ka laatel, 
floadenpoililt minna c>>! maastik esialgu liivane ja Keliu, Kuid 
miäa läliemale Käivale, seda Kaunimaks muutus ta. Juba Kella 10 
jõuti Neutioti. Kel! 13 
liaKKas liikumine Koüleni 
paale. lee! tuli ootamata 
vinmaualcmg, nii et Kolt-
leni jõudes olicl Kõik lo-
durid läbi märjad, ^ i in 
nänti l i i a l t tulles, tee ääres 
elimelt mõila, Kus „nerber" 
(lierrasmaja) uäljaspoolt 
täiesti terve oli. äees aga, 
nagu igas mõikas, oli Kõik 
mööbel puruks pekstud 
või ära viidud, ööleks 
ei jäänud pataljon Vidrilclii 
mõila. Ka I, pataljon, Kelle 
tee palju pikem oli, ei jää-
nud õõleks määratud ^ngel-
liardslioti mõila: lea! poi-
nud ju ainultki maja, Kus 
vilimo, eelt aleks võinud Mam-Kapfen Nun«l, 

varju leida. l a läks Kolt-
leni, Kus orkester tema vastu võttis, äiin joodi- looja Kolivi 
piimaga, ja peagi toibusid märjad ja Kolimetanud liikmed. 
Varsti läks mõila saalis ilegi tants muulika laate! laliti, I I I . 
pataljon jäi õöd taludesse enne Kaltleni. 

15. juuli l algas liikumine Kel! 7 IiommiKul. Vinma valas 
nagu aauarrelt. lee oli põlijatu ja porine, Kuid lõdurite tuju 
liiski ülev. la iud olid li in juba Korralikumad. loiduameid, 
millelt Kiia all luurt puudult tunti, ali Küllalt. Elanikud olick 
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vastutulelikult, peatuskobtaltel jagati piima ja maalikaicl. 
I I . pataljon piclas lõunat 2—3 versta liinpoo! temlalut. MuuliK 
alu5 etteotsa ja nii marsiti lemlallu lisle. IKKa sac!a5 vibma. 
Vastuvõtmine oli ootamata Külm. äuurte lekelciuste ja Kauale 
ootamise järele vilima Käes leiti viimaks tarvilikult Kortericl. 
tliljem jõuclliä Kollale Ka I. ja I I I , pataljonilt. 

>6. juuli! oli pubkepiiev lemlalus. luba bommiku! Kciisiä 
linnapea abi ja maakonnaülem polguülema ee5 uabanclamas, et 

eilne vastuvõtmine uibmale 
ilma tagajärje! nii Külm 
alnucl; Ka ei olla temlalu 
Komen<tant polgu tuleku llle 
õige! ajal teatanud, kt ellist 
äparclult paranäacla, Korral-
<lati linna poolt õbtulõõk, 
millelt ala võtlicl 5emlalu 
linna amaualitlule ja lelts-
Konna esitajalt llbelt poolt, 
teiselt poolt aga — 9. polgu 
otwitseriä ja rooclucle elitajacl. 
Mängis polgu orkester, peale 
mõningate muulikapalaäe 
algasill vcztastiKKusec! teroi-
tu5kõnelt, 5ätlasecl tuletalitl 
meellle, Kui läbeclale nenlle 
vanale linnale vaenlane juba 

olnuä ja Kuiltas linn ainult eestlaste uabuule läbi pääs-
tetult. Mõlemilt poolt toonitati lllitmeelt Kabe väikese naab-
riraboa vabel, HõpuKz tänalicl lätlaleä veel Korcl eeltlali 
abi eelt, mis uiimalecl neile annucl. drkester mängis kesti ja 
5äti bllmne. 

17. juulil lalikub polk cemlalult. I I . pataljon läks äalis-
buri poole, Kuna I. ja UI. likmatlbi ja äalismllnäe libis ellali 
liikulili. Järgmisel päeval oli polk vara ettemääratult Kobtaclel, 
polgu ltaap alus ssubja. äinno jõuäis Ka polgulllem llbes ope-
ratiio-acljutanltiga. Kuuajalise eenialolemile järele oli polgulllem 

Xapelmeizter I IlafK, 
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jälle Kara' staabis, tiuiä liin an Kõik eeskujulikus Korras, 
polgu aäjutant leitnant Kungi, encline seltskonna tegelane ja 
vilunud organisaator, on liin oma võimist, loomisannet ja 
tööarmastust üles näiäanucl, staabi täiuseni oiinucl. 

l<a muulikakoor jõuab ssulijo. Iseloomulik näbtus! Mübl-
groabenis ja igalpoal 5ätimaa sees Kagus meie niuulika-õntutele 
roliualt bulgona Kokku, äolisburgis jo kubjas aga ei tulnucl 
peaaegu ükski inimene muulikat Kuulama. Näituseks ei olnuä 
äalisburgis picluõbtul übtki 5äti neiäu. kubjas mängis arkes-
ter elimelel laupäeva õbtul tulijale aiale, äarnalt noenuliKKult 
võis ainult KolialiKKucle elanikkude punasusega seletacla. 

l4. pärnu pillupäev. 

21. juulil, Kui polk enä vaevalt uues Kobas paigale 
oli leaclnucl, pika reisu välimus alles luucles, laaclakle KälK, 
terves Kaasleilus pärnu minna, et lealt laeuacle! eäali Narva 
poole purjetada. l?a!guülem ja operatiiu-acljutant lgiclauaä 
aula! ette, 

pataljonicl Kaliuaä igaüks ile v i i l i l : I I . pataljan, ltaap, 
Komanclocl, laäuä, tõörooä ja luurtüki-patareill läbevaä rauclteel; 
III. pataljon laevaga mercl mõõcla, ja I. pataljan jalgli Heinaste 
Kauäu. äamal päeval llaoncluvac! I I . pataljan Kubja ja I. ttei-
nastesle. peale I. pataljoni, Kes 23. juuli bommikul Kell 5 
pärale jõuab, tulevaä Kõik teilecl juba 22. juulil pärnu. Muu-
likaga marliuaä võiöuriKKacl väeä vaksalilt ja laäamalt läbi 
Koclulinna tänavate. I. pataljonile läbeb orkester Kaugele Kiia 
tänavale vastu, ja muusika beliäe ning võimlate ja rütmiliste 
lammuäe Kaja ai! ärkab uinuv linn varem Kui bariükult. 

5inn on lipuebtes, Inimeleä piciurõivais. lõõ Kõigis alu-
tustes seilab, valivalt tänavail palju. UnKetena ja rõõmult 
liiügavate näguclega üiguvac! lõcluricl omaklete Keskel. Kõõm 
ja õnn laravad Kõigi! liimis, äõcluricl, oanacl Kui Ka noorecl, 
elavad omas elus üle tunämuli, mis täiäaoaä, ja mis iganes 
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uõiuacl tciiia lõjamebe rincla, Kui ta võitjana lõjalt tagasi amak-
lete ja tuttavate ringi ilmub. Koclulinn näeb elimelt Karcla 
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oma poegi võidupärgadega Kroonituina. pärnu näeb võitjana 
jälle Kodus oma nooremat poega, Kelle ta pärnu Kaitsepataljoni 
nime all, luuri raskusi võites ja palju obureid tuues, sünnitanud 
ja Kangeks Kodukaitsjaks Kaleviks Kasvatanud. Übistöõ õpe-
tajad Kursuslased ja Kõik KobaliKud seltskonnategelalec! Käioac! 
ringi, õnnelik muretleja-ilme näol, ja on Kibedasti ametis, 
et valmistada võitjatele väärilise vastuvõtte. Korraläatakle 
23. juuli Sbtul «enölas- tervele polgule piduõbtu ja piclusõõk. 
pidu avab ja tervitad linna nime! Kangelasi Dr. laloik. 
II I . äiuiili nimel tervitab pataljoni majandulelllem lüroetlan. 
Näitelava! astuvad llles Kõik pärnu lilmapailtnamad jõua. 
äegakoori ja lololauludega, näidendiga „ Kalevi Kojutulek- ja 
elavate piltidega. lantlitakle Kalmistud aias, jalutatakse lõbulat 
juttu vestes. Kõigi sõdurite rinnad ebitekle lilledega, ttilja 
ööle! ualt minnakse laiali. 

24. juulil jõuab Kobale III. diviiliülem, Kindral põdder, 
Kel! 9 on polgu! 6labe platli! paraad, vmiisilllem Käib läbi 
sõdurite read, tänab polku: 

„9 po!K on e n n e k u u l m a t a v a k o u l t l l les näi-
danud , v õ i d e l d e s j a lüües l a n d e s v e b r i : ma loo-
dan, et ta uue l f r o n d i l e n a m l a s t e vas tu n i i s a m a 
vabua l t noore v a b a r i i g i i l e l e i s o u l e ee l t l a a b 
võ i t l ema. " 

lärgneb pärad marls, Kus roodud sirgeis ridades diviiliülema 
ja raboamurru eelt läbimarsiucrd. 

5btu! on Endlas pidulöõk obuitseridele Unes seltskonna-
esitajatega. KauaKeltvais lauakõnedes ei jõuta Küllalt tänu 
ja Kiitult jagada vaboaile juutidele ja polgule. 25. juuli! 
oodatakse Kobale Vägede Ülemjunatajat. l a aga on täbtlate 
ülesannete päralt teelt teisale põõrnud. äüski tuleb prantsuse 
sõjaväeline elitaja calonelllurste!, soovides naba kessi lõdurili. 
Kes löönud sakslasi. Kell I? on paraad, mis jätab väljamaa 
esitajale näbtanasti beo, mulje. 

paaradi lõpu! Kasutavad ünistõõlaled ja õpetajad-Kurlus» 
lased silmapilku, langevad parves polgu peole, ja Külvavad lodu-
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ricl lilleclega ja paberazliclega llle. MuuliKaga ee5otla5, polgu-
ülema ja colonel Nur5teli järele liigub polk läbi Külltli tänava 
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saclama5le luure ralivamurru laatel. K« pilvena järele vajub, 
leel Kestab lillelaclu eclali. 
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sadamas laetMe juba eelmiselt õbtult laaclik Kraami, 
loodetakle tõid lõpetada Kella Kolmeks liommikul. äõdurid 
valivad Korterid laevas, Kuid enne valguvad veel amaklete lelt-
li5 linna laiali. 

rlommiku Kel! 3 nakkab laeva „ vaala- lael muulik 
mängima, ankrud vinnatakse üles ja laevastik liigub pärnu 
jõeluult välja. Nrvu poolelt on laevu 13. Kõige luurem on 
«vaala", mille pea! aluvacl polguülem, ltaap ja orkester, 
varaselt ajalt lioolimata on rotwalt bulgana lõdureid laatma 
Kogunud. XarjutaKle nurra, lelivitatakle rätte ja pillutakse 
mütle üles. 

IlluuliKa belid Kaugenevad. laevastik Kaob pärnu labte. . . 

15. ?ärnult Narva. 

põrnu ali palgule Kõige paremad mälestused järele jät-
nud. äiin võeti polk võiduriKKa londesveliri lsja järele vääri-
tilelt vastu ja niisama vääriliselt laadeti ta uuele lõjakäigule. 
XõiK lee asjaolu ei jätnud oma mõju avaldamata sõjameeste 
binges. Iga lõdur lai nüüd selgesti aru, et tema rasket tööd 
vn õieti ninnatud, ja sellepärast ei alanud Keegi uut teekonda 
raske südamega. 6iin tenti Ka Kobe valiet landesoebri ja puna-
väe vabel. ,Kui landesvebr llbes raudle diiuiliga lüüa lai, liis 
peab lee punastega ammu lündima", mõtles igaüks ja beitis 
mitmepiievalelt välimuselt rabuga pubkama, Kui laevastik bom-
miKul põikele Kiirte loatel Kõrgele merele jõudis. Ilm oli leige 
ja pubus jabe tuul. Kella 9—10 paiku tulevad lõdurid Kajuti-
telt laevalaele ja vaatlevad liuvitulega ümbrust. ÜKsteile järele 
loidavad laevad pikana rändlindude rongina übt ja ledalama 
laevateed. Kella 4 paiku jõuame juba saaremaalt mõõda. 
Varemat Kätt merepinnal paislao lilma luur punane Kogu. 5ee 
on vene soomuslaev „5Iava«, mis merelabingus sakslastega 
viimaste poolt vigastada lai ja liiva Kinni jooksis, selle biigla-
llogu üle ei jõua lõdurid Küllalt imesteleda. päike naob alla-

,» 
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paale ja silmapiirile Kerkib Haapsalu. Kell 10 õbtul peatab» 
laevastik ttaaplalu laäamas ja viskab ankrud välja, et bam-
miKu tulekut ära aoäata. „Vaala" pealt Kastavad munlikabe-
lici bilja ööni, lellele järgneb vaimustan laul, mis Kaldalt vastu 
Kastab. Meelealu Kõigil llliliea. 

27. juuli IiammiKule Kaiäuga jätame mana ttaaplalu. 
laevas an leige ja meri vaikne. Kella ? paiku tõuleb tuul, 
mis paari tunni joaklul valjeneb ja laeuaä tugevasti Kii-
Kuma paneb. Mõneä mebeä jääoacl merebaigeks. äeljata-
gant KerKioaä silmapiirile Kaks Inglile läjalaeva, Kuicl Kaavact 
varsti Kauguste. Kas alicl naä meicl Kaitsmas, või lõitliä jubus-
likult meiega Ube! ajal leäa teeä, lee jäi meile teadmatuks, 
Kel! paa! 7 peatame lallinna reiciil, 5iin tebakle mõneä sile-
mileä Karraläuleä ja palguillem laab clirektiioiä eäespiäileks 
sõiäu libiks. Umbes Kalme tunni päralt algab loit uuesti, nüllä 
juba viimalt järku tervelt teekannalt, (tte lõiäab üks Inglile 
veealune paat, natitavast! mercl luurama, Kuna aga meie Kciit-
leks Kaala aurutab lõjalaev „üennuk". äiin Kestab loit juba 
9õ läbi ja alles 28. juuli! Kell 4 jõuame lõpujaama, Naraava 
löelubu. Uk5leile järele lõiäavaä laevaci ettevaatlikult jõkke 
lisle, ning pikk teekancl on lõppenuä. Mis nllüä palku ees 
aatas, — ali elimelel lilmapügul teaämata. Kuicl varsti anti 
palgulllemale teaäa, et liin meie Katita baluas arvamiles allakle. 
palguülem jäi aga Külmavereliseks ja rabulikuks ning ei pan-
nucl neiä aroustajaicl lugugi tilkele, /llgab maabumine, mis 
mitu tunäi Kestab, dlicl ju Kaala toaäuä babulecl, vankrilt 
pracluktiä jne. 

Maabumile töö lõpeb bilja õlitul. äiis Kagub palgulllem 
palgu pataljanicle Kaupa Kakku ja paneb Kõigile llläame peale 
eelseisvate raskete ülesannete vastu valmis alla, äraleletacles, 
et Kes Kül! meie peale liin ei peaks tikkuma, Kõiki peame 
tagali lööma, et aga kesti pincl igasuguselt vaenlaselt tallamata 
jääks. Niisamuti tuletab ta meele, et igaüks ennast uue! Kaba! 
Ka/ra!iKuIt üles peaks, iseäranis lelleks, et tunämata polgult 
liin igasugune pana arvamine KaaKs. 59puKs annab teaäa, et 
palk nllücllelt peale I. clioiili alla Kuulud. 
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pilt 4,. 

I. lüniili ülem Kindralmajor Iönl«lon. 
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polgu osaclele on Kotiaä juba Kätte jutiatatult: I. patal-
jon, õpemeeskonä ja luurajate Komanlio — Merikülasse, I I . 
potaljan lagena moila, I I I . pataljon — Nuuere Külasle ja, 
polgu ltaap, liclekomanäo, tõõrooll ja majanclusjaoskonä — 
KepniKu mõilo. l<el! 1lV2 lalikuoact laäamast õpemeeskoncl, I, 
pataljon ja luurajate Komanäo ning liaKKauaci muusika laate! 
tunämata teecl Meriküla poole sammuma, Kuku naä Ka Kella 
l/z 2 Kom. jõuovoä. 

Natukene liiljem nakkavalt Ka teilecl pataljonilt ja Kõman-
äoct oma leilukobtacle poole liikuma. 

vaevalt oli polk Korterisse jouclnua', Kui temale paraaä' 
määrati. pikalt teekonnalt l^iia alt tagali tulnuä, oälinucl, pai-
jasjalgseä ja räbalais riietes lõlluriä, Kellel Ka paljaä jalaH 
tati oäljactel labinguiä lüües Katki Kõõrutucl, ei uõinuä paraa. 
<li! biilgacla. paraalli jaoks õppult teba ei olnucl polgu! Ka 
llbtki päeva aega. I. äiviili lllem, Kindral lõnislon lai polguw 
nõrälemili lialoa mulje ja ei pannult Ka luuri lootuli tema 
peale, ( t vana lõjamees ei tatitnucl polgu enclileicl teenuleick 
arvele võtta, sellelt laicl polguülem Kui Ka oboitleriö ja lõllu-
ric! väga liaaoatuä. NinlamaKs labutuleks /äi — ära oollata tule-
oaicl labinguicl, Kus võiks oma võimist näiclata ja balba arvamist 
polgu Kobta muuta. 

dtsekobest ülesannet polk paraaäi päeva! ei saanult, lelle-
päralt võis nüüll mõneks päevaks pulikele jääöa. I. pataljonil 
Merikülas oli Kõige parem leilukobt. Meri oli liin õige lälie-
äal ja mebecl Käilicl igapäev suplemas, et oma Katki ngõrclu^ 
nucl jalgu paranltalla. äuplemas Käis Ka I I . pataljon 5agena 
mõilalt. paaripäevase pulikule järele oli meeste meeleolu märksa 
tõusnuö. 5btuti Kõlalill ilamaalaululi liit ja lealt, Kuna õõlet 
täieline vaikus oalitles. l<oka!iku<l elanikuä, Kes liin enne joo-
milt ja säleti pllslilaskmilt nägema olicl liarjunuä, oliä aina. 
üllatatud lelle eeskujuliku Korra ja lõclurite lllespillamile üle. 
liiljem, Kui polk Narva alus, tülilt elanikult, pilaraä liimis 
lsliureill laatma ja neilt eeskujuliku Korra eelt tänama. 

polgu teenistusle ilmub I I . cliuiili Kobtuasjaajaja, leitnant 
lang, Kecia polgu Kotitu asjaajajaks llliõpilale lttli alemele 
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määratakse, polgult labkuvacl leitnantiä Kitt ja Karl MaaliK 
ning al.-leitn. Oäoel. 

3. augustil laacletakle 5. ja 6. roocl Naroovo tagusele 
Kantraü-piirile Kulgu ja popcwka vabele, 6. augustil Icibeb 
neile järele I I I . pataljon, aluäes Kulgult Künni Omutini, 4. jala-
oäepolgu rooa'ua'e asemele, piirikontrolli ülemaks määrati poi. 
guülema abi ai. Kapten Irosli. 

9. augusti! (alub) Narva I. pataljon, Kõik Komanclac! ja 
polgu ltaap. MuuliKa saatel marlioacl roaclucl linna lisle, miäa 
elanikucl buvitulega oaatavacl. Korteriks polgule antakse Vester-
»a!li Kalarmuä. 

Ib. elimene ianing Viru väerinnal. 

palgu Kiire ja ootamata ümberpaigutamine Viru oäerin-
nale oli lllienäatuä põbja lääne, armee taganemisega 6atscbino 
alt. Vaevalt laime reiluoälimulelt pulianucl, Kui 8. augustil Kaks 
roõclu 4. polgule Narva ette toetuteks nõuti. liisk langes ?. ja 
8. rooclu peale. lulcli lama! päeval Kiirmarliga Nunere jaama, 
Kus vagunitesse aluti ja Narva paole toslutati. Narvas alus roo-
clucle etteotsa pataljaniülema Kobuletäitja leitnant lilienblaclt ja 
sgit läks eäali üle Naraova. äala jaamas labkuti rangilt, ja 
ooäati Karralcluli. 

9. augustil raugelicl pilut ialiingucl. Koocluä leilicl paigal. 
Ninult 7. rooclult nõuti üks rllnm 4. polgu I. pataljoni ülema 
Kapten 6teinmanni Kälutaclo. pataljon leilis lõunapoole rauäteecl. 
Meie rllnm pailat! pataljoni lelja taba abeliKKu ja tebt! temale 
KobuleKs Kinni püllcla ja tagal! laata neeci lõcluricl, Kes elime-
lelt abelikult labkuäa pllüclliä. 

tü. augusti! algas labing uue boaga. 3uba vara bam-
miKul oli vaenlane 4. polgu 12. rooäu Veerina leilukobtaäelt 
välja lõõnuä ja laiali ajanucl, äbvoräacles leega 8. ja Id. rooclu 
tiibu. Kparclule likvicleerimileks Kälutati meie 8. roocl ai. ltn. 
Kuke jubatulel. labing amanclas aegajalt ikka ägeclama laacli. 
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äoomusrongill ja autocl lõitüä närviliselt ringi. Keskpäeva! lai 
Ka 7. rooä leitnant l<alekampi jubatule! Käsu liinile aluna — 
t̂ . rooäult panemale poole /ilexanäroulkja (iorka vastu, l i iku-
mile litlt ja seilukolit oliä ainult umbkauäu ära täbenäatucl, 
sellepärast võttis roocl Kaaräi järele lib! põbjaicla poole, otsicie5 
punaleiä ja oma tuleväli võitlusleltsilili. 

dii rooä antucl libis mõne versta ära Käinucl, sÜ5 nõuclis 
4. polgu UI . pataljoni ülem Kapten Kocb KälKjala läbi rooäu 

pataljoni staabi juure ta-
gali. Anti uu5 ülesanne — 
vallata veerina Karjamõisa, 
puuäuliä aga teateä, Kas 
ja Kui palju on punaväelasi 
Veerinos ning Ku5 asuoaä 
praegusel silmapilgu! po-
remal ja pabemal pool 
leisuacl meie rooclucl. ssooä 
Iäk5, luurajaiä eel laate5, 
otleteeä Veerina poole. Ko-
liale jõuäes Kuuläi mõisa 
tööl istelt, et kesti väecl 
(4. polgu rooäuä) juba 
Kolm tunäi tagati luuga 
Kallalt möõäa äala Küla 
sibis taganenucl, ja Kabe 
tunni eelt olevat mõisas 
olnuä punaste luurajacl, 
Kes iäa libis jälle tagali 
rooclu Kolme Kaare sibis 
lööke igalt Küljelt vastu 
uaenlalt otlima ja lõuna 

pilt 42. 
Nl.Kapten Kasekamp. 

läinucl. leitnant XaleKamp paiskas 
abeliKKu, et valmis olla vaenlase 
võtma, äaatis luurajacl icla sibis 
poole enäa 8. rooäuga siäet looma, öamal ajal tuli 4. polgu 
ülemalt teacle, et meie väeö äala Külalt vastupealetungimilt alga-
vacl ja Käskis 7. rooäu leäa Külje pealt taetacla. dperatliooni 
alguks läks leitnant Kasekamp 15 mebega ja Kabe Kuuli 
piläujoga paol versta lõuna poole luuga veertele teele välja, et 
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taganevat vaenlast seljatagant ootamata tulega vastu võtta. 
I l ja ta ooclati Slituni. Operatsioon ei arenenucl nõncla Kiiresti, 
Kui Kauatletucl oli. dmapeac! teistelt lalius olles, polnuc! mõtet 

^ « » 

mingis lillis tegevust jätkata, äellepöralt võeti melieci Kokku, 
ilma et vaenlane oleks lllelllclle laika mõrganucl, ja tulcli Vee-
rino Karjamõisa öömajale. 
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I I , augusti bammikul tegi 4. polgu ülema abi Kapten» 
Venäe 7. rooclule lllesanäeks Veerina Karjamõisale õlitu poolf 
pealetungicla ja lee ama alla võtta, äeäa^operatliaonipiäi Kaala 
aitama (4. polgu) 7. rooä. Nluti Kabe ülesancle täitmisele. Varsti 
teataliä luurajaä, et Veerina mõisas on Kolm rooäu punaseiä. 
Metlas neil vabiposte ei olnuä, mi5päralt Veerina leilukontaäele 
oli võimalus õige ligiäale pääleäa. Mõlemaä raoäuä paisati 
alieliKKu ja liiguti Kiirel lammu! mõisa paole, punaleä märkaliä 
meiä alles 'liis, Kui mõisalt umbes laäa lammu eemal olime 

Naä aoaliä Kuulmata clgeäa tule 
/ligas vastastikune laskmine 
mis paa! tunc!i Kestis, äiis liak-
Ka5 puna5te tuli raugema. Meie 
raoäuä jookliä Kobe tiurraa lillile-
tega tarmi ja mõis ali varsti mei? 
Käes. äealt laaäi umbe5 3a vangi 
ning sõjasaagiks pü5le ja KaKz 
Kuulipiläujat. Vaevalt oli mõis 
uallatuä, Kui paremalt poolt 
metlalt punaste lalk meie peale 
Kõva tule auas. punaste reler» 
oli meie parema tiiva ümber baa, 
ranuä. Neile vastu laaäeti üks 
rllbm, Kes vaenlale varsti põge-
nema lõi, sealjuures vange võttes. 
Nllllä oli Veerina täiesti meie Käes 
4. polgu raaäuä jõuäliä Ka linna. 

Ilma pikema peatuseta algas Veerinalt uus pealetungi-
mine NlexanäravlKaia 6arKa peale. Meie 7. raaä ületati Keskele^ 
pabemale paole läkliä 4. polgu t2. ja 3. raaä ning paremal? 
poole lama polgu ?. rooä. NleKlanäraolKaja 6arKa alla välja 
jõuäes selgus, et liin suuremate vaenlale jõuäuäega tegemist an. 
Kaaäuä ületati metla ääre abeliKKu ja aualiä tule. punaleä 
vastaliä ggeäalt. luleuabetus Kestis paar tunäi. Meie patctreiä 
aitaliä Kaala. Kuuliä langeliä trebvavalt. Vaenlale reaä barue-
neliä ja tuli nõrgenes, lärelejääjaiä oaläas tiirm ja naä page-

?i!t 44. 
Xapra! Nugult M2gl. (6 rooä). 
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liä meie eelt. Vaenlase leeris tunclus jcirelcmclmine. Kolie tormas 
meie cmelik Iiurraa tiüllete saatel l i l . lõorka Külasse lisle. Xüla 
Käicii alieükus läbi ja putiastati Kerge vaevaga Ka üorka mõis. 
5eal jääcii peatama, joucles määratult eesmärgile. Meie raaclucl 
eliti 7. ja 8., päralt 1. ja 2. leilicl lea! mõnecl näclala cl 4. polgu 
toetuteks Kaitseliinil. 

laliingus langes Kangelasena otwitleri a. t. parteis, 
rlaaoatuicl I I . 

l7. olivitleri-aletiiiya NleKlanäer parteis. 
aliuitleri-aletäitja NleKlancler Jüri p. parteis on lllnciinuck 

Pärnus. Ketioacle vanemate lapsena, ttariäule laanucl Kargemas 
algkoolis. Mabiiileerituä pärnu 
Kaitlepataljoni jaanuari Kuul 
1919. aastal. Märtli algul 2. 
rooclu rülimaga Ikla Kaitseliinile 
läinucl. äeal 13. märtli! Icmin. 
gus elinenucl olava ja valiva 
riliimaülemana. l a ali rooclus 
alaliselt luurajate lalga jutia-
tajaks. valinule eelt illenclati 
ta 30. märtli! noaremaks 
alam onuitleriks. ?o!gu tormee-
rimile aja! sattus parteis 7. 
raoclu. bailingus lanclesoeliri 
vastu võitis pärtelli olavus vee! 
enam tänelepcmu. lema oskas 
alati rasketes leilukaiitacles pää-
seteecl leicla. Oma Klllma vere .. . ^ , ^ " 
jo julgusega ol> ta tervele 

rooäule eeskujuks, julgustajaks ja väitlustesse KiliutajaKs. 
l<ooäuU!em asetas pärtelli otwitleri Kcmale rooclus. äelle otlule 
Kinnitas polgulllem. veerina ualclamilest võttis parteis pool-
rooclu juiiina ola. I I. augustil, Kui ta paolrooäu eesotsas 
Veerina peale tormi jooksis, tabas teäa vaenlase Kuul, tlacm> 
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oli raske ja^murclis Kangelale 22. eluaa«ta! teel Narva p«r-
telli põrm laaöeti Koöulinna pgrnu. äaatmas ali terve polk. 

!2< 

piirgi panic! puulclrgile: ?. roacl, I. pataljon ja polgu oliuitlericl. 
<1noitleri.asetclitja parteis ali Kõigile armastatucl ja lugupeetuc! 
lõjaleltliline, . . 
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!8. ?olk Narnaz. 

9. augustil alud polk lõpulikult Narva, äea! aluoaä 
ltaap, laäuci, Kõik Komanöoä ja ala roocluäelt. Kaks raoäu 
leisvaä Kaitlelilni! i i l . (iarkas ja III. nataljan ning I I . pataljoni 
Kak5 raoäu Kontral! piiri! Narva eel. 

21. augustil! on palk terves Koosseisus Narva linnas. I. ja 
I I . pataljan llkes maakuulajate Kamanäoga alunaä vesterualli 
Kasarmutes, III. pataljon Hermanni .Kinälules, Kuulipiläurite, 
õpe-, liäe-, Komanäanäi- ja ratlakamanäoc! erakorterites lin-
nas, polgu ltaap Moonalaäu tänava!; töilroocl Nuvere jaama;, 
(lbuitleriä elaliä elialgu! Käik Kasarmutes, fllles aja jooklu! leiti 
luure vaevaga erakorteris, lelt linn oli ?3nja 5silne armee 
ltaapiäe ja olivitleriäega üle ujutatucl. ätaape laeti ?c>., 

NugustiKuul oli polgu Koosseis järgmine: 
Nimekirja järele: 43 ollvitleri, 9 anoitleri K. t., 3 arsti, 

3 ametnikku, 5 am. al., 13 uelskeri, 18 velweebelit, 82 van. 
al.-onvitleri, 115 noor. al.-obu., 106 Kaprali ja 1702 reameest. 

tiaigeicl: naigemajaäes— 1 obuitler, 2 v. a., 2 n. a. o., 
1 Kapral ja 24 reameest. 

polgu laatsaretis: 2 v. a. o,, 2 Kaprali ja 40 reameest. 
Komanäeerituä: 3 onuitleri, l am, as., ! n. a. o. ja 30 

reameelt. ^ 
pubkulel: 6 ollvitleri, 1 arst, 1 ametnik, 2 ueltu eebelit 

4 u. a. o., 8 n. a. o., 7 Kaprali ja 137 reameest. 
Jooksus 3 Kaprali ja 16 reameest. 
Nrreteerituä: 1 reamees. 
Nla! : 31 oliv., 9 onv. K. t., 2 arsti, 2 ametn., 4 am. os. 

12 uelskeri, 16 veltv., 74 v. a, o., 103 n. a. o., 94 Kaprali ja 
1450 reameelt. 

Nobuleicl: 18 ratla-, 205 v?o!i>ib^st — Kokku 223, Nen-
äelt on 66 nobull uabatalitlikult polgu teenistusse tooäuä sõclu-
rite poott. 

Heites pilku polgu Koosseisu peale, paistab silma — 19 
jooksikut. ?eab arvesse võtma azjaolu, et punkule! uiibivaä 
sõäuriä ei tule alati õige! ojal tagali. paljuä jäävaä 1. Kunn 
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3 päeva tagasitulekuga biljoks, teileä ilegi pikemaks ajaks. 
Neiä Kõiki loetakle Kobe jooklikute nimekirja. Kuulsateks laia 
vee- ja Koonga vallacl, Kus Kõbutõbi möllas. 5ea! jäicl pub-
Kulelolijacl lõcluricl juba sellepärast Koju, et ümbruskonnas Kõbu-
tõbi möllas. Katkestatakse punkulele laskmine nimetatult ualäaclesle. 

polgu Koosseisus tulevalt Kuu Kestes järgmilecl muuäa-
tuleä ette: 

dbvillerilie nimekirjalt Kustutakse lõpulikult mana leitn. 
Kinger ja al.-ltn. lomlon, Kes mõlemacl Iiaavamile järele llle 
Kabe Kuu polgult ära olnuä. Nencle alemele määratakle: 3. 
rooäu lllemaks al..leitnant Karl Männi, Kes 4. polgult lulnuä, 
ja 9. rooctu lenine ajutine rooclulllem ai. leitnant Volt. 

M.-!eitnant Iroit-Ki, Kui umbkeelne venelane laacletakle 
releroi. 

VabatabtliKuna polgus teeniv pgrnu gllmnaliumi õpetaja 
Nlex. c otsmann, Kes luoe Kestes polgu ajalugu Kirjutas, labkub, 
et oluäa Koolitööle, polgu lllem määrab ajalookirjutajaks 5iäe 
ülema ja lenile operatiiv-aäjutanäi leitnant luiski. dperatiiv-
acljutancli Kobuste täitmisele alub aäjutancli abi al. leitn. äcnmiäl. 

polku tulenac! obvitleriä — ai. leitnant d, laaläer, al.-
leitnant Mckarc! laalcler, al..leitn. lollbalt. leitnant Irols, al.-
leitn. paütler ja sõjakoolilt lipnikult liea, Maling, Kiemann, 
loom, Karjel, KoiKlon, tõutmann, dtmonn, l̂ otberg ja ^leu. 

lipnik Kolenblaät annab 4. rooclu leitnant Iraslile llle 
ja alub ile vabatabtlikult operooclu nooremaks obuitleriks. 

pubkulclt jõuab Kobale Kapten Uja, Kes juba suvel polku 
määratuä. lema nimetatakle Kuulipilclurite roociu lllemaks. 
lipnik Kibbar võtab vastu leitnant 1a<zinatt'ilt töörooäu. leit-
nont lacbnott läbeb III. äiuiili. 

vägecle 'lllemjubatoja päevakäsuga UlenäataKle obvitleri 
aletäitjatekz al.-obviteria' — Kebe, ttolsmann, llllikas, Vicbmann, 
Mitt, Vranämann, Varik ja äiKK. 

KaKoerelt 1. äiniili taganarapataljonilt tuleb polgu täien-
öuleks taZ-mebeline roocl. äõcluricl on Virumaalt ja alalt Nar> 
valt pärit, õpetatult bästi. îic!e<t puucluükucl. Narva Kaitle-
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pataljonilt laaclakle töienclulek5 112 löclurit, Ke5 Ka liä5ti õpe. 
5atucl, Kuicl lialuazti uoru5tatucl. 

V/ögeäe Ülemjutiatajo puk. põlijo! KoonäataKle Kooliopilaleci 
linnaäe5 eri-rooöucleks ja pataljoniclekz, et neile võimalclaäa 
lõjaväel>5te Koliugte täitmile Kõrval oma Iiariäult jätkata, valgus 
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teenis 25 Kooliõpilast. Kellelt suurem bulk pärnu läks. Kooli-
õpilalect pailtlicl palgu ridades beledalt välja: — nende Kange-
lasemee! Kiliuta5 teisi võitlustesse, nende palav isamaaarmastus 
sundis eeskuju võtma ja nencle clemokraatlik vaim oli tint; 
lillaks obvitleride ja lõdurite vabel. Iseäranis silma paistis 
Ib . leetloo. 

dii palk relerni tulnud, sii5 algalid Kabe raadudes barju-
tulecl, mi5 igapäev Kuus tuncli Keltsiä. pearõbku pandi reaõp-
pule, piiblitundmise ja taktiliste barjutuste peale. Kavakindlate 

barjutuste mõju oli pubkeoja 
lõpu! tuntav, Kaadud elinelid 
paraadidel üksteist sõjaväelise 
Karra ja väljanägemisega üle 
trumbata püüdes. 

palku Käis mitu Korda 
õpe- ja pubkeaja! ning paraa-
clillel diviililllem Kindral lõnis-
lon vaatamas. 4. septembril 
Külastasid palku peo- ja lõja-
minister Htrandmann ning lile-
minister ttellat, diviiliülem ja 
tema abi, polkovnik Unt. 5e! 
pubu! oli paraad. 

I?. septembril vaatas 
prantlule esitaja Kindral ktienant 
Narvas õperoodu, Kus juures 
ta annetas landesvebri vastu 

laliingutes ülesnäidatud uabvule eelt aurabad sõduritele i n, a. o. 
Jobann lipmannile, 2! aastat vana, äauga vallalt pärnu-
maalt pärit; reamebele Nikolai leetlovile, 2! aastat oana. 
Uue-Vändrolt pärnumaalt ja reamebele rlriltjan Madissonile, 18 
aastat vana, Räämalt, pärnumaalt. 

Diviili inseneri nõudmise! Käivad igauäev roodudelt 25 
meelt lõdurite surnuaeda Korraldamas, äiiverlis on Narva 
Übistöö asutanud eriti surnuaia sõduritele, äeptembri algu! 

?i!t 48, 
Nl.Icitnant «ar j« l . 
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Kciivacl roocluc! KomarauKa Küla juures Korclamili lgcluritele ta!, 
vekorterite tarvis KaloKKe ebitamas. 

l?oIK Korraldab KaKz piclu kesti äeltli laalis: tlimine 27, 
augustil, mille eeskavas on: orkeltri ettekanclecl, Kapellmeistri 
lon. Kaski tlöte-lolo, lgclurite ja obvitlericle meeste oori laulucl 
leitnant MaaliKu junatulel ja Kunstnik äalme Hermanni viiuli-
soolo, llinelilt tulu jäi 4200 marka, mis läks orkestri üleoalpicla 
mileks. 7. septembri! oli teine piclu, mille Korraläule eesotsas 
leilis leitnant laurits, (eskava — orkeltri ettekanclecl Kapell-
meiltri Icm. Koski ja meeskoori laulucl lipnik ttolenblaclti juba-
tule! ning nalja-ettekanclec! lgclurite poolt. 

23. augustil jagati luurem liuIK laapaict, lineleiä ja Mi-
Koncli roocluclesle. I. ja II. pataljon laicl mustaci Inglile linelicl, 
III. pataljon ja Komancloc! rolielilec! Velgia omacl. Mustaä 
olicl uuecl ja pealt naba Kaunimal, riie aga Kainema nggrtu-
lega ja oäliem vastupiciao. llobelilecl on poolpiclulecl, enamasti 
WniKeleö — pSloiniulataoacl, riie aga parem, ooocler all. — 
tuntavalt loojemacl ja oastupiclaoamacl. 

ägclurite nulgas laguneb Kgbutsbi laiali. Haigus ilmus 
Kolle pärnust labkucles. läucl olicl taucliriKKalt pilrnult Kaala 
tooclucl. Narva anclis vee! Kgbutsnele boogu ja lilas rgugect 
juure, palguülema ettepanekul Keelati iira marjacle ja 8unte mllllk 
linnas, äõcluritele soovitati uulitla! müüjatelt toicluaineiä mitte 
osta. lunnimeestele väravate! teliti KoliuleKs, Kguasti lelle järele 
valvata, et laia- ja piimanaisel lgclurite eluruumiclesle ei pääleks. 

5iin mgneä arvuä liaigule laialilagunemise üle: 3 l . juu-
l i ! on baigemajacles — l obuitler ja 29 lgclurit- polgu 
laatsaretis — 2 obvitleri ja 44 lgclurit. 15. augusti! baige-
majaöes — l olivitler ja 29 lgäurit; polgu laatloretis — 
3 olivitleri ja 39 lgclurit. 

l9. augustil läbeb naigemajasle 50 lõclurit. 
20. 
21 . 
23. 
26. 
27, 

„ 
„ 
, 

„ 
- „ 

„ 
„ 

. 
, 



130 

31. augusti! on tiaigemajacles — 1 anvitler 268 sõclurit. 
augustikuu Kestes on 390 sõclurit Kaigemajaclesle läinucl. 

tiõlblilelt Kalitlane Narva õnKKoncl mõjus meie sgclurite 
KombeliKKuse peale nalvavalt. 5emsalus, Mlllilgraabenis ja 
Pärnus anäis leltskoncl polgule nea ülespidamise eelt igalpoo! lii i!-
gaoalt atteltatlioanicl. Narvas aga nurileti ja teliti mcirkuli lõclu-
ritele uulitlal, aias ja Kinodes Korratuste päralt, l̂ ooclucl laulliä 
rappe laule. Nga tarvitses ainult tönelepanu lelle peale jun-

ticla, siis uStlicl jubicl asja 
lllclamesle, lõcluricl paranclalicl 
enclicl varsti ja võitliä' peagi 
lugupiclamile. 

Uue! väerinnal puutusime 
elimelt Koräa Kakku VsKe?õnja-
5ääne armeega. tXuulcluste põli-
jal oli Kõigil lappi Kogunuö 
nencle vastu. leKKilicl arulaa-
matuleä. õnneks muutis Vene> 
l?õlija-5ä'äne armee oma Kurssi, 
mis uõimalclas enam vanem ra-
liulolclava ualiekorro. Mõjuva 
lioovi valgekaartlaste upsaku 
lele anclis nencle taganemine 
üatlctiino alt. Xibecluse tünn? 
pesitas aga enclilelt salajas. 
Nambaicl Kakku lurucles näliti^ 

et armees ilmusicl lanclesueliri munäris meliecl. Mõncla^neilt 
tunti l i ia l t laaclik. Vilt olicl naci vllrlt lieueni vägeclelt. 

Viru väerinnale, tulles võttis I. cliuiili ülem polku väga 
Kliimalt vastu, vabepeal oli ta aga teateicl saanucl polgu 
mineviku llle. punaste vastu laningutes luugajõe ääres augus-
tikuu algul näitaliä meie 7. ja 8. roocl võrratut natiuult jo 
sõjaült oskult üles. (limelelt paraaclilt saaclucl Kalb mulj? 
KaKvatas Koräuvate liiilgavate oäljaastele mõjul. Oiniililllema 
arvamine polgult paranes. Nllllcl juba tervitas ta ja laoviz. 

pilt 4«. 
sseame«5 Nugult llurnltz. 
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õnne meestele, Kes täienäuleks 
„üliesle ualiuamasle (esti palku" 

palku tulicl, et nac! saltuoaä 

l<a leltskanä aü unustanuä tünileä oanejulitumilec!. 5a 
Kui võimalus tuli meie laöureiä teiste palkucle amaclega oõrreläa, 
siis Kaalus lllmpaatia ikka meie paale. 
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?õbja-5ääne armee aü llllatatuä vaimlilelt äiltlipliinilt 
meie lõäurite Keskel, ja polgu linnalt labkumile pubul ei jõua-
nucl ta Keeläuäa oma bäälekanäjas avalikult tänu aualäamolt 
9. polgule eeskujuliku Korra eelt Narvas. 

l9. polk Narva Kaitlelilnil. 

9. septembri! alus polk lamburi libis Kaitseliinile, vabe-
talles 4. polku. Vabetamine lllnäis ilma nabejubtumisteta ööle!. 
I. pataljoni ltaap alus rauätee putkaste nr. 228; 4. rooä — 
parema tiiva KaitsiaKs sügavamate ümberbaaramiste vastu, 
mis olicl nõimalikuä läbi laacle lialti pataljoni ja meie parema 
tiiva vabel, — NnnesKajasle, Kult tema oaloetöKKe XasKo-
äaare soosaarele saatis ja posticl Küla ees lao peale välja pani; 
!. roaä paremale paole rauäteeä, loogas LaäraKaosKi-jõeKele 
joont mõöäa; 3. raacl — KaitleKraaoiclesle, mis lõikaliä läbi 
rauätee ja Naroa-3amburi Kivitee; naloeposticl — rauätee put-
Kasle nr. 260 ja metla veeru Navo pjatnit^Kaje vastas; 2. rooä 
pataljani varusse (reservi) Kivitee ääre metlavabi majasse. I I . 
pataljoni ltaap — OorKo. Külas; 7. rooä Kinälustatuä liinil 
paäaga ojakele Kaltlal — eelpostiä metla veerel Naoa pjat-
nit^Koje surnuaia vastas: 5. roocl NleKlanäroosKaja «õorka msi-
las; 6. rooä «õorka Külas, postiä luugajõe äärt mõöäa ja 
paäoga mõila vastas; 5. raoä KalmotKa ja äbabino Klllaäes; 
maaluurajate Komanclo alus veerina Karjamõisa. I I I . pataljoni 
ltaap Marienboti möllas; 10. raaä äveiska ja äananje Külas; 
9. rvacl riascbkina ja KriKovo Külas ning Marienboti mõilas. 
polgu operatiio-ltaap, liäe-, Kuulipilclurite- ja ratlakomanäoä 
KomaravKa Külas. Narva jäiä rea- ja majanäusjaoskonnaä, 
õperaoä Kamanäanäi meeskonä ja polgu ambulants vanema 
arstiga. löõraoä alus dlgino mõilas. 

polgu Kiilutusle Kuuluoaä — 2,, 3. ja 16. väljapa-
tarei, Kokku 10 luurtüKKi ja ?. 8. ja 9. raske patarei, 
Kokku 9 luurtüKKi. 
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varus DubrouKa>5ala liini! leilab 4. polgu pataljan. Meilt 
paremal paal pruuliga möilas leilab Lolti pataljon, Kes nauab, 
et meie temaga piilurite Iclbi ünenclule looklime. pataljoni! 
enele! ei jatkaoat lelleks meki. ÜKenäule loomine on raske, 
lelt oabepeal on KaKeKla oer5ta loocl ja raba, millelt Kuiva 
jalaga läbi ei pääse. 

l . rooäu leilukanacl oücl oaga uüetlacl nelilel lool, Kus 
ainultki elumaja ei olnucl. (lati Kuuseoksadelt punutucl onnicle5. 
4. rooc! päälis Ka5ka saarele 
läbi loo. pllkliä põlvini üles-
Kääritucl. 9. rooclu rllbm leilis 
KriKovos metlas, 7 versta ama 
raoclult ja Ka l . polgult, Kes 
ülubokoje Külas alus, eemal. 
I. ja 3. rooclu! oli toicluueäu 
rc^Kenclawcl, lelt Kiviteecl lalk-
licl uoenlale luurtllkicl 9ige 
tibti. liikumine tee! oli vaen-
lale vaatleja! aeroltaaclilt Kästi 
näka. Kauclteel liikus meie 
soomusrong „Kõu ja pikker", 
Keüe! oli tibti tuleuaketult 
vaenlase patareiclega. (elpoz-
ticl leilic! >V2 versta liini ees. 
pealiini Kincllustati liaolega, 
ebitacles KaitletäKKeicl, Kaevi-
Kuicl ja inulclmajalicl. ?. roacl alus Ka metla all anniäes, Kuicl 
jõuclis enelele varsti tublicl mulclmajacl ebitacla. lublit Kinä!u5-
tustäää tegi 5. raocl 6orKa Küla eel. lerve H. pataljoni troncli! 
oli Kibe täö Käimas, llukartult ärataliä mulclmajacl. millel jä-
meclatelt palkidelt KolmeKorälecl laecl peal. Nacl alicl leelt lau-
claclega vooclertatucl, uklecl ja aknaä ette ning abi lisle tebtucl. 
Neisle mabtus igallbte terve rllbm. Nacl paKKulicl varju ilegi 
suurtükitule eelt. 

Vaenlase juures on polkucle vcmetus täbelepanu äratanud, 
l a püüab rakus elaclo. üorka Küla juures liiguoacl meie lõclu-

«!. 
pilt 5,. 

leitnant Vanter. 
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ricl ja Käägiä täiesti avalikult, mis selgesti JurKina Küla punaste 
pasticlele näka. äiiski ei lasta, Kartes äritava meiä ja suurtüki-

tu!ä välja K^llucla. Üöseü on aga vaenlane närvilik ja avab 
pälijuleta tulä meie 7, raoclu posti peale Nõva?jatnit?Kaje 
Küla juures. 
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Vaenlane Katsub meie lõclurite liulgas ama llleskulleicl ja 
ojalenti laiali laatacla — Küll lõclurite, Küll erainimeste Kauclu. 
Meie paalt an lencllebtecle taajaiä tulega minema Kinutatucl. 
12. septembril sai üks punakaartlane, Kes lencilenti Katlus tuua, 
lurma ja teine baauata. 7. rooclu jaaülem llõbmus pannucl ligi-
nejaicl tiinele. Näbes, et neil sõjariistu Kaalas palnucl, uilanuc! 
tema üleliigse Kraami mcma ja ainult püsli ning 5 paclruniga 
roninucl Kraavi mõõcla punastele läbeclale ja liüüclnucl- «Käecl 
üles"! Mebecl pannucl jooksma, 5õbmule Kuulicl tabanucl. Neiä 
oga olnuc! oäbe. 

Järgmise päeva nõmmikul tulnucl punaleä oma lurnut ära 
viima, aga meie valvepost Kinutcmucl nacl tulega minema. 
Vastuseks lelle peale avas vaenlane suurtükitule OorKa mõila 
ja 5. rooclu seilukolitacle peale. 5asKis välja umbes 60 granaati 
ja lcbrapnelli. Meie Kaotulec! sealjuures olic! 1 baavatu ja 
1 põrutatucl. 

Cnamlaleci ootavaä igatlulega rabu. 13. septembril läks 
III . pataljooni tronclilt läbi inlener Kink, Kes meie valitsusega 
rcmuvõimalule üle läbirääkimas Käinucl. punastel oli teacle, 
et l5. septembril picliä petleris ranuläbirääkimilec! algama, äe! 
pubu! mängis äuure-llut-Ki Külas muulika ja punakaartlalecl 
laullic! internatsionaali. 

punalecl Kin cl lustava cl noolega ama leilukobti, äilclu 5uugo-
jõele ei ebitata aga mitte, ssauclteecl lõbutakle. lälienclab: — 
vaenlane ei mõtle peale tungicla. 

l8. septembril vara bommikul aualiö meie patareilt järsku 
märulile suurtükitule lamburi, Nouo-pjatnit-Koje ja teiste vaen-
lale leilukantacle peale. Demonstreeriti, Välja lasti Kergeilt 
ja raskeist luurtllKKiclelt umbes 200 pommi, lamburis aücl teroe 
päeva tulekabjuä. Vaenlane vastas, pommitacles meie leilu-
Koliti raucltee ja Kivitee piirkonnas. Meil Kootuli ei olnut!. 

1. oktobril leilaoaci meie vastas järgmilecl vaenlale jõucl: 
1) 4b. KlltipolK — 1400 tikku, 10 Kuuüpilclujat, 115 mõõka 

ja 7 suurtükki. Mub pestaaja äärelt veliveski juurelt alates 
üle lurkino, 5uure- ja Väike l̂ ut̂ Ki Klllacle Künni tutskaja 
aluncluleni. polgu ltaap 5ut7kaja alunclules. Voor alub äapolje 



136 

Külas; 6 rasket suurtükki leitavad lamburilt põnjapoo! lurnu-
aia juures. 1 leniit luurtüKK leilab surnuaialt põbjaida paol. 

2) Kurslantide laik — 10 luurtüKKi (muud aruuci teaclmata) 
alub Ilovo pjatnit^Koje Külas. 2 Kolmetollililt luurtüKKi leilaoad 
Nooo-pjatni-Koje Küla juures, kergeel patareid lamburis, õre-
tanskaja uulitla atlas. 

3) 48. KütipolK— 1500 tikku, 12 Kuulipildujat ja 6 tuur-
tükki. Käitleb liini Künni priluuga mõilani. 5eilab lamburis. 

4) 153. ja 156. Klltipolgud varus likopisli ja veimarni 
jaamade vabel. 

lamburis leilab loomusauto. lamburi taga on ülespandud 
üks KabeKlatolliline ja Kaks Kuuetollililt rasket luurtllKKl. 

äideabinõudeks on meie frondi! — 8 Künni 9 mototlllk-
letti, 8 jalgratast, 3 Kergelõidu- ja 3 veoautat, mis alluvad 
1. autaroodule 6. liäepataljanilt. 

äeptembri Kuu! liini! viibimise üle Kirjutatakse pataljoni-
clelt järgmist: I p a t a l j o n i l t ; 9. septembri! 1919 a. astus polk 
Narnalt välja. DubravKa Küla juures lankulid teised pataljonic! 
lamburi maanteelt, I jätkas oma teekonda. Väerind, mis 
pataljanile ali määratud, alus Kivitee ja raudtee piirkonnas 
Nonopjatnit^Koje Küla eel ja läks lealt paralleelselt raudteele 
äala jaamalt ja NnnensKaja Külalt mööda, loodudelt loeti 
Kaks, mis Nono-pjatnit^Koje Küla vastas leilid, eelliinil olevateks, 
Kuna teiled Kaks, flnnenskajas ja metlauani majas maantee 
äilres, varus olid. (elliinil ja varus olevad roodud vabetulid 
ilekeskis iga nädala tagant, lelt elu eelliinil oli vibmaste ilmade 
päralt Kaunis raske. Ci olnud ju Korralikke ulualuleid olemas, 
Kus ennalt vinma eelt võis Kaitsta, pealegi polnud roodud veel 
täielikult linelite ja kääbastega varustatud. Kobe päralt liinile 
jõudmist läks nii mõnigi mees tagali ambulantli. Muidugi laid 
Kõik aru, et lee nii edasi ei või Kesta, ja et selle vastu min-
giluguleid abinõusid peab tarvitusele võtma, äuurt robku 
pandi alguselt saadik eluruumide peale. Celt leidlime rea ok5-
telt ja mätastelt ebitatud viletsaid telke, mis ilula ilmaga rabu!-
oldaoad võllid olla, Kuid vibma eelt varju nad ei pakkunud, 
ega Külma eelt ei Kaitlenud. lü l i uute ebitamilele aluda, Zeal-



137 

juures teKKiliä aga jälle raskuleä tõõriistaäe lubtes, lelt Kirveiä, 
saage ega labiäaiä rooäuäes ei olnuc! ja lopõöriä « jõuänuä 
KõiKiäe nõuäeiä Karraga rabuläaäa. Kuiä Kõik neec! raskuleä 
laia võiäetuä, nõnäa et päralt Kuuajalist liinil viibimist elas 
juba suur ala lõäuritelt KarraliKKuäes mulämajaäes, mille Katu-
leä, Kui Ka mitte igakarcl KuuliKinälaä, liis väbemalt uibma-
Kinälacl olicl. l<illma vastu võitlemiseks ebitati abjucl lisle. Äu 
muutus juba natuke mõnusamaks, KabjuKs sai aga väga vabe 
aega neis Karterites istuäa, lelt meni ali vabe ja tibti ei jat-
Kunucl täit Kabte oabetult Karauli teenistule jaaKs. peale vai-
veteenistule luuremat löjalilt tegevust ei alnuä. Vabelt, mõni 
Korä niiäalas, Käis meie luurajate laik punaleiä vaatamas^ 
mille peale nemall niilamuti vastaliä. 5iis ali teinekarcl jälle, 
ileäranis ööleti. eelpasticlel vastastikune lalkmine, millele Kc> 
vabelt punaste Kuulipilduja abiks tuli. l̂ abkem tegemilt aü 
suurtükitulega, mis igapäev Karäus. Kuigi ta igakorä ei tea 
Kui ilge ei alnuä, siiski paar pammi piäi ta päevas laatma. 
Vabeteuabe! ilmus liini läbeäale Ka meie laomusrong, et pam-
mitaäa vaenlase vaatlemise punkte ning lamburi liläa. puna-
lecl avalicl barilikult marutule laamusrangi peale, flauclte? 
Ümbrus oli nagu ümber tustitucl. 

Varus oli natukene Kergem, lelt elaliä uäbemalt Katule 
all. lõõä ali siiski Ka, lelt rauäteeäärne raaä piäi valveposte 
rauäteele välja panema ja tibti luurajaä ning piläuriä välja 
laatma. peale lelle Käis üks rllnm igapäev liinil tööl. Vabam 
aü elacla flnnenskajas." 

I I I p a t a l j o n i l t : I I I . pataljan alus äveiska.äabanje-
KolebKinoKriKova liinile 9. septembril. 9. raoäu paalrooäu 
alus Marienboti mõilas, teine KriKouos; 10. raoäu paolrooäu 
äabanjes, teine paal — äoeiskas. Muiäugi polnuä leal miäagi 
niiwgult, mis vabetpiäamata liini meele tuletaks i aliä ainult 
uklikuä pastiä laiali pillatuä metlaäe ja laaäe vabel, alates 
luuga jõelt Künni KriKavo Killani. Kõik tuletas liin pärnu Kait-
lepataljani liini Hätimaal, Jäärja mõisa ümbruses, meele. Külacl 
ja msilaä, Kus rooäuä aluliä, Kujutaliä päris Kinälustuli (torte): 
Külaä on traaäiga piiratuä, nenäe uäljaksike oaluavaä meie 
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postilt, — nacl on Kui KelKaeglecl feoäaalloslicl Kivimllllriclega 
ilmbritletucl. Ka Marienboii mõilal, Kus muu lea5 pataljoni 

ltaap alu5, oli 9ige lõjalik välimuse luurepcirane mõila park 
oli Kaitsekraave täis, mis nllllcl enclizte varjurikaste puiesteecle 
alet täitliä; liin ja leal pailllicl Kõrgeä KllnKaä — blinäaalliicl; 
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ümberringi traattõKKeä. . . Igas niiiugules Kinälules elab oma 
garnilon — poolrooäu. äiäemeks llklikute Kinälustatuä punk-
tiäe vabel on Ka« ratlakälkjalaä või jalamaakuulajaä. Väljas-
poo! Kinälustatuä piirkonäa algab mets või loo, mis piiritu 
äiberi taigana ennalt laiutab Künni äoome labe Kallasteni, 
põlileä on neecl metlaä. . . leiclub neis ilegi Karuliä, Kelle peale 
mõnikoräjabti peeti. Metlaä vabeläuuaä peaaegu läbikäimatumate 
looctega. ainult mõneä lalateerajaä, mis teaäa llklikuile, lõika-
oaä salalikku turbapinäa. , . lookleva linäina Keerleb metlaäe 
ja looäe vabe! põbjatu porine tee, mille Kauäu ratlakälkjalaä 
tirikovo vabet lõiäavaä. Igapäev Käivaä luurajaä KalcnKino 
ja l<rikouo vabel maaä Kuulamas, mõõäa pebmet pinäa, Kus 
vabe! veli põlvini ulatab. 

äõjaüne tegevus punaste vastu aoaläub meie paalt luura-
miskäikuäes, miäa vabe! sügavasse vaenlase maasse ette võeti. 
9ea!e igapäevaste KäiKucle äolka Kaläaiä mõõäa, võeti oabete-
vabe! suuremail! luuramiskäike ette, et uäbemalt punaleiä naba, 
Kelle poolt mingit tegevult ei olnuä. 

12. septembril Käis 10. rooäu noorem oboitler lipnik Kea 
15 mebega lut-Ki veski juures maaä Kuulamas, ettevõte õnnestas, 
lipnik Kea tuli Kolme vangiga bilja ööle! tagasi, Kui juba arva-
mile! olime, et ta ile vangi on langenult. Nacl olill tunäiäe 
Kaupa mõõäa metli ja loit! uiclanull, Künni viimaks 5ut?Ki eel-
lele lagenäikule jõuclnucl. Metla ääres peatacles li!manu<l 
Kolme punalt, Kes KatlaKestega lilbemasle Külasle piima läinuä 
otlima. Meie mebeä Karanucl neile peale blllläega: „l<äeä 
üles!" ja tõicl nacl Kaala. 

leine luurem luuramiskäik võeti ette 14. leptembril. 9, 
rooäu ülem al.-ltn. volt 20 mebega Käis lllgaua! loolles ja 
metlaäes, mõöäa luurt ja vaikelt Kcmaali Künni lararaika jõeni, 
arvates lealt punaleiä või nenäe eelposte leiäa. ki leiänuä aga 
KumbatKi. 5ama! päeval Käis !0. rooäult 20 meelt lipnik liea 
jubatulel uuesti tuttki veski ümbrules. Oliä juba üsna veski 
ligiäa! olnuä, Kui piiluriä järsku nenekeellet KiilKIult Kuulnuä: 
„Nooä paremale abeliKKu!" kt mebi uäbe, pole lipnuk stea 
võimalikuks arvanuä labingut vastu võtta. 
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punaled ei avaldanud mingit tegevust, — vabelt ainult 
niipalju, et 29. leptemdli! õbtu! mõnda nende luurajat äveiska 
Killa juures metsas nänti. Meie paalt väljasaadetud luurajad 
ei saanud neicl, KabjuKs, Kätte. 

dktoobri esimestel päevi! muutus vaenlane väga elavaks 
ja närviliseks. Igapäev pammitas ta meie leilukobti 6orKa 
mõisa ilmbrules, raudtee piirkannas, ööseti avas ta iga näbe-
magi liigutule pubul, sagedasti üsna ilma nõlijuleta, Kuuüpil-

duja- ja püssitule meie 
leilukalitacl? peale. 5ee 
Kestis nädalapäevad, liis 
muutus vaenlane jälle rab-
Kem pasliiulemaks. Võttis 
aga lageäamini luuramis-
Käike meie leilukantaäe 
selgitamiseks ette ja pllüclis 
KalialiKKuäelt elaniKKuclelt 
meie jõudude ja Kavatsuste 
Katita teateiä Kagucla. 5el 
otstarve! pllüclis tema lil-
Iienecla lõjapõgenejatele, 
Kes erapooletu! maariba! 
Kartulaic! võtmas ja vilja 
Karistamas Käiliä. Meie 
energilised valvepasticl aja-
siä sarnaleä Katlec! alati 
nurja. Vaenlasel an tea-
teicl, et meie paalt Kaval-

letakle peale tungida, lamburisse veetavat väge juure, prokla-
matsioone ei ole ta meile enam saatnud. 

20. septembri! Käis palku Kaitseliini! vaatamas prantsuse 
sõjaväeline elitaja, Kinclral (tievant. 22. septembri! Käiliä 
ajakirjanikud Juntund, 5uiga ja Vestel, liis veel ssaotli Kanlul 
ja äaome ajakirjanikud. 26. septembri! Käisid frondi! siseminister 
ttellat ja välisministri abi l?!ip. Viimaste ülesandeks aü tutvu-
neda lellega, Kas piir vaenlase vastu Küllalt Kindlasti on Kaitstud. 

p,!t 54, 
leitnant HcKmlät. 
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Nad jäid ratlule. 23. septembri! viibis raudtee piirkonnas Ing-
Iile ja Vene inleneericle laik, Kelle! ülesandeks oli meie liini 
tobeda! seljataga raullteele platvormi Korraldada tankide matia-
laaäimileks. 5e!le järele algas Ka tõõ ja ettevalmistus l?9bja-
lääne armee pealetungimilele lamburi lillis. 

l<aitleliini! viibimise ajal alutatakle — Kalm Kuulipildurite 
roodu, Kelle ülemateks määratakse: Kapten Oja, al.ltn. Kikas 
ja al. ltn. palitler. formeeritakse I I. rood, mille ülemaks laad 
leitnant NlliK. 

l?o!K laab liinnata järgmisi ajalebti: .postimees" — 90 
eksemplari, „Ia!linna leataja" — 70 ekl., »Vaba Maa" 60 eks., 
„?äeoa!elit° — 60 ekl., „ Maaliit" — 22 ekl., ja äotliaaläe-
mokraat" — 12 eklemplari. Njaleliti jätkub, äoonida jääb 
ainult, et naä, lennile Kolmanda ja neljanda päeva alemel, 
varemalt peale ilmumist Kokale jäuaklicl. 

ttaigete sõjameeste arv uäneneb. 

9. septembril Kaigemajasle täinud 10. väljatulnud — 41 ^ 
Kalgeid 174; 25. septembri! on naigemajas 2 obvitleri a 156 
löllurit. 

äõdurid liinil on juba Kuu aega ilma vinetuseta. l?el»> 
on mult ja lõõdikud Kallal, dodatakle oabetult. 

20. lamburi langemine. 

I I . oktobri! andis Kindral lõnislon polgule Kalu demon-
stratiivlelt toetada valgete lamburi peale tungimill ja võitjate 
reas marslida lamburisse sisse. Icrue operatsioon pidi nii ette-
vaatlikult läbi viidama, et sealjuures ainustki Kaotult meestes 
ei oleks. lliilk langes I I . pataljoni peale. lema lai lllesan-
<leks äuure lut^Ki oma alla rootta. Raudtee ja Kivitee piir-
Konnas läks peale l?.c. armee jalavägi luurtllKKide ja tanki-
<lega. Meie patareid toetatid neid ettevalmistuse ajal. äeilu-
Kord ja jõudude uabekord oli järgmine: I I . pataljoni roodud 
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leilicl oma Kindlustatud liinil: 8. rood parema! tiival metlaz, 
b. rood 6orKa mõisa eel, 5. raod äamnos ja KalmotKas pataljoni 
varuks, 7. rood (iorka mõisasja luur ajad üorka rentniku talus, 
pataljoni Käsutada on Kolm Kuulipildujat ja llnekla automoatpllzsi. 

Vaenlane alub Kindlustatud liinil — Nooo pjotnit^Kojes 
Kaks roodu, lut^Ki möila eel meie pool jõge üks rooc! ja 
äuure lut^Kilt põlija poole pesta oja Kauäu Kunni vesives-
Kini neli roodu, lorgu talu juures patarei, mis 9. oktovril alleŝ  
linna paigutati. lerve liin on Kõvasti Kindlustatud ja traat-

aedadega Kaitstud, telpastidel 
üks rood, millelt oalvetõke 
Iu^Kino Külas. Vaenlase Kaeni-
Küte ees on Kolmeversta-laiune 
lage loolieinamaa, mis temale 
seilukontade Kaitsmilt palju Käi-
bustab, lelt Kõik meie liiku-
miled on temale 'täpselt ncina. 
pealetungijal ei ole aga mingi-
sugust loomulikku Kaitlet vaenlase 
tule eelt. Ülesande toitmine on 
pataljoniülema poolt järgmiselt 
roodude vanel jaotatud: 5 
roodul võtta oma olla veliueskr 
ja sealt jätkata pealetungimist 

V <,!..<,!,«. I.Kann cipm°nn. ^sta oja Kaudu äuure.tut-Ki 
s? roach. poole; 7. roodul ära võtta 

lurkino Küla, siis viia terve rood 
üle jõe ja oodata uut Käsku äuure-lut-Kile pealetungimi-
leks. luurajate Komando! minna padaga Külasse, üuuga 
Kaldale, äuurelut^Ki vastu, Kult tulega aidata 7. roodu üle 
jõe tungida ja võimaliku! Korra! Ka ile üle jõe minna; b. ja 
8. raod jäävad oma Kindlustatud liinile ja on igaks jutluseks 
valmis; 5. road alub Kalie teruelt äabinosle; 7. rood Katie 
rünmaga uõtav postid JurKino Külalt Kunni KalmotKani, 5uuga 
panema! Kaldal, oma alla. Kaks rükma aga alunad Xalmat-
Kasle. pealetungimise algus Kel! 5, 30. 12. oktobrü. 
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Ilm leige, klimene lügilene Külm. Juba Kella 4. aja! 
algab rooäuäes elav liikumine. JagataKle Käsigranaate, paä-
runiä ja lõäuriä Kolienäaoaä ammunitlioonii KaKacl askel-
llaoaä Kateläe ümber. 

Määratuä aja! algab põrgu müra: — meie Kalm nata-
reicl, valgete patareilt, loomusrongiä ja tankilt pommitanaä 
lamburit. Meie rooäuä nilikuvaä oma läbtekobtelt. 7. raaclu 
teine rübm (15 meelt) lipnik ssotbergi jubatuse! liigub mõõäa 
lageäat lieinamaaä JurKino paole. 
Meie alielik jõuab 200 lam-
muni Külalt, Kui punaleä ägeäa 
püssitule nencle peale auauacl. 
Ilma legaäusteta jaakleb rübm 
tormi Küla peale, jooksu! lastes, 
granaate piläuäes jo üksikute 
meestega Küla vastakult poolt 
piirates. Kell 7 oli Küla võetuä, 
Kusjuures l6 vangi, 16 püsti 
ja üks telefoni aparaat saaäi. 
Meie pool Kaotuli ei olnucl. Vaen-
lale! Kaks surnut ja Kaks liaavatut. 
Keü 9 oli terve 7. rooä JurKinos. 

Kella Kümne ajal oli järg-
mine seisukorci: Novo pjatnitt-
Koje ja ala lamburgi on va!- ">" "" 
geä ära võtnucl. tuttki mõila, taekakaicija c«l«. 

on veel punaleä. Niisama on äuure lut/Ki ja vesiveski punaste 
Käes. äuureüuttkisle oli võimata senni minna, Künni tuttki 
möilas punaleä pllliliä. 6, raaäult läks üks rübm lipnik 
KoiKloni jutiatulel üuttki mõilat võtma, et seega luurajate 
Komanäal voimaläaäa ?aäoga Külalt jõe ääre pääleäo, Kuiä 
rilbm lõöäi voenlale poolt, Kes bästi Kinälustuä liinil, traattõkete 
taga leilis, tagati. Ka 5, rooä jäi seisma lama! põbjule! vesiveski 
eel. äuurtllki tuli lõppes juba Kel! b. 30, lelt et KorreKteerimine 
eclalitungiuate uäeosacle leisukobtaäe teaämatule! võimata oli. 
punaleä aga pommitaliä OorKa mõilat ja ?aäoga Küla eäali. 
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l<ell 13 <mä>5 pataljaniülem uueä Korralcluleä i luurajate 
Komanclol u9tta ülie« lllie 6. roollu rülimaga lut?Ki oma alla ^ 
5. rooclul laata poolrooclu panemalt poolt ümber largu talu 
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peale ja oaenlalc patarei ära o9tta, übtlall ««Kile leljatagant 
peale minna 1 ?. rooclul aga lamal ajal 5uure.cut?K> ee! tulega 
llemonltreericla. 
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Uuesti ettevõetult mcmöureerimine õnnestas, Kuicl mitte 
läieükult: 5. roaclu! tuli llmbernaaramilt üle lagecla Iieinamaa 
taimetacla, micla punalecl Karralt märkalic! ja lelle tagajärje! 
largu talu õuelt patarei õigel ajal ära viilicl. Kell 15 võttis 
luurajate Komanclo 5ut^Ki mõila ama alla ja lunclis punaste 
raaclu läbi jõe jaoksma. Jõgi, nencle õnneks, ali lea! maclal. 
Xell 15. 20 võttis 5. raacl veski ama alla, Kult punalecl ümber-
püramilt Kartes äuure 5ut/Ki paale taganelicl. 

l<el! 16liaKKal!me5uure-
lut^Kile Kalmelt Küljelt peale 
tungima. ?av!e tunni päralt 
taganelicl punalecl l<aparje 
teecl Kauclu välja, ( t leilukarcl 
täiesti punaste Kaluks aü, liis 
läks neil Karcla ilma luuremate 
Kaotusteta taganecla. Küla 
võtmilega aü ülesanne Mcle-
tucl. l<e!l 18 astusime imen-
clusle ?.-5. armeega Üut-Ki 
olunclules ja Kell 19 alulicl 
raacluä jälle ama encüstele 
leilukabtaclele, Kuna 9.-5. 
V2 armee lamburilt eclali 
tungis. 

Kaatuli meil ei olnucl. 
äaime 22 vangi, 55 püsti, 
1 teletani aparaacli, 10.000 paclrunit, 24 suurtüki Kuuli, Kuus 
versta Kaabelit ja Kaks Kuuüpilcluja linti ülies Kastiga. 

13. aktaabril leilicl raacluc! jörgmilelt: I. pataljoni ltaap 
Nava-l?jatnit^Kajes, 1. raacl priluuga mõilas; 2. raacl Jamburgi 
eeslinnas liinpaal jõge, 3. frankturtski alunclules ja 4. Nõva-
pjatnit^Kaje Külas, II. pataljoni ltaap alus üarka mõilas, 5. 
raacl KalmatKa ja äbabino Külacles, 6. üorka mõilas, ?. tuttki 
mõilas, 8. l?acloga mõilas ja luurajate Kamcmäo üarka rent-
niku talus 1 I I I . pataljcm aü ama enclistel leilukabtaclel. 

?i!t 5«. 
leitnant IllKa». 

, 0 
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15. oktobril on KõlK bõoiwda vaenlase KatviKud, traat-
tõkked ja vaatepunktid. I I . pataljon bcivitas pesta veskilt Künni 
Navo-pjatnit^Kaje msilani 1250 lülda Kaevikuid, 1000 lülda 
traataedu, 16 suuremat ja 18 nilbemat blindaalbi ja vaatetorni 
üravlkaja mäel. I. pataljoni piirkonnas on nõvitatud Kaevikuid, 
muldmajalid ja traataedu l2Vz verstapiKKule! liinil priluuga 
mõilalt Künni lut-Ki mõilani. 5ut^Ki alunclule ligidal oli paiguti 
Kolm rida Kaevikuid, pandi Kokku tubat lommu traataeda ja 
anti diviili insenerile üle. 

2 l . ^«Wga Kallastel. 

Nüüd, Kus punased lamburit mabajcittes põbja cilsne armee 
pealesurumisel üatlcbino litus taganelid, oli polgu front eelt 
tüki ja lee asjaolu andis oõimalule jõlle vabamalt Kingata. 
l<ui Kaua lee oabeaeg pidi Keltma, ei luudetud ette naba, ja 
teileks — jili teadmatuks wleoane vaenlane, Kui niilugune 
vaenlane kesti Vabariiki püüdis illwardada. põbja Icläne armee, 
nii oõidurlKKalt Kui ta Ka edali liaKKas liikuma, ei luutnud 
ometi meid uskuma panna, et ta punaväe lõpulikult lõõb — 
oHll«molt pelragladi üra ostad. põbjult larnaleks mõtteks and-
lid venelaste mitmekordsed Katled llbes v9i teiles Kabas Komu-
nismi Venemaal Kukutada, mis aga mitte ei õnnestanud. Ka 
väga lelgesti aü vee! meeles sellesama armee elimene pealetun-
gimine ja taganemine. leilelt Küljelt lai aga clbnardavaks 
P.-I. armee juures lee sõjakas toon, mis oli kesti vastu lilii-
tud liis, Kui lamburilt mõnikümmend versta ali edali mindud, 
Kuna lelle edu õieti kesti võimaldas. Mitte üks Kord ei tulnud 
teated meie juure, et kestiga lubati arveid õiendama nakata. 
Kõik need faktid Kabusfalid meid aina valvel alema ja tulc-
uate tundmuste vastu ette valmistama. 

kt jult laliingute vabeaeg tuli, liis pidi polk leda Kaluü-
Kult tarvitama, majapidamilt Korraldades ja mebi õpetada püü' 
des. Kõige pealt pidid laama pubkult ratlababuled, Kes KillK-
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jalgadel igapäev tarvitada olnud ja Kioiteel poolvigasteks jää-
nucl. Niisamuti alic! Ka veoliovuled väga Kurnatud ja Iiaiged. 
ttobuste ravitsemiseks nöuti nälja äinile läne õecl. Majanclule-

^ ^ 

3 

jaoskond ja raocluä nakkasid raamatuid Korraldama, mida ala-
liled Icmingud ja rännakud senni polnud võimaldanud. 

Operatiiv Koosseis: 
48 onuitteri, 9 aliv. K. t., 1215 tikku. 10 Kuulipildujat, 

19 automaalpllssi ja 19 suurtükki. 
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polgu teenistuste ilmus lipnik Intlial, Keda õpemeeskonda 
määrati. polgult lakkus majanduleülema abi, ametnik üreni, 
ja tema asemele la! ametn. al. ftdamlon. Nl.-Itn. palitler mää-
räti Narva linna politseiülemaks, viimale alemele nimetati lip-
nik valiter 3. Kuulipildurite roodu ülemaks. 

polgu teenistusse palgati neiu lllilikellon oma trllkimali-
naga ja l8. oKIobrilt KaKKalid rea jaoskonna päevakäsud trü-
Kitult ilmuma, mis Kantselei tõõd märkla Kergendas. 

5e> aja! määrati Ka 
uued palganormid, mille jä-
reie Kuus palka laama Ka-
Kati: reamees — 200 mk., 
Kapral—250 mk., jao ülem — 
300 mk., lülima ülem — 400 
mk. ja veltveebel 450 mk, 
?o!K lai täienduseks Viru 
piirikaitle-pataljanilt 70 meelt. 

I I I . pataljoni raodud 
KaKKalid I. diuiili inleneri ju-
Katule! ZueisKa ja äakonje 
rajoonides Kindlustuse täid 
tegema, Kuna I. ja I I . pataljon 
õppult pidalid, viviililllema 
poolt oli Kuus tundi õppult 
päevas määratud. Ilmad olid 
ilulad ja lellepäralt Dppule 

pidamine õige Konane. VaKeaegadel Kobendalid lõdurid oma 
riideid. MajandulejaasKannalt anti välja niiti ja paika-
mile riiet, Kuna paikamine igallke lõduri enele liooleks jäi. 
Milamuti pidi Ka igaüks lõdur omale õlemati tegema, et mitte 
Külma! ja niiske! põranda! magada, Kus Külmetuse läbi Kai-
guli võis laada. 5ktutel Korraldati Külades üleüldiseks meelela-
KutuleKs tantse. Muusikariistaks oli KarmoniK. l<olia!ikud pli-
Kad, Kus õige palju eeltlali Kulgas, olid väga õnnelikud, Kui 
nad meie lõduritega tantlida võllid. 24. oktobri! Käis diuiili-
ülem Kindral lõnislon roode vaatamas ja lai neilt uõrdlemili 

Vi!» 60. 
v. a. o. Nnton llole. 
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liea mulje, iseäranis Korralikul! oliä aga 3. ja 6. roocl, milliste 
raocluäe ülematele al.leitnant Männile ja leitnant tilienblaä-
tile päevakäsus tänu aoalclati. 

polgu õpemeeskonc! viibis uabelpiclamata Narvas, ja Kui 
polguülem tecla 31. oktobri! vaatamas Käis, andis ta järgmile 
päevakäsu: 

„5peKava on läbi võelucl. õpemeeskonc! an laauutanucl 
Kõige paremad tagajärjed, äoduriä on silmapaistvalt uäljaarene-
nud — Kenalilelt Kui Ka vaim-
lilelt. Omas uaimuerkules an 
nad täis isamaaarmastust. 
Nad on õppinud enelelt lugu 
piäama ja tunneoacl oma väär-
tult. Nende meeste õlgade! 
võib Koclumaa julgelt oma 
tulevikku eliitala. 5äen õpe-
meeskonna teroele polgule 
ee5kujuk5. Niilugult Korralik-
Kult ja uäljaarenemilt peab 
iga lõdur po!gU5 enelele üles-
andeks tegema, liis võib 
olla ta Ka!juk5 le!!e5 müüris, 
millelt ükski vaenlane läbi 
muräa ei luuda, äelle naollo, 
ja luure plllldmile eelt aual-
dan Kiitult õpemeeskonnale. 
Milama aualäan lllclamliKKu tänu õpemeeskonna ülemale 
leitnant õunapuule, vanemale obuitlerile leitnant Mllnl-
bacbile ja nooremale obuitleril? lipnik Kolenbladtile lelle Kava-
Kinclla ja pülina tää eelt, mille viljakus igaübele lilmaga nälia. 
59pelan lelle Kurlule ja mäsran eklami I. novembrilt, o. CKla-
mikommisjoni elimeneks määran ol. Kapten lauritli, liikmeteks: 
leitnant cilienbladti, leitnant tialekampi ja al. leitnant Männi." 

polgu teenistuselt lakkus leitnant õunapuu, alutas la l -
linna Kooliõpilaste pataljoni, Kuna õpekomanäo võttis üle al -
leitnant Mllblbacb. 

vilt 61. 
leitnant 1°alt«. 
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1. novembri! alus I. pataljon Narva punkulele, Kus ta 
aga neli tunäi päevas 9ppult eclali piäas. l i . ja I I I . pataljon 
jiliä luuga äsre eclali. 5elt nagu eelclacla võis, ei Käinuä ?. l . 
armee Kali petrograäi all enam Kästi, ja lellepilralt ei julenucl 
tervet polku liinilt ära tuua. 

tiomarovka Küla KomonclanäiKs nimetas cliviiliillem Kapten 
djo. lema lllesanäeks oli nälja ancla lude KolioliKKuclele ela-
niKKuäele Narva päälemileks. Kõigile Narva-lamKuri maantee 
Umbrule elaniKKuäele anti võimalus veäaäa Narva turule neinu, 
õlgi, puicl, piima ja marju. 5ee Korraläus oli üliväga KaluliK 
Narva linnale ja KlllaelaniKKuclele. lleäranis aga jult viimas-
tele, lelt lenniajani polnucl neil noimalult päälecla ei Narva, 
ega lamduri turgudele oma majapiclamile laacluli majapiäa-
miles tarvisminevate ainete vastu vaketama. ElaniKKuäe, Kecla 
ükski riik oma alamateks ei tunnistanucl, leilukorä oli Kriitiline. 
Ilegi nõncla tarviline aine nagu lool, puuclus täiesti, dligi 
millagi altkäe võimalik osta, liis puuclus lelleks raka. XoKus-
tuleä aga olicl neil raskeä. (limeles joones tarvitati Klllltno. 
buleiä palkiöe veöamileks baraKKiäe juure. Nabulecl Käilicl 
illepäeva Küüclis. äuur ala Korteritelt oli sõjaväelaste tarvitaäa. 

Xiiäuoäärt teenistule eelt kesti rakvaviles lllenäati polgu-
ülem Kapten 5cnmiclt ja tema adi Kapten Irosli alampalkon-
nikuteks. 

22. ?anja-5äime armee taganemine. 

pglija-lsäne armee lõjaktlik Vetrograaäi vastu, micla nii 
luure entuliasmiga alati, oariles punale pealinna all naleäalt 
Kokku. Nrvulilelt luuremal Kinära! IuäenitlcKi armeel puuäus 
lee iäeeline lilemine jõua, mis meie vaikele kesti ranvaväe 
võitmatuks tegi. äõäuricl täitliä omi Konuleiä ainult polgalistena 
ja lurve all ning ualgulicl igal parajal juliulel metloclesle laiali 
eKK läkliä KulKaclena punaste poole üle. l<a oli armee lilemine 
Korraläus enam Kui puuäulik. 5el ojal, Kui armee otlustavaicl 
laliinguiä petragracli all lõi, nägelelic! Kinclraücl tagalelja ile-

!» 
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KesKis ülivõimu päralt, luues endile laoje Koliti nende linnacle 
ja Kubermangude valitsemiseks, mi5 punaste Kilelt alles võtmata 
olicl. ?ea Kõigi! olid omad ametic! sellekobaste rikkalikkude ltaa-
piclega loodetava maa ala Kobta: — Kes aü petrogradi Kuber-
veeriks, Kes Komandandiks, jne., nii et 52 Kindralilt liinile 
iibtki ei jätkunud. Üleüldse oli ?. I. armee otivitleride, eriti 
Kõrgemais aukraadides obvitleride poolelt rikas, Kuid liinil võis 
ainult väneleid naba, ja needki alamais aukraadides; näituseks 
pataljoniülemateks olid arutiliti al.-leitnandid. äilemile Korra 
iüultreerimileks olgu liin järgmised arvud: Oktoobrikuul oli 
M g i ! 90.000 inimest. tiKKuli aga Kõigelt l 2.000; 20.000 löö-
gilolejailt olid otivitleride perekondade liikmed, dnvitlerid regi-
Itreerilid oma abikaalad balastajaiks õdedeks. Need prauakeled 
— „oed" olid ainult nimekandjateks, — Kalastaja õe Kabuleid 
ei ole nad iialgi toitnud, ega alanudki täita. Haiged ja naa-
vatud vedelesid ilma raavitlule ja abita. 

Nrulaadav, et larnale mäda lilemile Korra ja ideenaelule 
juures ?.-5. armee omi suurejoonelisi plaane enamluse Kukuta-
mile suntes Venemaal toita ei suutnud. Nagu eelpool täbendatud. 
algas petrogradi all taganemine, mis Katastroofiliseks muutus ja 
Kogu armeele saatuslikuks lai. Miljonilised varandused lõjaoarus-
tule niia! langesid enamlaste Kotte, sõjavägi valgus metsadesse; 
ola neilt läks vaenlase leeri üle, Kl-na teiled Korratult kesti piiri 
tillis taganesid, lamburi sibis tuli neid terve Korpus. Nrvu 
järele oli oäeolalid palju, Kuna tikkude Kogusumma üpris väike, 
leidus polke, Kus tikkude aru üle 120 ei ulatanud (OltrovsKi 
polk), lugevani tääkide ja vaimu poolelt oli lalapski polk. 
Diviis jõudis vaevalt enele alla võtta liini, Kubu barilikult 
meie polk mabutus. 

löökide uilbelulelt boolimata olid neil luured moonauoo. 
rid, õigemini röövitud Kraami ja vägisi Kaasatoodud lõjapõge-
nejate rodud. leel venis alaline atlatu voor. lilllad olid täis 
tuubitud, äuurem bu!K ualgekaartlostelt pidas ööd maantee 
veerul, metsa all, Külade ümbruses enk otle lagedal väljal, 
rtobuled ja vankrid olid Kogu ?etrogradi Kubermangult Kaala 
võetud, küüdimeestele talu ei maksetud. Korralikelt toitmilelt 
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ei võinucl juttugi olla, ttabuleicl Maeti enamasti uara5tatuck 
liemtega. Inimeleä Kerjalick ja lõiä lurnuci nc,du5te lina. Nadu-

>l7 

2 3 

3 

leä aliä libeclaiz raucla6e5 ning liikumine jäätan<i te!! nenclega-
vaevaline. lee öilres veclelelicl nuniku3 välimus? ja uigastuzw 
tagajärje! !9pvenuc! nabuzte Karjulecl. 
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?9nja-lääne armee taganemine petrogradi alt pani li i-
Kuma Ka palju eeltlali — lõjapõgenejaid ja lõjauäelali, Kes ulu 
täbendatud armeesse Kaotanucl. paljud neilt Kippulicl kesti 
väkke, Kus aga nende vastuvõtmisega äärmiselt ettevaatlik aldi, 
klement, mis ütielt paigalt teile rändas, arvati sõjaliselt uäärtu-
setuks ja paliitililelt Kardetavaks, — aü ju ala neilt leuni puna-
les väes ja nõukogude teenistuses seisnud. 

7. novembril olid Venelaled taganemise järjega juba lam. 
buris. 11. pataljoni lllema ai. Kapten lauritli Karraldule! pani 
6. road lamburi lildadele vabipostid välja, mille Ülesandeks 
ali muu leas valvata valgete tegevuse ja laatule järele, eriti 
aga, et nacl ilma meie teadmata lamburilt ei labkuks. Vene-
lastele, Kes uplakalt „liartuli vabariigi" peale ülevalt alla 
plllldlid vaadata, paistis meie Kantral! baauav ja meie lõdurid 
aüd neile pinnaks lilmas ali ju nende «riigis- veel Uks linn järel, 
milles nemad täielised peremelied — miks liis mitte ubkustada t 
libe! valvepasti! leilis 6. raadu lõdur Roosmann, kiimale juure 
tuli Keegi ?.. l . armee oboitler ja Klllis paberasli. laluks pabe-
rasli eelt pakkus anvitler ^aasmannile ludenitlcbi raba, mida 
aga lee tõrkus vastu võtta. Obvitler lai ägedaks, miks nende 
raba põlatakle ja mis õigusega eeltlaled ama vabipaste liin 
peavad. l a laskis lõduri arreteeritult polgu ltaapi viia. Nsja 
selgitama loitis abu. K. t. äander. 5ee lattus Kui lipelga pelasle^ 
Uralski palgu ülem ali valmis juba Ka äanderit arreteerima, 
teda Kui kesti alivitleri ignoreerides, äander päälis liiski minema 
ja Kutlus 6. raadu Ülema leitnant lüienbladti Kabale. Vabepeal 
ali Ka lõdur Kaosmann juba vabastatud. lubtumine on ile-
ellelelt tllbine, Kuid liiski Kujutab ta ?.. l . armee obvitleride 
tõlilt nägu, mis ainult bädalunni! meie vastu päraltpaale vii-
lakaks ja labkeks muutus. 

14. novembril jätlid venelaled lamburi maba. l<erkis 
Klllimus — oenelali lamburi frondilt täitla ära võtta ja neile 
eraldi liin anda. lepitakse Kokku: venelaled aluuad lõunapoole 
raudteed, Kuna põbjopoolne ala liinilt meie Kaitsta jääb. 
l?.-l. armee ei luutnud aga Ka liin ennalt ustava ja teguvõim-
la piirikaitsena üles näidata. Väbemagi lurve all taganes ta< 
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harilikult oma leilukalitaäelt. Alati võis oaclata nenäe paalt 
illlatuli, lellepilralt Kaclus nenäe vastu igalugune ulaläus ja 
valvet nenäe järele Kõvenäati. 

Nii aü Kuulla ?5bja>lääne armee venemaa „pilästmile« 
finaal. . . 

23. 5al»inguä NleKlanäronzKaja Sarka juures ja 
punane armee. 

peale lelle, Kui oabekarä ?.-l. armeega lelgitatucl ja palit-
liaaniäe Kabta Kakku lepituä, võtliä meie I. ja. I I . pataljan 
l5. navembri! eelliini ama alla, uabastaäes uenelali. ssaaäuä 
alulicl järgmilelt: rauätee ja Kivitee vabel l. raaä, liis järge-
mõöäa 3. ja 4. raaä ; 2. raaä — NnnensKajas, Künni uenelaleä 
tema ära uabetaliä; pataljani ltaap putka nr. 258; I I . patal-
jani ltaap l<almatkas, 5. raaä äbabinas; 6. raaä?aäuga mõila 
vastu; 7. NleKlanäransKaja üarkaz; 8. l<a!matkas ja maa-
luurajate Kamanäa üarka rentniku juures reservis; I I I . pataljan 
ama enäileil leilukabtaäel. 

15. novembril aliä punaleä l?aäoga mõisalt välja laatnuä 
parlamentõõriä, Kes KinälaKs piäiä tegema, Kas kesti või Vene 
uäealaä nenäe vastu lõäivaä. tiaalas vii neil Kiri kesti väge-
äele. läbi tranäi tulles lattunuä naä lalabski palgu juure, 
Kus neil Kiri ära võetuä ja naä ise vabi alla panäuä. äealt 
lilinuä neil Karäa põgeneäa ja I I . pataljani ltaapi ilmuäa. Naä 
tõenäaliä, et enamlaleä eestlastega lõäiäa ei mõtle, lelt nõnäa 
atlustanuä l. MalKna palk miitingul lelle Klllimule. Nii Kõnele-
liä Ka vangiä ja lllejaaklikuä. 

Kõigelt lellelt liaolimata IiaKKas vaenlane luurtüKKiäelt 
meie leilukabtaäel? äbabinas ja NI. üarkas lalkma. l<e!I 10 
ilmus Ka äbabina ette elimene vaenlale alielik. Meie 5. raaä 
Kibutas ta laiali. 

16. novembril ali vaenlane tervel tranäi! elavalt maaä 
Kuulamas, (elpastiäelt Kaugemale ei läinuä tal Karäa Kulagi 
tungiäa. 
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1. laadu anvitler K. t. rlaltzmann lai raucltee piirkannas 
suurtüki Kuuliga raskesti põrutacla. 

Vaenlase luureel jõua oliä Kaonclunucl 5ut^Kisle ja ?a<ta. 
gasle. Neilt punkticlelt oli luurt liikumist ja Kila Kuuläa. Van-
gi6e!t laacluc! teaäete järele oli l i i n : 7., ih i , , 630. ja 8. Kllti-
palk. ?gas palgus Kalm pataljani, igas pataljonis Kolm rooäu. 
floaclucles läbistiKKu 90—150 tikku. 0la palkuclelt oli tulnucl 
?5bja tranclilt. liii nõu Kincllasti peale tungiäa. vaenlale jõu-
cluäe rolikult arvele võttes, 
Kippus leilukorcl tõlileks 
minema, äellepäralt Kalu-
tati igaks jutluseks linnalt 
välja pulkavasse õpemees-
Kan<t. 

Meie naabrilt alicl: 
paremal paal lisji üoris 
Uralski palk ja panema! 
paal MannavKas balti pa-
taljan. 

17. novembril terve 
päeva pommitas vaenlane 
N..<3arKat, rlalmatkat, 5ba-
binat, ja raucttee piirkanäa 
luurtüKKiclelt. rlelkpäeval 
Katluliä jalaväe abelikucl 
nimetatuc! Klllaäele peale 
tungilta. Meie jalaväe tuli 
Kiliutas naci minema. lõl i - Kapten caurl»«. 
lem Katle Karäus Kella 1b 
aja! 6arKa eellete leilukolitacle peale, Kuicl meie 6. roacl lunclis 
vaenlase Kaotustega taganema. 

I. pataljani liinil, raucltee piirkannas, muutus KelKpäeva 
aja! luurlllkituli väga ägeclaks. (nne lõunat lulicl liin ja leal 
luurajate lalgacl natitavale. /Iga Kellu 15—18 ajal tormas 
vaenlane Kalm Karäa terve pataljani liinil peale, ileärcmis äge-
clalt aga loamusauta toetule! Kivitee ja raucltee vabel, 1. raocw 

« 
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peale. Meie patarei ja loamu5rang võtlicl cmeliku ja auta 
Iiävitava tule alla. l̂ aoc! ancliz KagupauKe. Vastane taganes. 
Harv pllslituli mõlematelt laagritelt Kestis Kilja õlituni. Kell 22 
Katlus vaenlane vee! liin peale tungicla. Ka leekorä asjata. 

I I . pataljoni piirkarmas lalklicl vaenlale patareicl õktu 
pimeclas marutulega KalmotKa ja äkabino Klllalic!. 

I I . raaclu luurajacl Käiliä lipnik altmanniga KriKcwa Külas. 
Mingilugult liikumilt palnucl leal märgata. lagali tulles jäicl 

naä aate leilukorcla, leilelt 
paalt Küla atlalt tuli natitavale 
punauäelaste laik, aga meie 
uärskeicl jälgi tulel märgates 
päöris ta tagati. 

18. novlmvrilpllüclliäoaen-
lale alielikucl Kusniino ja l̂ur-
niko Küla varemete valiel tlölel 
üle j9e tulla ja meie Kaeviku-
tel? lälienecla. püsti- ja Kuuli-
pilclujatulega aeti nacl tagali. 

Keskpäeva! pommitas vaen-
lane llktejärge KalmotKa, ätia-
bina ja ?l.-6orka Klllalic!. Kella 
16 ajal Katlulicl alielikucl, Jur-
Kinolt nälja tulles, Kaks Korcla 
üle luuga j9e üorka Kllla peale 

n, ai. alio, lokan Mult. f tungicla. Kerge patarei ja jalaväe 
tulega Kiliutati nacl minema, v i -

cleniku ajal lälienelicl ä.-5ut^Ki Küla poolt Kaks loomusautat ja 
luureä jalaväe alielikucl üurniko paale ning algalicl lealt pealetun-
gimilt 6arKasle. äama! ajal tuli alielik ätiavino Küla Koka! metlalt 
välja, patareicle tuli oiiäi Kängule tipuni. Ka meie patareicl 
ei luikunucl. päralt leigus, et meie Kuuliga on vigastatut! üks 
laomusauto. 

Oli Külm. Vaenlale patareicl alicl päeva jaoklu! meie Kae-
vikuä terale ja tulega üle Kllluanucl, ala neilt maaga tala tei 
nucl ning paljuicl Kangelasi ?.ja 3-clalt raoäult liaaoanucl ja päru-̂  
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tanucl. lerue päeva asjatu Külmetamise ja ootamise järele 
melieä otle lügelelicl ooäates vastase jalaväge püssitule piirkonäa. 
6orKa all lulas tema Katse ää pealetulekul iseeneselt Kokku, 
äliabino peale tormalicl õlitu Kestes mitu Korcla alielikuä. 
üalancle tuli Kävitas nacl. 

Rooclucl olicl paigutatucl järgmiselt: 6. roocl «õorka m9ila 
eelsetes Kaevikutes: 7. ja 8. roocl ja luurajoä üorka mõila ja 
rlalmotka Küla ualie! alielikus lalitiletes Kaevikutes. 5. roocl 
leilis änabinos, Kuna 1. polgu 11. rooclult alus pool rooclu 
laomusautoga KalmotKas ning teine pool l<a!motka ja äneiska 
uanel. 

Meie rooclucl alenclulic! Kõik eeüiinile, seepärast määras 
cliviililllem varuks 1-le polgu I I. ja 12. rooclu. Clialgu! leilicl 
nacl 5ala Karjamõisas ja äala Külas, äeilukorra tõlinemilega 
eelliinil, nõuti neicl esialgul välja, peaasjalikult Kaitseta KalmotKa 
^a äveiska ualiele. Neile järgnes Ka õpekomanclo. 

OorKa rlalmotka liin oli mõelclucl luvile Kaitse tarvis ja 
leüekokalelt Ka Kinälustatucl. JärlK ja varane Külm pani luu-
ga jõe Kinni, äellega jäi luur ala frondilt täitla Kaitsetuks ja 
vaenlasel avanes võimalus meie leilukokti pakema! tiival ära 
lõigata. Kutuga raiuti Klllmetanuc! maa sisse naevalilecl Kaeni-
Kucl, blinäaalne cliitacla polnuc! mingisugust võimalust. Nlam-
Kapten laurits nõuclis tööle sapööre, viviili lapõõrirooä laatis 
aga Kõigelt 5 lapõöri ja s toolilt. Nenclega ei mõistetucl pikal 
liinil miclagi peale Kakata, parem polnuä Ka les luktes I. pa-
taljonis. 5iin olicl rooclucl lügilel ile traataia ja KaeniKucl elii-
tanucl, Kaliati Ka blinclaalkiä. flga neeä Kaitleliä ainult oilima 
ja tuule eelt. 10-Kraaclilile Külma eelt otliti neis asjata pelgupaika. 

päeuacl ja õöcl ilma vaketuleta ja riiclelt laliti võtmata 
seista päkale Käes, lurm luu ees, lecla on oõimlaä ainult (esti 
lõcluricl, Kelle veri Kuum ilamaa-armastulelt ja Kes teavacl, et 
nemacl neecl lialevicl on, Kelle Kätte ulalclatucl noore kesti vaba-
õule Kaitle. 

I. pataljoni pommitas vaenlane terve päeva. Ülitu eel 
ilmus jalavägi laomuscmto saatel 1. rooclu vastu, Kuiä taganes 
t̂ulclucl teeä. III. pataljoni liini! märgati Kell l 5. 30 oaenlale 
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30—40-melielilt luurajate salka, Kes versta maa tagant metla 
veerelt KolcnKino Küla peale pil5litu!e avas ja ile varsti metla 
Kallus. 

pommi- ja mlinipilclujacl olicl liinil järgmiselt paigutatut!: 
KalmotKas ja äueiskat Kummagis üks 9 cm. pommipilcluja, 
äanonjes Kaks lamalugult, l<alclikinos llks miinipilcluja, Marien-
Kotis üks 6 toll. pommipilcluja, ja I. pataljoni piirkonnas üks 
6-tolüne ja Kaks 9 cm. pommipilclujat. 

19. novembril Kogu päeva Külvalicl uaenlale patareicl pomme 
I. pataljoni leilukolitaclele. lü l i oli trelinao. Ilegi 3. rooclu 
KaeoiKutesle paklu metla lisle langelicl Kuulicl. Mõni vileu tagali 
langes liin Kuul mulämajasle, lurmates, Kaavates ja põrutades 
meki. dla tulcl liin rajoonis tõmbas enele peale loomusrong, 
mis 5. jalaväe leilukorcla pilut Kergendas. Ninult 4. rood, Kes 
laula metsas ssajeuka talu vastas leilis, ei Kannatanucl. 

II. pataljonis jätkasid uastale patareicl ikka KordKorralr 
Kasvava ägeäulega 6orKa, XalmotKa ja änabino lalkmilt. l?a-
tareicl leilicl ä. 5ut?Ki Kllla serval, Kult meie leisukoliacl nagu 
piku peal nsba olicl. lamburilt lalklicl soomusrong „Ilclierno. 
morski" laevaluurtükid. Külades aina lendalid Kivid ja palgicl. 
Elanikud pugesid metla peitu, Kuna lödurid lageclale väljale 
KaeviKutesle laiali varilelid. Nrmuta lai valu tuli! veerina 
mõis, lelle ümbrulez mets ja KiinclliK. 5iin arvas vaenlane 
meie Küladelt väljapeletatucl locluricl ja llbtlali Ka reservil! pei-
dus olevat. Nurmed olicl nagu üleskllntucl ja lumi neil aina 
mustenclas. 5!!.(iarKa Külas oskalicl I l e polgu 12. roodu 
lädurid liiski enclicl pommiuilima eelt Kaitsta majacles. 

Kurb oli, et meie patareicl ei jõudnud uastale omaclega 
võistelda, ega neicl vaikima lunclicla. flasked patareilt leilicl 
liig Kaugel. Vaatepunktil! olicl lialvasti Korraldatud. 

Oö Kestes liikusid luurajate lalgad tervel jtrondil. valve-
posticl peletalicl jultunuic! neilt meie leilukobtacielt tulega 
eemale. Kella 4 ajal auas tule. äoeiska Küla peale luureni 
luurajate salk. äkabino vastast metlalt Kuulclusil! terve õõ liää-
lecl, ja vilkusid tulecl. 

, 
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Keskpäeva ajal Kerkisid vaatepiirile lut-Ki Küla pool 
vaenlase Kolonnid. JurKino Killa varemetele läbenedes, pais-
Kulid naä mitmeks pikaks ja tibedaks abelikuks, Kes järkjaok-
ludega pealetungimist jatkalicl. Meie I I . patarei tabav tuli lun-
c!i5 neid aeg-ajalt peatama ja maba beitma. Julgustama ilmu-
lid loomusoutod, ja Kaugel metsa veere! Kibutalid ratlalalgad 
edali-tagali. ltbelikud pugelicl IuiKino ja Kusmina varemete 
vabele peitu. Hävitav patarei tuli ja Kommislaaride nuuclic! ei 
lalknud neiä sea! Kaua peatada. Kella 15 aja! tormas esimene 
„laana« (iarka ja KalmotKa peale. Meie rauclleä raacluä alu-
lid Kaevikutesse, uõtlid leilukobad Küla majacle vabel ja and-
liä pllslidelt ning Kuulipildujatelt tulcl, mis Kuivas armutumalt 
lurma vastate ridadesle. Kead muudkui liaroenelic!. Meie raa-
dude rabuÜK ja taban tuli lõi punakaartlaled KõbKlema ja — 
tagasi oajulicl jäänuled, peitu jõekalda varju, ilga põld oli üle 
Külvatud surnutega ja abipaluvate baanatutega. 

Veidi biljem läks Katse, ainult väiksemas maasltabis, 
l̂ ajeuka talu juures 4. ja 6. roodu vastu lamuti nurja. 

l<a äbabino Kabta ulatas see abelik, mis tungis (iarka 
peale. 5iin aga needis üorka alune nurjaminek punaväelased 
metla servale maa Külge Kinni. Mes õbtul Kella 19 ajal pime-
das, Korclus tormijooks üarka all; Ka liin vajus abelik meie 
leisukobtade peale, püüdes äbabino ja äveiska vabelt läbi lüüa. 
VideuiKKus Koonduvaid robutirtluparvi näbes, Kippus Kõikuma 
lööma meie Kangelaste ulk oma uastupiclauusse ja võimisesse. 
Ülemeelselt anti tulcl Kõigilt laskeriistadelt. Haruldast Külma 
uercl näitas llles meie õpemeeskond al.leitnant Milblbacbi juba-
tulel, Kes laskis vaenlasecl Künni 30 lammu peale läbeneda ja 
liis niitis terve Kolonni maba. vaenlane pistis jooklu terve! 
frondil, Kandes luuri Kaatuli. 

(limeled teated vaenlase jõudude rabkule üle lundilicl 
asja tõsiselt võtma. I I . pataljoni ülem ai.-Kapten laurits, alati 
optimiN, laskis pea norgu. ?alju peavalu sünnitas leilukobtade 
Kindlustamatus. üorka-alune Kinälustatucl joon läks risti vastu 
jõge. Hellele Kindlustatud joonele mabtus ainult üks rood, 
leiste roodude joon oli aga täiesti Kindlustamata. Vaenlane 
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Võis Kerge vaevaga lilbimurcla Kas äueiska ja äbabino, või 
OorKa ja KalmotKa valiel. 

äarnalel Korral oleks lattunucl Kõik 6orKo- KojevKa ja 
raucltee jaane! aluvaä väealaä väga raskesle leilukoräo. vee-
lina teeä Kauäu aleks ta võinucl enne meiä DubrouKa ette 
välja jõucla ja meie I. ja I I . pataljoni teecl ära lõigata. 5ala 
teeä Kauäu aleks võinuä ta terve 5ala Killa — DubrauKa liini 
ama alla võtta, äiis aleks meie leilukorcl täiesti Kaotatuä 
olnucl, ja Ka Narva laatus Külitav, peale leilukoktacte Kaatule 
aleks me bulgalt elavalt jõult ilma jäänucl. äeilukorra lllitõli-
ault arvele võttes, ali juba nõu jätta luuga liin ja aluäa äala-
DubrouKa liinisle. Nga Ka lelle vastu Kõnelelicl Kaaluvaä põli-
julecl. DubrauKa äala liini ei peetucl nõncla KincllaKs, et lealt 
Narvat paremate tagajärgeäega aleks võinucl Kaitsta. Jamburi 
lilä aleks pöäsnuä meie luurtllkitule alt ja parancluste järele 
aleks uõinuä varsti lealt üle lõita, punaste laamusrang, mille 
laeualuurtllkicl aleks ulatanucl Narvat pammitama. Meie nõo 
gemini varustatucl rong poleks luutnucl NõuKogucle riigi ilu ja 
ülikule „lenin'i," „IrotsKi" ja „IlcnernomorsKi'ga" võistelda, 
lõpuks aleks lee rahuläbirääkimistel tuntavaks trumbiks Nõu 
Kogucle elitajatele olnuä. 

Jäääi peatama lenilele liinile Künni uiimale oõimaluleni 
Nga lama! aja! töötati peenlusteni võija teisele liinile alumile 
Kaua. Nl. Kapten laurits, Kelle pataljoni peal pearaskus lamas, 
4lt!es, Kui aliä läbikaalutult Kõik võimalulecl: 

„ M e i e l e l t l i i n i l t ei tagane, Kas t a p e t a g u 
meicl K õ i k i l i i n ma Ka!" 

Neici lõnu ütles ama juni luu läbi terve I I . pataljon, 
õpemeeskanä ning I.palgu l i . ja 12. raacl. 59na peeti imestu-
leuäärilile uilaclulega. Oli pilivi, Kus baauatute ja põrutute 
arv 40-ni ulatas. lerveä jaaskonnacl lunniti Korraga realt lak-
Kuma. Nga lee ei Kabutanuc! Keäagi. ?ea Karjuti luurtllkitu-
lega ja leiti abinõulici tema eelt KõrualeboiämileKs. Ja Karcle-
tau oli ainult luurtükituli. Jalavägi KariliKult lai elimele launa, 
terve päeva väljal lumes lamaäes või JurKina ja l<uzmino 
«abeliles metlas Kagunecles—meie patareiclelt. MeliKucl Kuulipil-
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<!uja ja püslitulcl välja ei Kannatanuä, nac! tulicl peale ainult siis, 
Kui Kinclel näis olevat, et meie KaeviKucl ja Klllacl meeltelt luur-
tüki tulega tulijaks on tapetuä või metla jaaklu peletatucl. 5ar-
nalt aroamilt laskis oletaclo/lee asjaolu, et punaleä Kolonniäes 
peale tulicl, Kusjuures neil pllslicl tibti õlal ja Kukele läetucl olicl. 
Üllatus oli neil muiäugi ootamata suur, Kui neile IllKiKele maa 
pealt äkki marutulcl vastu anti. I?unav2elaleä Kaotaliä julgule. 
Nacl laicl aru, et neil pole enam „oalgekaarcli- alati põgeneva 
lambakarjaga tegemist, oaicl sõjaväega, Kes liitunucl llnte äemo-
Kraatülel alusel, Kellel KanäjaKs on eneseolioerclusväälililecl icleecl. 
Kes rikas on lilemilelt jõult. . . 

Meie lõcluriä läkitalicl punaväelastele llleskutleicl ja Kirju, 
Kus leigelt öelcli, et meie nõukogucle riigiga ei lõcli, aga Kait-
seme Küll oma piire. Iga jultunucl Katle, meie piiriäesle tun-
gicla. lõõme tagali, oSicleläes Kas või oiimle meneni. 6e<lalama 
seletati vanglaele, Kellelt mõnecl esialgu tagali laacleti. 

Meie lSclurite Kangelaslilt lllespiclamilt märulile suurtüki-
tule ol! Kõrvalt nilbes ja Kuulaes, ei jöuclnucl ualgekaartlaleä 
Küllalt imestelecla. 

Iga päev laacleti vaenlase poolt uueä polguä tuläe. Meie 
polgu vastas oli juba regiltreeritucl 12 vaenlase polku: ?., 8., 
12.. 12., 630., >61.> 14.. 15.. 1b., 17., 18. ja 1. MolKua palk. 
Järjelt tuli uuli juure äaome ja ?õlijc> tronäilt, peale lelle rob-
Kearvulilecl täienclulecl. 

Viimaste võitluste järele otlustacles, oli punaste taktika 
meie vastu umbes järgmisena Kujunenul!; bommiku aegsasti 
avati luurtllkituli üorka, KalmotKa ja ätiavino Klllacle peale, 
lule ägeclus Kasvas llbtelugu. liauätee piirkonnas terve päeva 
liarv luurtllkituli. l<elkpäeoa ajal ilmuliä tuttki poolt ja liit 
ning leult metla veerelt abelikucl. Näbtauasti olicl nacl peale-
tungimise vastu juba ammu metlas Koonclatucl. vangiä tõen-
clalill, et neile 3—4 päeva proclukticl Korraga nälja anti ja liis 
lunniti päeuacle Kaupa metlaäes elama. Metlalt välja tulevaicl 
abeliKKe lunclis meie patarei tuli mccka lieitma. la leal lumes 
lamalicl nacl tiliti nõutult õntuni. äuurtllkicl oliä Klllult juba 
Kõik nälja Kibutcmucl. KaeoiKucl maatala peksnucl. Kaitsjacl. Kes 
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plllinud, Kõik uinutanud, juba bulk aega Kõrvetanud arvatavaid 
reserve, — ja lii5 alle5 Kaguti nii palju julgult, et alie!iku5 või 
Kolonni» meie peale tarmata. l ibt i aga ei jõudnud abelikud 
tulepiirigi, vaia lamalid terve päeva uilljal ja öõlek5 Kadulid 
metla. 5ee õrritas meie mebi Kõige enam: — Kui juba, liis 
tulgu oölja, et nendega Karraga lõpuarvet teba! ÜõseKs tege-
vuleks palnucl näbtavasti punane nõgi veel Küps — pimeda 
varjul jooksid naä enne vastaseni jõudmilt laiali. . . 

äeilukobtade Kaitle ja öise rabu Kindlustuse mõttes 
saatis al.Kapten taurits paar roodu videvikus l<usmina ja 
JurniKo Külade peale vastu pealetungimisele. Kerge boobi all 
jättis vaenlane nimetatud Killad maba ja pages 5.-5ut?Ki libis. 

Kell 2l püüdis luurajate lalk KalÄlKinole liibeneda. 
valveposti tuli Kibutas nad aga minema. 

Meie Kaotused: 8. roadu vanem onv. lipnik liuuben Kuu-
lik — naavatud, lama laadu noorem abvitler lipnik laam ja 
6. laadu üunker Nugult äander põrutatud, äsdurid 47 baa-
vatud ja põrutatud, parema! tiival, üle raudtee seisva vene-
laste palgu olid punased taganema sundinud. Meie 2. raodu 
varu rünm tõttas appi, Kagus laiali jaaksnud raodud Kokku 
ja võttis Ubes oastupealetungimilel endiled leilukabad tagati. 
5ee ali^ elimene, aga Ka nilga ilelaamulik takt, mis peegeldas 
nii Kästi llbe Kui teile nõe oõimili. 5iin Kindla vaimule dilt-
lipliiniga patriotilistelt tundmustelt Kibutatud nõike lalk, ja 
leal — lodev, ükskõikne orjakari, Kellel liduvaks tsemendiks puu-
duoad sügavamad ideed. Nende Kaal ja mure ali — ainult põeo 
üle elada. Kõrgeid eesmärke leiduks vene mebelgi, aga puu-
dulid jubid, need energia allikad, mis lütitaks tuld ja paneks 
masti liikuma, äennikaua Kui vene valgete valitsustele an 
demokraatline ilme ainult silmakirjaks ja puuduvad vaimustatud 
töliled demokraatlised jubid,—on liitriikidel Kodanlile Venemaa 
Ulesebitule püüded ainult t l l n j a K o t i p ü s t i a j a m i n e . 

2<3. navembril põõris polguülem sõdurite poole järgmise 
päevakäsuga: 

.Kallid ilamaapojad, teie, 9. polgu sõdurid! Juba mit-
mendat päeva võitlete ennastsalgavalt, Kaitstes meie Kadumaa 
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iclapiiri vägeva enamlule laine eelt. leicl ei Koliuta ei Klllm, 
ei maruline luurtükituli, ega Kümme Karcla suurem ja clgeclalt 
pealetungiv vaenlale jalavägi. leie seilate Kui Kalju, — teie 
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va5lu on juba nii mitu vaenlale tormijvaklu Kakku uarilenua. 
leie alete neecl, Ke5 Kincllustaoacl meie Kaclule rakuliku täö 
ja elu. leie algacle! an Kaclumaa ama laatule ja õnne locmucl. 
leie Kaitlete tecla Ka igal aja! ama verega. 
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Ma ei leia Küllalt lõnu, et ninnata teie oanoult ja Kan-
gelalelilt meelt. Meie Unine armastatud Kaclumaa ei unusta 
Kunagi neid obureid, mi5 teie iganes tema eelt valmis olete tooma. 

leie Kulgas ei ole praegusel raskel silmapilgul llkski oma 
pimamate Kobuste eelt K9roa!e Koidnud. leie Kulgas ei ole 
üktegi väejooksikut, ega ei võigi olla. äellepilralt Killen Koi-
Kide roodude ülemaid ettepanekuicl teka nende meeste Kotita, 
Kes lenni Unel eKK teile! põbjulel väejooksikute nimekirja on lattu-
nuä ja praegulel lilmapilgul natioasti Kodumaad Kaitsevad, et 
neicl jaaklikute nimekirjalt maka Kustutaks. ÜKes lellega an-
nan Ka mina andeks Kõigile väejooksikutele, Kes KotituliKKu 
Karistust laanud, ja laan paluma, et Ka seaduslikul tee! nende 
endine süü andeks antaks ja nad Kõik seaduslikud õiguled 
tagali laaksid. 

Kangelased, avaldan leile teenistuse nime! südamlikku 
tänu ja Kiitult. 

6iinjuures annan Ka diniiliülema luulõnalile tänuaoal-
dule edali: «länan teid llldamelt, nativad melied! Mul on 
Kanju tublidelt meestelt, Kes langenud ja Käänatud." 

Nlam polkovnik ücnmid t . 

20. novembril alus 8. rood, Kelle 5ll.-6orKa Külas ära 
valietas l . polgu l?. rood XalmatKa Klllasle releroi. 

päeva Kestes äge luurtllkituli 6orKa, ZcKabina ja XalmotKa 
Külade peale, patareid olid eelmistel päinil juba märgid Kätte 
laanud, äeepilralt oli tuli väga trelwan. ÜKtlali Kasvas äge-
dus. ^.-(iorkas llllltulid Kolm maja põlema ja paljud langesid 
ruludeks. Veel roKKem Kannatas tialmatka. vaenlane oli üle-
saadetud Küüdimeestelt, näntaoasti teada laanud, et l<almotkas 
pataljoni ltaap alub. 5iin aina Kivid ja palgid lendasid. Ma-
jad on purustatud. NuIK Kariloomi otla laanud, klanikud 
metlades pelgus, pataljoni ltaap alus oäikles puumajas vaen-
lale pool Küla lervas. äeüe ümber langelid Kuulid ranena. 
5õKKemiste rõkumile! KerKilid Kordamili Uks ja teine maja ots. 
6nlu eel alles läks naenlalel Korda langetada lltit pammi akna 
alla, mis purustas aknad, ola leina, rebis Katki Kõik teleloni-
traadid ja paiskas telelonisti llbes aparaadiga vastu leina 
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äiclejao ülem Volclemar ssn<lre5lon, Ke5 Kunagi julgult ja rsõmult 
meelt ei Kaotanucl, lcläclis lilmapilk llnenciule Korcla ja julgu5taz 
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Kõiki ltaaoiz oüjaicl. Nllllcl alles lankus staap ja alus Köroalole. 
oasle Kioi Koolimajasle, leal öö läki KatKipeKletuo' aknaiä ja 
ukli Külma vastu Kinni toppicles. 
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Kell 11 alates osltalid jalaoäe alieüKKude pealetungi-
miled Iiüja õbtuni, mts Kagu aeg olid lülitud Nl. 6arKa ja 
KalmotKa vatlelile joone vastu. 5ntu! pimedas Katlus vaenlane 
äliabina ja Kusmina vabe! peale tulla. lema Katled lsöcli 
jalaoge tulega tagati. Meie pllsli- ja Kuulipildujate tuli oli 
väga trelivao, lett teda avati ikka IllKiKele maa pealt ja ainult 
suuremate Kogude peale, vaenlane ali tuld mitu Korda oma naba 
peal proovinud. Kui ta seda oma leeris, padrikus peidus olles 
unustas, liis lagedale tulles tuletatid temale teda meele surnute 
virnad, äellego alalt ongi seletatav näntus, et vaenlase anelikud, 
Kes väga julgelt ja lsjakalt metsalt välja tulid, jõudes endile 
labingu platlini, ilma et meie poolt ainustki pauku oleks vee! 
Kuuldaval? tulnud, malia beitlid ja Kobe v9i õlitul videvikus 
metla ära aurasid. Kui neil siiski mõnikord julgult jätkus ee!-
dada, et nii liirmus ilge patareide tuli meie sõdurid viimaseni 
pibuks an peksnud, ja nad ulaldalid astuda meie tule piirkanda, 
liis lundilid juba esimesed paugud tervet Kolonni või abeüKKu 
Kabubirmus põgenema, punaoäelaste vaimuvaesus oligi lee ime, 
mis meie arvulise väbelule juures ja võimatu lialuade! leilu-
Kontade! meid ei lalknud lämbuda. 

I. pataljoni piirkonnas Keskmine luurtllkituli. ?aar Korda 
lõitlid nälja vaenlase laamusoutod; jalavõe tegevus avaldus 
ainult luurajate laikade liikumises ja püssitules. 

IH. pataljoni piirkonnas elav luurajate tegevus. 9. roodu 
luurajad põrkalid Kokku vaenlale amadego Kella 12 ajal 5oIKa 
jõe ääres. 10. raodu omad Kiliutalid Kella 16 ajal 30 mebelile 
luurajate lalga äueiska ja äbabino Külade oane! laiali. Need 
olid vaenlale Katlumilelarved, mis otlilid meie nõrku Konti. 
Vaenlale ilmumine neil nõrkadel Kontodel tegi meie juliid pisut 
närvlikuks. 

vaenlasel olid rasked Kaotused. Meie Kaotused umbes 20 
naauatut ja põrutatud. 8. raodu ülem lipnik Karjel ja noorem 
olioitler al.-leiln. KuKK — põrutatud. Mõlemad jõid ritta edoli. 

21. novembril I I . pataljoni vastas lamalid vaenlale ane-
likud õõ läbi lumes. Ülejooksikute jutu järele tunginud eille 
päeva ja õõ jooksu! liin peale vaenlale 478., 479., ja 17. Küti-
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polk. paiguti olnud Karraga Künni Kuus aKeliKKu väljas. !llitu 
Korda asjata Kalleid tebes edali tungida, Kadulid nemacl valge 
Kakul metla, jättes valvepasta metla veerele. Nimetatud polgucl 
olid jult enne lakingut täies KoKKuleades lamburilt välja tulnud. 
Nendega Kaalas olnuc! Uks Kerge patarei, mis olenenud lut^Ki 
veski juure. 

5o!Ka ja äveiska ilmbrules märgati õõ Kestes vaenlale 
luurajaid, Kes oärvilili rakette SKKu lalklid. 

l<e!la ? aja! võtlid 10. raadu luurajad äoeiska juures 
neli punakaartlalt vangi, väena! võttis leitnant ploom pool-
rooduga pubastuskäigu äoeiska eellesle metla ette. I a lattus 
punaste öile leilukaka peale, punaled olid liin varju leidnud 
lõjapõgenejate suvistes onnides. leile Kerge patarei tuli oli 
nad liit ära peletanud. luurajad põletalid onnid ja neinakunjod 
leal ilmbrules maka. Nad Käilid Künni äkabino Kokale oölja. 
vaenlalt polnud Kulagi! näka. Ainult lut-Ki veski poole viivad 
põgenemise jäljed tunnistalid tema liinolemilt sõlel. leroe 
päeva Kestes peaaegu täielik vaikus, väljaarvatud vaenlale 
patareide Kukevõitlus meie soomusrongidega. väga trekoau 
tuli sundis loomusrangi taanduma. 

vaikus oli KaKtlane. vilunud jukid nägid lelles pana 
tunnult. l)ktu ee! algav Karv luurtllkituli Kujutas eneselt mär-
gilalkmilt. ÜKliKud pommid langelid 6orKa ja padaga eellete 
Kaevikute pikta, liis ärvalaoaste taganemile teede ja releroide 
alukoktade peale. Üõlel puudlid luurajad traataedu 5. raadu 
leilukoktade ees läbi lõigata. leroe! frondi! väga elav luurajate 
tegevus. 5oobiti rakette, pilluti Käligranaate. lut^Ki veski likis 
valgustati äkabina ja äoeiska leilukakti prolbektoriga. 

Haruldane juktumine 2. raodu varurllkma majakeles 
posjolokis: vaenlale 3-tolline pomm Kukkus maja ees aluna 
Küüni Kõrvale malia, Kargas sealt uuesti õnku, lendas üle Ka-
tule ja Kukkus Koovi peale Kobuste leKKa. keerles leal pilut 
aega, ilma et Kaliju aleks sünnitanud, ning liis, jällegi õKKu 
pailatuna, lendas veel üle elumaja, Kus lõlikematalt maka Kukkus. 

« 
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lormi tunnustes polnucl vilunucl lojamenecl eklinucl! tõna 
lööcli tervel polgu tronclil uilga palav laliing. 

(nne laliingut leilicl meie roocl järgmiselt: rauclteelt 
pakemale poole järjekorras — I., 3. ja 4. roocl (KajeoKa 
talu vastas)! 2. raocl pasjolokis relervis; 6. roocl ?ac!oga 
möila vastu Kaevikutes; t . polgu 12. roocl 5tl.-6orKa Külas: 
1. polgu I I. raocl jo 9pemeesKonc! Nl.-üarKa ja KalmotKa vane!; 

5. roocl änavinos: 8. roocl äneiska 
ja änavina ualiel: 7. raocl ja 
luurajate Komanclo (iorka rent-
niku majas relervis: 10. roocl 
ZneisKas, 9. roocl äanonjes, l l . 
roocl Mariennotis jo 1. polgu 
õperoocl 5ala Külas relervis. 

vaenlase paolt tungilicl 
üarka peale — 1., 2., 7., 8. 
ja 12. polk. Kaucltee piirkonnas 
— 13., 14., 15. ja 16. polk. 
Kelerois leilicl eelmistes lanin-
gutes llllla laanuc! 478., 479. ja 
17. polk. äuurtllKKicle arv ei 
olnuc! Kincllasti teacla. 

Kell 6 avas vaenlane tule 
Kõigilt patareicielt ja loomus-

NlamXapten «arkmann. rongilt. l a oli eille päeva 
Kestes Kcmuruclge juure toonuä ja 

tublisti laskemoona Kokale oeclcmucl. lü l i oli enclilelt tuntavalt 
tugevam, (lialgul oli luurtükitul! Koonclatucl Nl.-QorKa, Kal-
motka ja 6olKa eelsete 6. rooclu Kaevikute peale. Kuulicl lan-
gelicl väga trelioavalt. varsti oli traat purustatucl, ala Kaeni-
Kuia' maatala tektucl ja Kaks luurl vlinclaallii läliutucl. vaen-
lane tarvitas Ka gaalipomme. I I . pataljoni! Katkes teletani licle 
oma parema tiivaga. Ka I. pataljoniga polnucl enam llkenclult. 
liine parcmclacla palnucl uöimalult. 
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pealetungivalt jalaväelt mustenäas villi 5,-5ut?Ki paal. 
tnne aga, Kui jõuäliä 5ut^Ki paalt uäeä meie leilukabtaäeni. 
tarmaliä ?aäaga mõisalt punalec! 6. raaäu peale. Nacl lõõäi 
legamin! ja tagati. äiis juba vajus jõekaläalt, Kus puuäus traat-
aeä, vaenlale parv laavana 6. raaäu pabema tiiva peale, flaaä, 
lioalimata lellelt, et juba IiulK meki baaoatuä, lurnuä ja järele-
jäänuist Kõik põrutuä, pani meliilelt vastu. Kaks alivitleri aliä 
laanucl nõitluleoõimetuteks. l<riitililel silmapilgu! aü roaäuülemal 
paremaks Käeks atwitler K. t. tlenärik liebe, Kes ama arukate 
ja energiliste Karraläustega ning Klllma vere ja Kangelaselu? 
lurma pälgulega meki põrgutule all vaimustas, alles ile Kara 
meelemärkuletalt põrutatuä. l<õige valutama ja raskema lõõgi 
võttis vastu 6. raaäu Käimas rllbm ja temale appi rutanuä 
2. rllbm, Kes leiliä pabema! tiival, tiangelalena elines liin naor 
jaalllem n. a. a. augult kckbaum. kt mebi vaimustaäa, tõulis 
^a ama Kaevikus püsti, Keerutas rusikat uaenlalele, Kes juba 
Karra tagaliläõäult eemal lamas, janlllläis: »luige, Kuraäiä!" 
sealjuures tabas teäa vaenlale Kuul surmavalt. 2. rllbma jub-
tis alanalt Kuuliäe ja pammiäe saju aü rUiimalliem NieKlanäer 
lamlan. äai ile Kaks Karäa põrutaäa ja niiäi viimaks meele-
märkuletuit iabinguplatlilt ära. 

äuurtllkituii Kõoenes llbtelugu. ?aäaga mõila eel lama-
vaä abiiikuä piäaliä 6. raaäu KaeoiKuiä aialile Kuulipiläujatule 
all. JurKina Külas lllespanäuä Kuulipiiäuja lioiäis lama raaäu 
KaeoiKuiä rilt- ja alalt leljatagule tule all. Jõge mõõäa vajus 
uus laava peale, leekarä ägeäamait Kui enne, ja ulatas i l ! . -
üarkas 12. raaäu vastu, dii võimata neis tingimustes eäali 
vastu panna. Kaaäuüiem leitnant tilienbiaät tõmbas KäliKäes 
!2. raaäu lllema leitnant äimlaniga ama pabema tiiva mõila 
rebe juure tagali ja laatis KälKjalaä — llbe ratla pataljoniülema 
juure, teile jala releroilllema leitnant KaleKampi juure, lielervi-
ülem ali juba teateiä laanuä meie leilukarra üle tervel tranäil. 
6el!ep2ralt leiäis tema tarbetu alevat mebi tuläe laata, piäaäes 
leilukaräa päästmatuks. 7. raaä ja luurajate Kamanäa leiliä metla 
leroal I. ja I I . pataljoniäe nabekabal alielikus, et Kaitsta I. patal-
jani pabemat tiiba llmberbaaramile ja tervet pataljani äraisi. 
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Kainile eelt. Varu raoclu tegevus aü tingituä varem Kaoatletuä 
plaanilt ja Ka lellelt, et tule järele atlustacles aleks jõuclnuä 
varuroocl läbi pekletutl b. raoclu leilukabti päästa, pealegi oleks 
märulile tule all liikumine asjatuicl oboricl Kaala toonucl. 

leitnant liliendlaclt lai llbelt Küljelt 4. raoclu ülemalt 
leitnant Iraslilt teate, et I. pataljoni front paremal tiival läbi 
on murtuä ja pataljon taganeb teilelt Küljelt. 12. raoclu ülemalt, 
«t Ka üorka ja KalmotKa ncmekolialt on vaenlane lobi murclnucl. 
5Ü5, näbes, et leilukarcla an võimata päästa, jättis ta varem 
Kcwatletucl oastu-pealetungimile ja anäis Kiilu taganecla. äiia-
maale aga plllis tema rooäu 1. rllbm paclaga vastas paremal 
liival metla Kaevikutes, Kus polnucl rilttulcl. seljatagune aü 
armuta luurtllki- ja Kuulipilclujatule all. Oli raske Käsku rlln> 
male eclali anäa. ltooclulllema llleskutle peale läks oabatabtli-
Kult Käsku viima lancmn Kull. lilllim tuli õnnelikult 4. raoclu 
poole metla veercle nälja, ssooclucl taganelicl varem msäratucl 
Korras teisele liinile. 

l(almatka ja änabino piirkonnas ei raugenucl luurtükituü 
lugugi. l<a!m Kuuli llksteile järele KuKKulicl I I . pataljoni ltaapi. 
ÜnneKs ei teinucl nacl Kabju: — üks ei lõbkenucl ja teilecl aücl 
gaalipommicl. Jalavägi ilmus liiljem. Kui juba teletani llben-
clus pataljoni parema tiivaga varakult Katkes, liis atlustas tule 
ägeclule järele pataljoni ülem ai. Kapten laurits, et leal laoä 
enam Kõigeparemaci ei või olla. l a Kagus varus aleoa 
8. raoclu ja tabtis temaga iliklikult minna paremale tiivale 
appi. IDuclis aga vaevalt Veerina mõila juure, Kui mustenclcw 
punaväelaste KulK pilvena KalmotKa jo (iorka vabel 11. ja 
õperaaclu peale vajus ja neecl, tranti läbi murcles, leitukobta-
clelt välja lurus. pealegi aü 12. raacl OorKa juba mana jätnucl 
ja 1 l . rooä sattus rilttule ja ümberbaaramile äboarclule alla. 
?a!aljonill!em nägi, et näimata on veel leilukarcla paranclaäa 
ja lennileicl leilukabti tagali võtta, lellepäralt jättis ta parema 
tiiva laotule IiaaleKs, teacles, et leal taganemileks Kõik torvili-
leö Karralclulecl tebtuä ja releroe Kõigiks jutlusteks jätkub, 
8. roocl paiskus alieüKKu ja taetas naabri roocle taganemile 
juures. 



»?> 

5. roacl alus vee! änabinos, Ku5 ta traataia taga seistes 
pealetungimiselt Kergesti tagati lõi. Vaenlane, Kes Kiirelt Xal-
motkosle lisle tarmas, älioarclas 5. raoclu taganemiletee ära 
lõigata. 5ecla Kääaobtu aimas õperooclu Ülem al. leitnant Mlllil-
oacn ja otsustas, maksku mis maklab, anäa naabrile uoimalult 
äbabinolt välja taganecla. arvuliselt mitu Korcla tugevama 
uaenlale püssi- ja Kuulipiläujatule ralie all taganes tema lamm-
lammult, iga natukese aja tagant ama rooclu Kinni piclalles ja 
pealetükkivale vaenlasele liävitauat tulcl liime vabele anäes. !<U!. 
mauereülelt ja liulljulgelt liikus al. leitnant Mllblvacn ile alie-
likku mõõcla, melii paigale lunclicles. Noocl taganes jgrkjooklu-
clega eeskujulises Karras ja rakuliselt, nagu poleks lee lllnclinucl 
Kuulilaju all, vaic! Kulagi! õpeplallil, 

5. roocl päälis õnnelikult taganedes jõge mõõcla. l<a!mat-
Kalt võttis vaenlale Kuulipilcluja Küll jõe tule alla, aga õnneks 
jooklill Kuuliä liiga Kõrgelt ega teinult mingilugult Kabju. Iibe 
lumelaclu vaenlalele vastu lilmi takistas tublisti tecla meile 
trebnavalt tulcl jilrele anclmalt. llaoclucl liikuliä mõnilacla lammu 
uaenlale eel, aga Kcmjutult, Jõuti äoeiska Kobta välja. Vaen-
lane jäi Kaugele mcma. Võeti raaclucl Kakku ja Kolonniäes 
liiguti teilele liinile, luju oli Kea, ki puuclunucl palju, liis 
aleks Ka lau! laliti läinucl. 

tiuigi vaenlase pealetungimise raskule KelKKolit I I . patal-
joni vastu oli libitucl, liiski polnucl laaclucl Koop laatule otlus-
taja. Vee! oleks oõiclucl varu-roaclucle abil leilukobti iXalmot-
Kas ning üorkas paranclacta. tltlustavaks lai labing paremal 
tiiva! I. pataljoni piirkonnas. 

äuurtükituli polnucl liin väga Kange, jalavägi ainult 
clemonltreeris loomusautocle toetule!, pecmoobi libtis vaenlane 
lamasle Kolita, Kult meie front juba varemalt nõtku anclis, 
lee on paremale poole rcmäteecl 6emjanovsKi polgu uaztu. 
Kerge vaevaga läks tal Korcla paigalt vilata ja Kabubirmu 
ajacla cliltlipliinikebvi Vene roocle, pealetungimine oli Kaunis 
cige ja Kiire, (nne Kui aimalime nääacmu õiget luurult, olici 
punalecl juba raucltee valli! väljas ja venelalecl metla laiaji 
jooksnucl. Varu rooä al. leitnant KoiKi jubatulel paiskus 

^ 
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maantee veerele aneliKKu. I. raoclu parem tiib taanäuz Ka 
rilttule all maantee liinile, pataljon! staap llliez telefoni appa-
raatiäega ja Kolge muu lisleleaäega jili oaenlale Kätte. ?atal-
joni lllema K. t. leitnant 5eiur lai püslikuuliga raskesti baaoata. 
lema Kanälicl lsäuricl luurez liääaolius nälja. Iseäranis vanua 
sealjuures oli 2. rooclu reamees Noor. !. ja 2. raoclu reaä bar-
oenelicl Kuuliäe ralie all tuntavalt. Meelealu langen peaali, puu-
c!u5 pataljani ülem ja KatKe5 telefoni ünenclus seljataguse ja naab-

ritega. Kooäucl ei jäuclnucl 
peatacla maanteel ja taga-
nelicl sügavamale metsa 
vc>5tu I I . pataljoni, Kartes, 
et Kivitee! vDiclaKle neiä 
äralõigata sügavamalt lelja-
tagant. leacle I. pataljoni 
õnnetule üle jouäis KälK-
jalgacle ja liaauatuä leit-
nant 5eiuri läbi I I . patal-
joni, mi5 muiäugi Kaala 
mõjus seisukorra KaataluKs 
pillamisele ja õigustas alu-
mile teisele liinile. 

3. ja 4. raocl taga-
nelici tilie5 Korra5 ja pea. 
aegu ilma vaenlase surveta 
Veerina tee liinile, äiin 
Kaonclus Ka 2. roocl ja 
lipnik lalts KogU5 üksikucl 

l . rooclult järelejäänut! meliecl Kokku, äeilukarra üle Koguti 
liin Kincllac! teateci ja, Kokkukõlas I I . pataljoniga, aluti teilele 
liinile. Koocluä liikulici täies Korras. 

Vcmepeal ali laomusrong Kanale jõuclnucl ja ama äestan-
«liga puliastanuä I. pataljoni leilukokacl punastest, äemjonovski 
polk orgcmileeriz vastu pealetungimist ja Ka I. pataljon oli nai-
mis aluma enäistele leilukolitaclele. /tga teaäe II. pataljoni 
tegeoule üle tõmbas Kriiplu plaanilt läbi. 

pilt t>6 
Nlam Kapten telur. 
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Katastroalis llllläi a!i laomusrong, m>5 picli valvama vaen. 
laste järele ja Kindlustama meie julgeoleku parempaolle llmber-
baaramile vastu. lema oli aga parajasti vett toama lõitnuä 
ja jäi Kakale jõuämilega 20 minutit KiljaKs. Ja lee 20 minu-
tit vii otlustav terve laliingu Kaigule. 

lalakaalus I. ja I I . pataljoni tegevusega jättis Ka ta. rooä 
äveiska Kllla liis maka, Kui taganeoacl rooäuä leolt juba õnne-
likult möScla olicl. Kella l5. ajal algas vaenlane umbes 500 
melielile abelikuga äolionjele Kolmelt Kllljelt peale tungima. 
9. rooä leitnant volti jubotulel pani liin poolteilt tunäi vastu 
ja taganes liis võiäeläes KolcKKino eelleile Kinälustatuä leilu-
>olitaäele. Kiiluna etteulataoote 6alionje leilukolitaäe enele 
Käes boiämine oli nllllä juba loomuvastane, Kuna nenäe maba-
jätmine oli loogilileks tagajärjeks päevalele operotlioonile. 
KolcbKino KriKooo teel ilmunuä luurajaä Kibutati minema. 

leilele liinile alumile Karcl oli juba ammu ette määratuä. 
Rooäuä tulicl neljas libis: neiä vastu võtma ja liinile aletama 
oliä operatiiu ltaabilt Kälutuä polgulllema abi ai. polkovnik 
Irosli äala piirkonäa ja liclelllem leitnant lui lk vubrooka piir-
Konäa. llatlakamanäo lllem al.-Ieitnant Korkmann organiseeris 
Komanäo reserviga juba taganemise ajal rotla liäeme pataljo-
niäe vabel. 

I. pataljoni rooäuä taganeliä õlalt Kiviteed mäölla, luurem 
ala aga veerina ja Kivitee vabelt lagencliku Kouäu. Naä alene-
liä vubrovko liinile — l . rooä raua — ja Kivitee vabele, 2. 
rooä Kivitee Kobale, 3. raoä DubrovKa pabemale tiivale ja 4. 
rooä Klllasle varuks, pataljoniülema Kobuste täitmisele alus al. 
leitnant Männi. Vubrooka peale tulicl välja vee! olaä jalaluu-
rajate Kamanäolt ja 12. rooclult. äala Karjamõisa tuliä 6. ja ?. 
rooä ja ola luurajate Komandolt, äala Klllasle taganeliä 5. ja 8. 
õpe-ja I. polgu 11. ja 12. rooä ning aleneliä järgmiselt: 
5a!a Karjamõisalt Künni 5uuga jõeni— 7., 6., 8., 11. ja 5. rooä. 
Maaluurajate Komanäo jäi relervi 5ala Karja-rnõila, 12. rooä, 
I. polgu ja meie Dperooäuä 6ala ja ?u!Kaoo Klllaäesle. 

Kabenääalilelt alalilelt labinguis uiibimilelt lurmani väli-
nuä ja tlläinenuä, jõuäliä rooäuä äala.vubrovka liinile. INeeste! 
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oli tcliezti 3igu5tatucl arvamine, et neicl luurepclrasecl Kinc!Iu5tule6 
soojacle blmclaasniclegc, ees ootaoacl. ?ettumu5 oli vgga suur, Kui 
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liin traataecl lamalugune Kolmerealine ali, nalielt aga^nörgemalt 
eliitatucl Kui eelliinil, Kuna blinäaalkiäelt eelliini omaclega^vgr-

ainult paroocliacl leiti, vcllinucl ja Klllmanucl meliecl picli6 
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öö lävi märja jalgega lagecla taeoa all lumes Kciönutama. 
Kaevikutelt vii luurem jagu maa peale eliitatucl ja !llliikele<l 
jupikelecl, mis ainult llklikuic! jaguliä nõilicl maliutacla. JoaKlu-
Kraavilt puuclulicl täiesti. l<aeoikucl alill vaenlase patareiäo 

3 
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vaatlejatel väga selgesti näka, Kerge nencle peale tulä jukticl<l 
ja nei6 maatasa teka. ttäclakarral ei alnucl mingisugust võima-
lult laKKucla Kaevikult, ega Ka toetult juure laata. pealiin ei 
Kannucl mingilugult Kriitikat välja. 
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Üöle! oläi ärev!!. Vaenlane võis pealetungimilt jätkata ja 
Kergesti meicl Ka liit välja luruäa, lelt meneä olicl liig oälinuä, 
patareiä Kokale läääimata ja laske eesmärgiä KuulijooKlu Kau-
gule luktes KinälaKs määramata. Üöl ei annuä vaenlane aga 
enelelt mingilugult märki, päralt vanglaelt laaäuä teaäetelt 
leigus, et naenulaagris pealetungimine mitu päeva Keltnuä ilma 
vabeta, mekeä terveä öõä-päevaä lageäa taeva all viibinuä, 
puruoälinuä olnuä, Kolie Klllaäesle lisletormamile järele maja-
äesle laiali valgunuä ja lealt niioõrä muretult põõnutanuä, et 
vastupealetungimile Korral meie neiä Kõiki niivitaäa oleklime 
võinuä. äee asjaolu oli meie poolt arvesle võetuä, Kuicl meil 
puuäuliä lelleks värskeä jõua. Jõuäe eKK oleks veel Kuiäagi leia-
nuä, aga peapõbjuleks tunäus lee, et meie liiga KangeKael-
lelt piäalime Kinni pasliiolelt Kaitle taktikalt. Järgnevates ope-
ratliooniäes avalaus lee motiiv veel leigemalt. NKtiiole Kaitle-
viili juures, ette võttes lübikeli vastulööke, oleklime meie enäi 
Kaitlemilt märkla Kölbustanuä, Kulga akoreiä ära lioiänuä ja. 
võib olla, Ka lojalaaki laanuä. lugev oli vaenlale luurtükioägi, 
mis Karastavaks lai, Kui ta, mitu päeva lllite ja leäalama KoKta 
lastes, tabavalt märki baKKas lalkma. 5ee oli temal väga liõl-
bus Kinäla liini juures, villjalõjas oleks meil aga peaasjalikult 
tegu olnuä vaenlale jalaväega, mis Korratu rööolalga nime peale 
ronkem öigustuä oli, Kui et Kanäa „lõjaoäe" nimetult. 

äelleks junuleks, Kui vubranka liinilt meiä välja peaks 
loöäama, määmb äiuiililllem oileolaäe leilukokaä Naroona liinil 
KincllaKs. dma Koräa teatas polguülem Kaluga, mis vee! ööli 
laiali KantaKle, pataljoniäe jaotult polgu olaäele. 

25. tlimeleä usitluleä vub>-ovka.5ala liinil. 
22. novembri 9Ktu! oabetas 8. polgu I. pataljon meie I. 

pataljoni DubrovKa liinil ära. !., 2. ja 3. rooä aluliä Koma-
rovka paraakiäesle, 4. rooä jäi DubrovKa teilele liinile varuks. 

Järgmile! päeval enne lõunat liikuliä luurajaä tervel tronäil. 
Vaenlane ali ööle oma patareiä meie leilukobtele ligemale 

loonuä, laskis Karve pauke KülgelalKmile otstarbel. 
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l?ea!e lõunal auaz ta DubrovKa peale tule neljalt Kergelt 
ja Kanelt raskelt luurtllkilt. äuurtllki tulele järgnes pea jala-

5 « 

vile pealetungimine Kalie — 14. ja 13. Kiltipalguga. Vic!eoiKu5 
lõikalic! lapõtlricl traataiaä lilbi. 8. polgu Kaua aega varu5 oii-
binuä ruoäuä ei Kannatzmuä luurtllkituläja'jalanile tormijooklu 

»« 



178 

välja. Vaenlale luroe all jätlic! nac! leilukaliaä malia. (limelena 
taganes 4, raacl ja sünnitas Kabunirmu Kliigis ravllucles. l)ub> 

ravka jäeti mana. Meie 4. roaclul, Kes 
VubravKat alus, läks Karcia energiliste 

teilel liinil liinpoal 
abinõuclega leitnant 
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l ra ls i juliotulel peatama lundida llbt ala 8. polgu , meestelt, 
äuurem ala neilt aga jaoklis laiali äala Karjamõisa ja Kabõl-
jaki Külasle. 

polgulllema Kalul läksid meie 2. ja 3. rood ai. polkovnik 
I ro ls i jubatulel vastu-pealetungimill Korraldama, liommikul 
alles oarusle tulnud ja valinud roodud, seisukorra tõlidult enes-
tele täies ulatuses elte Kujutades, ruttasid Kiire! sammu! Kaiale. 
Nad Kagulicl teel taganejaid ja Korraldasid neid vastulöögi tar-
vis DubrouKa teile! liinil. Nga enne veel avalicl meie Kergecl 
ja rasked patareid ennekuulmata Kiire tule DubravKa peale, 
mis tõi põrgu maa peale, ^i olnud enam llklikuid pauke ega 
lõlikemilt Kuulda, laevas punetas tulelt Kagu aeg. Vaenlane 
latlus KabuKirmu ja, Kes päälis, lee näitas pöKKe. Näljaseid ja 
laaginimulili punaväelasi, Kes majaclesle laiali valgunud, langes 
nulgana ama Kimude oliuriks. / ^ 

valiepea! olid raodud lakingukorda löetucl. 8. palgu roa-
<lucl eel abelikus ja meie Kaks roodu järele, äala Karjamõisalt 
tuli nölja 6. rood, Kes parajasti luurajate Komando paalt vabe-
tult oarusle pgälenud, valmis ali nastalt DubrooKas vastupaneku 
Korral rilttule alla võtma. 

vaikis luurtllkituli. Jalaväe abelikud uajulicl tormilioona 
DubrouKa peale. Ilma pauguta jõudsid 8. polgu roodud omaleilu-
Kobtadele. Vaenuvägi oli mella laiali jooksnud, ttaauatucl ja neecl, 
Keda lurmaliirm liurtlikute ja Kaevikute nurka Kinni neeclinuä, 
võeti vangi. Neicl oli 23 meelt. 

2. ja 3. roocl jäid julgeoleku Kindlustamiseks DubravKa 
teilele liinile, Kuna 4. rood KomarooKasle pulikulele tuli. 

leile! liinil leisoacl rooclucl uõilicl ainult elialgu! ööleti 
majacles viibida, päeval ja päralt Ka öõlel ei annuä leal vaen-
lale luurtllkituli enam alu. 

24. novembril Kell 1 tungis vaenlane Kane rooduga l<ri-
Kouo ja 5<monje poolt KolcliKino-eellete 9. raoclu leilukolitode 
peale. illieliKKude püsli- ja Kuulipilduja tuli võttis Kllla rilttule 
alla. punased jõudlid traataiani, liolcnkino ee! puudusid Kaevi-
Kud ja muldmajad. vaba! aja! vübilid melied majades ja oües 
«aenlale ilmumise Korral alulid nad oma määratud Kolitadele. 
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Medeä lalklicl maja nurkacle ja palgiliunikute tagant, vaen-
lane aü ootamata ligiclale tulnucl. Metieä roomalicl iigeöa tule 
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all oma leilukatltaclele. Vilga oaliuaci olicl meie Kuulipilcluricl. 
Kuulipilclujaicl ali ncllie. Vaenlane tungis aga mitmelt KUljelt 
peale, äellepöralt picüä Kuulipilclujaa' ama leilukokti ja laske-
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märke peaaegu iga 10. minuti jilrele valietama, et alla alat 
Kaige tarvilikumal Kakal. 9. raalt Kaotas siinjuures Kaks lodu-
rit baavatutena. DubrauKa ja 5ala Marienlioti peale auas 
vaenlane suurtüki tule juba Kel! 8. DuorovKas valmistas tema 
algules Kolie pealetungimist ette. l<el! 9 ilmuski jalavägi, Kelle 
aga 8. palgu roodud patareicle toetule! tagasi laia. Kel! 1 l 
Kardus pealetungimine suuremas ulatutes. I. pataljoni ülema 
K, t. al.-leitnant Männi laatis ama Kaks raaciu raua- ja Kivitee 
vabel eelliini leljatalia alieliKKu. Vaenlase Katte varises Kakku. 

Neis Kalletes torkas silma vaenlase jõuetus, ( t ajutilell 
end Kindlustada nende narrimiste vastu, anclis palgulllem Kalu 
DubrooKa garnilonil lllliikelt pealetungimist leilukolitacle elile 
pubastamileks ette võtta, äes lulites aü varem välja saadetud 
6. roodu lllem leitnant tilienbladt 60 mebega 5a!a Karjamõisa 
Kakal vaenlasele leljatalia Kabunirmu sünnitama. 5eda ali 
vaenlane märganud, ja sellepärast olicl DubrooKa aü opereeri-
oad väealad Kagu aja väga ettevaatlikud. DubrooKa garnison 
punastas leilukabtade elile Kerge vaevaga ja tuli oma Kabtadele 
tagali. Nilja õbtu! märgati vaenlast metla veerel. Neid peletati 
pllsli- ja Kuulipildujatulega eemale. 

vastu pealetungimise algul oli a!..Ieitnant Männi palunud 
laamusrongi jalaväe toetuteks välja lõita. 5ee aga teatas, et 
raucltee oli eespool suurtükitule läbi purustatud. laetus piirdus 
suurtükitulega. 

Meie Kaatuleä: 2. raaclu noarem oboitler lipnik liiemann 
baavatud ja umbes 30 sõdurit baavatud ja põrutatud. 

tieü 6.30 püüdsid vaenlase luurajad l<oscnkino eel traat-
aeda läbi lõigata. 9. raadu eelpostide tuli ajas nende Kalle 
nurja, sealjuures lai üks punane lurma ja teine langes vangi. 
Kell ? ligines äveiska poolt abelik, mille luurtükituli laiali 
ajas. Üntuni pammitalid vaenlase patareid Mariennati ja 
«alcKKinot, Kusjuures laid liaavata 9. raadu leidurid Kumm ja 
Metsamart. 

l(e!! 11 Kuni 17 pommitas vaenlane llbelt Kergelt Kuue-
luurtükililelt patareilt, mis leilis panema! paal änabinat, tiolck-
Kinat ja Marienliofi. ärile ettevalmistuse järele baKKasäalionje 
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ja KriKavo vcmel jalavägi Kalies akelikus pealetungima. kclali-
liikumine jcirkjookluclega Kestis neli tuncli, enne Kui cmelikuct 
meie pllslitule piirkancla jgucllicl. 5uurtüK!-, Kuuüpiläujate- ja 
püslituli riilus ilu ja noo eäalitungimileks. punavägi jaaklis 
välja mööcia laiali. Ulu Kinnitumiseks ja julgustamiseks anti 
uus, Kaks tunäi Kestev leitlak luurtllkitulcl, mis peaasjalikult 
KalcKKina veale oli Kaanäatuä. Kuulicl trekvalicl. ?5rgu läks 
laliti. Külamajaä 'liäuinelic! Kaapis. Ilegi viimaleä Kuuri cl ja 

Kllünicl, Kus meie alulime, 
langeliä rulucieks. Üks 
pamm Kukkus rekte. Kus 
roaclulllem ja teletanistill 
aluliä. leletani apparaat 
lai purustucl, roaclulllem, 
teletanistic! ja KälKjalaä 
parutatucl. 9. ravclus lai— 
reamees i t l e k l a n c l e r 
J ü r i p. õ o r m a n n lur-
ma ja paar läclurit Kaaoata. 
7°unni aja päralt ilmuz 
jalavägi uuesti. Ka leekorct 
löäcli ta tagali. 

Mõlemacl alielikuä ja 
pammitus ulatalicl Ka 5ala 
KUla ee! ja lellelt parema! 
paal leisuate II. pataljoni 
8. 5. ja I I . roaäu vastu, 
aga vclkema Kaoga. 

Kell! I? jatkaliä vaentale patareiä atle märulitelt tulcl. 
Mulämajacle ja KaitleKraavicle puuckulel ei leiänuä 9. roocl 
Kulalg, varju ja ali lunnitucl KoleKKinot malia jätma. NinM 
veltveebel ja I. rllkma ülem mSne läcluriga ja Kuulipilcluri Maäelr 
Kllppariga, Kellel automaatpllls Kaalas, jäiä ama leilukaktaclele 
paigale. Kel! 19.30 tormas peale uaenlale jalavägi. Nimetatul! 
löcluüiä pllliliä Kangelalelilelt paigal ja llllgalicl ama riistaäelt 
tulcl vaenlalele liime oakele, tema pealetungimile Kimu märkla 

?>!» 44. 
Kapten Iral». 
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Kanandodes ja Koogu tagasi võttes. MarienKatis aü 9. raaä 
encl vatieajal jälle Kogunud ja alus veel õige! ajal oma 
leilukantadele tagali. Vaenlale tormijaaks löödi lõpulikult luurte 
Kaow5tega tagali. Meie Kaotused siin — 10 põrutatut. 5eilu-
Kokad endiled. 

viimaste laliingute Kirjeldustes vilklatad tinti sgna „tead-
mata Kadunud." äelle sõna alla Kogunev juba Kaunis luur arv 
sõdureid. Vangiä tõendavad, et neilt .teadmata Kadunuist' pai-
lud vaenlase leeri üle minevat. NäKtus an valgus alles viima-
le! aja! silmapiirile Kerkinud, ki laa Kuidagi uskuda, et Keegi nane-
matelt sõduritelt, Kes Küpsenud 9. palgu demokraatlises vaimus, 
larnale ama rakoa, ama lõjavcle Käbistamilega ja amaenele 
vaimuvaesuse tunnistamisega valmis laab. seletatav on lee viima-
lel ajal palku saadetud t õ i e ndustekobta, Kes alalt Venemaalt 
põrit, alalt aga rabouleta, Kaduta ja eneseväärtuse tundeta lelts-
Kanna põnikint — ,paradiisi-"atsijad. Neid ei KaKetle 9. palk, 
vaid lõõb Kilega järele — õnn Kaabakatele Kaala!.. 

vubranka raiaonis algas vaenlane pilut Kiljem pommita-
milt. Kell 9 tulid frondi parema! ja pakema! tiival abelikud 
näntaoale. Nästi tabav jalaväe tuli ei annud neile võimalult 
lageda! palju llmber vaadata, vaid lundis neid tuldud teed 
jälle metla tagali pugema, lurnuid ja Kaavatuid maka jättes. 

äuurtllkituü muutus Kõvemaks, Nl.leitnant Männi läädis 
oma roodud teile! liini! lahinguvalmis. l<e!I 11 tui! vaenlane 
tugevamate aneliKKudega peale. lormijooks Kestis Kuni Kella 
14. suured Kaotuled luurtllkitule läbi riilulid punaväelaste 
lõjakule. äurnuid ja Kaavatuid jäi tublisti nõitlule väljale. 
Raudtee ja Kivitee vakel oli liirmult Kaaoatute Karjumist Kuulda. 
Nagu päralt vangidelt Kuuldi ja meie ile Kiljem pealetungimilel 
jälgede järele otsustada oõilime, alid leal terved vaenlale Kolonnid 
maka niidetud, mets puruks ja mudaga legamini pekstud. Meil 
alid Ka tuntavad Kaatuled — 3 lurnut ja 8 Kannatut. Kaevikud 
Kivitee ümbruses olid suurtükikuulidelt täiesti purustatud. 

Meie vastas võitlesid järgmised vaenlale polgud: 162. 
KütipolK 400—500 täilki ja 12 Kuulipildujat — NnnensKaja 
vastu; ! 2. polk—800 tiläki ja 13 Kuulipildujat — raudteel; 13. 



184 

palk — Kaosleis leelama — DubrobKa eel; 15. polk — 13. polgu 
lehataga varuks i 17. pa!K DubrovKalt 5ala Külani: 18. p. 5ue!sKa 

2 

Külas; 7. p. KriKovos; 478. ja 479. p,—5o!Ka jge ja pesta nesk 
juures; 630. ja 2. ülienäatuc! palk lutikis varuks- 14., 16., 
1. MalKua Kommuniltlineja l.rauäteepalKleiliclIamburis varuks. 
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Vaenlase jõuclucle roKKult ja pealetungimist? päevpäevalt 
Kasvavat ägeclult arvesse võttes, annan polgulllem 26. novembril 
aegsasti DuorovKa liinilt lakkumise pulluks taruililecl Korraläulec! 
salajases ringkirjas teacla. Kõige ögeclamac! tarmijoaklucl olicl Kogu 
aeg DunrovKa liinil, mis arvamisele ja Kartusele maacl anclis, et 
vaenlasel siin elik Kuiclagi Karöa lälieb meie fronti läbi murcla ja 
pealetungimist jätkates, enne Narva liinile välja jõucla, Kui äalas 
ja pulkavas võitlevac! meie vcleolac! lecla jõuaklicl. Käsk aü järgmine: 

»vcieala, mis D u b r o v K a l i i n i Ka i t -
seb, n i m e l t : 8. p a l g u I. p a t a l j o n ja 
me ie I. p a t a l j o n i rooäuä, peab e n n a l t 
t i n g i m a t a Kaonäama ja K a r r a l c l a m a 
õ l i t u p o a l l e l KomarauKa l i i n i l , metsa 
vee re l , et l e a l a l ie l iKKuc les n i i k a u a 
v a e n l a s e l e v a s t u panna , Kui meie Ker-
gecl p a t a r e i c l enclicl Kaks v e r s t a icla-
p a a l N a r v a t lllesläääajSuaoaä. ä e l l e 
j ä r e l e ta ga nevaä a l i e l i k u ä l ä b i Kama-
r o v k a met lo , pea tauac l umbes o e r l t 
maacl e e l p o o l pa ta re i c l e uus, l e i l u k o b t i 
ja Ko iaoac l v a e n l a s t s u u r t ü k i t u l e toe-
t u l e l l e n n i k o u a K i n n i . K ü n n i pake-
m o l t t i i v a l t I I . ja III. p a t a l j o n t ä i -
e s t i v ä l j a j õuavac l t u l l a , p e a l e l e l l e 
a l u v a c l pa ta re ic l määro tuc l l e i l u k o k t a -
clele, t e i l e l e poo le N a r v a t . ?o!K aga 
läbeb v e s t e r v a l l i Kolormutesle uarusle 
( reserv i ) . 8. p o l g u p a t a l j o n a l u b oma 
m ä ä r a t u c l l e i l u Kol i a le N a r v a K a i t l e -
l i i n i l e , l . p o l g u olac! Kaguneoac! Ka 
V e s t e r u a l l i K a s a r m u t e j u u r e , Kus nacl 
eclespic l i lec! Karra lc lusec! l a a v a cl. 5 p e-
meeskanc l a l u b oma e n c l i s t e s l e Kor-
t e r i t e s l e . IToocluülemaa' j a k õ i k o b v i t -
s e r i cl peaoac l e l a m a r o o c l u ä e j u u r e s 

, Kasa rmus . " 
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2b. Njutine vaikus. 

Vaenlane aü jõudnud peale meie 22. novembri õnnetult 
juba oma võidujoovastuselt tublisti jabtuda ja mõne päevaga 
encla pea verileks peksta meie lõdurite Kaljukindla rindmllllri 
vastu. Järgnes nääalapäev! Kestev vaikus — naaoatute lugemi-
leks, laiali pagenucl punaväe KorraldamileKs ja laskemoona taga-
oaracle luurendamileks. 

NäKtaoasti ei renkendanud punalecl nii Kindla vastupane-
Kuga, et Kabenäclalile löömile järele juba laskemoona nap-
pult ja relervicle puuclult tunclus. Ninus raudtee ei luutnucl lõja-
väge tarvililel mõõdu! oarustacla ei meeste täienduste ega Ka 
laskemaonaga. (despidi luuremate laliingute tarnis laskemoona 
Kogumiteks Kulus aega. lormijookle valmistati põbjalikumalt ette. 

vaiklel näclalal Kordulid elavacl luuramiskäiguä mõlemilt 
poolt ja vastastikkune oakeldaoa ägedusega luurtllkituli. 

27. novembril oli tervel frondil luurajate tegevus, ileära-
nis elav aga I I I . pataljoni piirkonnas. 5iin Käis meie poolt 
laik melii l i . roodu ülema leitnant M iku juliatulel jõe Kallalt 
mäsäa Künni äveiskani luuramas. äalionjes ei olnud voenlale 
nabiposte märgata, äneiska Kokal üle jõe leilid Kaks leitsme-
mebelilt pasti, Kes meie peale tule aoaliä. Natitavast! olid 
nad Ka telefoniga vorustud, lelt patarei avas Ka Kobe meie 
peale tule. / 

28. novembri! Karv vaenlale luurtllkituli. Meie patarei 
laskis äanonje Kllla põlema. 

29. novembril lai m . pataljoni lllem al.-Kapten l<o!ts 
Kalu õittel Korraldada tõlilemat luuramiskäiku Ubes õalti patal-
joni aladega KriKooo likis. luuramisksigult nõtlid ala: 9. raod, 
18 nabatabtliKKu õperoodult lipnik Intnaliga, 4 pommipildurit 
lipnik Mälliga ja lipnik Vabter Kalme automaatrillsliga. ler-
vet laika jubatas leitnant Vait. Ülesandeks oli oaenlalele 
ootamata KriKovos peale tungida, teda laiali ajada, vange võtta 
ja tagali tulla. 

XriKovo alus rabade taga. äinna päälis ainult Kitlalt 
loorada mäscla, mts Kandis ?iK<Ma nime. pikalilla otla juures 
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lattuliä meie luurajad oaenlale oatiipasti peale. Nägemata 
temalt mööcia miliäa ali võimatu. lunnimees lai surma. lema 
juurelt leiti clokumente ja Kak5 M l i . veicli eclali alu5 valve-
tõke. äee aeti püssitulega laiali. l̂ abas, MannavKa-KriKooa 
teel, oli alaline rakettide valgustus. Kalm ver5ta liin paol 
KriKovot, lagecla! laol, Kõrge Kingu atlas, alus järgmine valve-
tõke. äee aeti laiali, kclaliliikumine arvati mõttetu aleoat ja 
pööral tagali. 9. roaclult lai llk5 lõllur liaavata ja teine — 
jäi „teactmatalt KaclunuKs." 

pealelõunat lalklicl raskecl 
patareicl Mariennoti ja äalat 
Karva tulega. KalcKKino ja Dub-
rooka ee5 liikulicl luurajacl. äaime 
lllie vangi. — 2. lletlemvri sõlel 
laskis vaenlane püssitulega meie 
eelpaste äala Küla Kalial. Kella 
10 aja! märkaliä 10. raoäu eel-
postilt vaenlase luurajate salka 
äatwnje paale liikuvat, pllsli-
tulega Kiliutati nacl laiali. Kella 
t l—15 ajal lalkliä vaenlale 
patareicl KalcliKinot, äalat, Ma-
rienkati ja pleKKenKati lilcla, 
lastes välja 200 pammi, millelt ?ilt?s. 
aga luurem ala ei ISKKenucl. NlamKapten Volt. 

3. äetlemori! oli DubraoKa raiaonis sõle! Karv suurtüki-
tule natletus. Kella 2—4 paiku laskis vaenlane KolcKKino 
peale l5 pammi. Kanju ja Kaotul» meil ei a!nu6. ?ilut varem 
märkalicl KolckKina eelposticl oaenlale luurajate laika encla ee! 
ja ajaliä lelle pllslitulega laiali, vaenlalel jäi Uks lurnu malia. 
Kella l i —14 ajal pommitalicl oaenlale raskeä ja Kergecl 
patareilt KalcKKina ja äala Klllaliä, Mariennali ja äala mõila. 
ÜKliKuä Kuulicl lenäalilt pulkava Kakale, .Iluele" taluni. lublisti 
lckrapnelle laclas äala parve juures meie Kaevikute peale, vaen-
lale Kolmetallliie patarei alus raaclulllemate arvamile järele 
äoeiska vastas üle jõe metla leroal, leega äala Külalt oalt Kõi-
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gelt paalteilt oerzta eemal i 4^^ talline patarei Nl.üarKa piir-
Kannas, äuurtllkituü oli trenoau. KalcnKinas lllttilic! majal! 
põlema. Mõnecl raskecl granaaclic! langeliä 5a!a mõila elumajasle. 

äperoacl lai Killu maliutacla enclöalaklllasleja mõila. 5e!gu5 aga, 
et liin teroeiä majalicl peaaegu enam ei ale. äuurtükituli oli 
liiga tlgclaalitlik. äellepciralt alenäus raocl pleKKennol! mõila. 
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viniiliülem ali teateiö laanucl, et VubravKa Kõrts ja en<ii-
le<! meie patarei blinclaalbicl VubravKa eel on enamlane Käes. 
5ee aü vaenlasele ainuke peatuskont meie eelliinü. peale lelle 
oli neil Kõige läbemateks alupaikaäeks veerina ja Nl.-6cirKa. 
polgulllem teeb I. pataljani ülemale leitnant Maasikule lllescm-
cleks glitul dünclaalnicl ära paletacia ja K5rt5 oma alla võtta. 
Ülesannet täitma alulic! Kella 17 ajal 4. roacl ja paal 3. raaclu. 
6uurtllKill ualmistalicl pealetungimise ggecia tulega ette. Meie 
alieliKKe nõbes jooksis vaenlase naloetõke Kortlilt ära. t(a 
bünclaalbicle liinil ei jõuänuä vaenlane Kaua na5tu panna, 
äaacli Kuu5 vangi. Helgus, et lea! KaüleleiluKorras alus 1. 
peterburi Unenäatuä polgu 1. roocl. õlinclaalliill lllllclati põlema, 
vabepea! Koonäus vaenlane uuesti ja alu5 releroiöe taetulel 
oastu-pealetungimilele. tüicl meie rooöuä oma Ulesancle täitnuä, 
liis tuüc! nacl tagali ama Kinälustatucl liinile. VubravKa Kortli 
jäi naloetõke. Kel! 22 jätkas vaenlane oma pealetungimist, ava-
tles suurtükitule VubravKa Kula ja meie Kaevikute peale, val-
vetõke oli lunnitucl Kortlilt lakkuma. Kõrts lllllclati põlema. 
Meie Kaotulecl — üks põrutatull. 

4. äetlembril Kella 1 ja 2 vabel Katluliä oaenlale lalga<l 
KalcbKino peale tungiäa. Nroatavasti Kaoatlelill na6 traati lobi 
lõigata, lõõlli tagali. lerne päeva lalkliä vaenlase raskeä 
patareicl VubraoKa Küla. Kel! l? langes 10-meneline oaenlale 
laik äala eelposti peale, püssitulega aeti laik laiali. Mana jõi 
llks lurnu ja Kaks pllsli. 5eiti Kibutuslebti. Neiä ali Kõigi! van-
giclel. surnutel ja baaoatutel Kaalas: 5ecla jagatavat võija enne 
labingut luitletamile paberiks! . . lencllebtecle lilu on tuuma-
Kamaks ja Kainemaks muutunuä. Võnem alet on lõöklõnatle!. 
KõbutataKle, et NõuKoguäe riik rajariikiclega ei lõäi. lema 
eesmärk aüa valgetkaarti bävitacla ja enelele bäclaabutaks teba. 
Niilama tabetakle piirini, l. o Naraona jõeni välja tulla. 

b. cletlembril oli VubravKa raioonis luurajate vabel tule-
vabetus. Kella 2—3 ilmuliä luurajate lalgacl äoeiska ja äabanje 
poolt KolckKino vastu, (elposticle tuli ajas naä laiali. 5uur-
tllkituü VubravKa ja Marienbati peale Kestis oabetpiäamata eäali. 
Mõnecl granaacüc! KuKKulicl meie KaeniKKuisle. Kaotul! meil ei 
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olnud. Kel! 20.30 võtsid 10. roodu eelpostid üke enamlaste okvitleri 
vangi, Kes luurajate lalgaga meie leilukobtadele püüdis läbeneda. 

7. detsembril Keskpäeva ajal lasid vaenlase patareid Kalck-
Kinot ja Morienboti ning 9. roodu valnetõket pilvele" talu 
juures. Meie patareic! vastasid, mille tagajärje! äanonjes tule-
KaKjud tekkisid, oli Kuulda padrunite loKKemili. Niisama pommitatid 
uenelaled DubrooKat ja 8. polgu 6. roodu leilukobti 5ola Küla 
eel. Videvikus Käilid 5. roogu luurajad 1 ^ versta naenlale 
poole äala Küla Kokal, äea! polnud aga midagi märgata. 

3. detsembri liommikul na-
Ketas 8. polgu I. pataljon 5ala 
Karja mõisa liini! ilra meie polgu 
I I . pataljoni ja l . polgu I ! . roodu, 
ttoodud viidi mõneks päevaks 
linna puKKulele, et meeste! või-
maldada launas Käia ja pelu 
pesta. Muusika oli traataia juures 
vastas. l inn võttis oma Kaitsjaid 
lilledega vastu. Karter oli vester-
valli Kasarmus. Kobe mindi launa. 
5ama päeva õktu! oli ,5õdurite 
Kodus" Korroldud tantluõntu tee. 
lauaga, ja 6. detsembril (esti 

seltsis pidu. Korraldas peaasjal!-
polgu'telegraf. Kult ..Ükistõõ". 

laiendustena ttakvere tagavara pataljonilt on polku tulnud 
rolikesti venelasi, ingerlasi ja eeltlali — venemaa alamaid, Keda 
mobiliseeriti lel ajal, Kui peterburi ja piKKva Kubermangude 
õlad meie Käes olid. Nüüd olid need maa-alad Nõukogude 
vägede Käes ja nimetatud sõdurite alus võitlemiseks meie väes 
Sonistatud. Kordusid jubtumiled, Kus nad punaste poole üle 
KaKKalid jooksma, lealjuures muidugi Ka lõjalili teateid meie 
üle vaenlasele edali Kandes. Kõike leda arvesle võttes, otsustati 
sarnane element roodudelt eraldada ja alutada nendelt KamarovKa 
Komandandi juures täillalk. esialgul töötatid nad leilukontade 
Kindlustamisel, vakeraku aja! aga raiulid polgule põletispuid. 



27. 5alnng 8. äetlembril. 

5uuramileKäigucl, rni5 vaenlane viimaste päenaäe Kestes 
l i in ja leal ette võttis, Kanalilt rabkem enelekaitle laaäi ja 
leüepäralt võis Ka palk ama täbelepanu vanem pingu! boicla. 
I I . pataljon, Kes fll.üarka all terve rea raskeid labinguicl läbi 
oli teinucl, lubati Narva punkulele. 5iinitagustes Külades ali 
pataljonile pulikek5 liiga viibe ruumi ja teileks oli tarvis lodu-
ritele võimaldada launas Käia. vaenlane valmistas aga laiaja 
uut pealetungimist, ja algaski leda 8. cletlembril Kell 7 bammikul, 
auacles ägeda suurtükitule rasketelt ja Kergetelt suurtükkidelt tervel 
palgu trandil. pealetungimise Kavatsus vaenlase paalt lai Kabe aru-
laaäanaks ja lellepäralt pidi I I . pataljan enneaegu linnalt 
labkuma. äaatmine pidulik. Meeste meelealu bea ja lSjaKas. 
0rKeltri belide leKKa Kaltlic! lageäasti luurtilki mürtsult ja Kuuli-
pilclujate ragin. Mebecl täbendalid naljatades: 

.punaled Kinnitavalt rabulepingu allkirja." 
5. ja 6. raaö läklic! 5ala Karjamõisa; 7. ja 8. r. mabu-

tati KamarovKa baraKKiclesle. Kel! 10 tungis vaenlane tibedais 
abeliKKucles lõuna ja põbja paalt Narva maanteelt Kabe laa-
musauta toetule! DubrouKa Küla peale, Kus I. pataljan alus. 
Hõõgi v9tlid vastu K9iK pataljoni roodud. Jalaväe ja patareille 
tuli lõi vaenlale Kaatustega tagali. Kell !2 Kordus pealetungi-
mine terve! tronclü. Katled purunelicl meie tule all. Kell 15 
ilmutilt vaenlale obelikud põbja paolt DubrovKa Kiviteelt 1. 
raoäu vastu, vaenlane taganes jälle metla lerva tagati. 6btu! 
jäi naikleks. ttommikul KuKKulill meie raske patarei Kuulilt 2. 
rooclu Kaevikusse, mille läbi 3 lõclurit baavata laia. punaste 
tule läbi Kaatuli ei olnucl. ttommikul Kell 7 avas vaenlane 8. 
palgu I I . pataljoni leilukabtade, iseäranis 5ala mõila ja 5ala 
Küla Kaevikute peale, ägeda suurtükitule, llalkmine Kestis Kella 
l l n i . äiis ilmulill 8. roaclu vastu vaenlale abelikuä metlalt 
välja, pealetungimise Katle varises Kuulipildujate tule all Kakku, 
vaenlasel jäi lurnuid maba. patareilt Klllvalid uuesti nimetatult 
raiaoni granaatidega ja lcbrapnellillega üle. Kell 14 saatis 
vaenlane uued abelikuä tuide. Nsjata. l^abkesti lurnuiä maba 
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jättes, jooklis jälle punavägi laiali, tiell ! 5 Kordus pealetungimine 
5a!a Karjamõila peale — 5. ja 7. raoäu vastu. l<a liin oaenlale 
õnnetuste ja Kaotustega, äuurtllkituli pataljan! pabemal tiival 
vaikis alles glitul. Meie Kaatulec! liin olicl: 6. raaclult luurtll-
Kitule läbi 5 liaaoatut ja lurnut. — 10. roodul, leitnant lasli 
jubatulel, mis KalcKKino Külas alus, aü elimene luur tuleproao. 
Kava leilis 'liin 12 õödpileva järgimööda ja neilt olid ainult 
Kaks päeva täiesti oaiklecl. leiled 10 päeva leilis Küla übteloodu 
luutrllki-, Kuulipilduja- ja pllslitule all. Kõige Kirmlam luurtll-
Kituli aligi 8. cletlembril, mis oalietpiclamata Kella 8—15-ni 
Kestis. KalckKinasle llkli tuli 2000 Kuuli, ( i olnucl enam Kanta. 
Kuku naä mitte poleks KuKKunucl. pölelid ja purunelid majacl, 
Küünid ja rebed. üranaadid lõbkelid Umber majade, Kus lõdurid 
lees olid. äõdurid alicl lelle vastu täiesti Klllmaoereliled — 
aknaklaalide Klirilemine ja purunemine ei seganud lugugi nende 
rõõmult laulu. sõduritel ali Kindel ulk, et punaste Kuulid!neid 
ei taba. Xa jutt Kui ime läbi olid meie Kaotuled ilgeda lalk-
mile järele le! päeval ainult Kaks Kergesti liaaoatut. Kell 15 
tuli vaenlale jalavägi peale, äala Külalt avati nende peale nii 
vara pllslituli, et meie vastas vaenlane pllslitule piirkonda ei 
jõudnudki, äõdurid olid pabaled äala garniloni edeoule Üle. 

vaenlale abelik lieitis malia äala ette ja jäi linna pimeda 
tulekuni. 5el päeval Kaatalime veel llbe lurnu ja Ube baaoatu 
õpemeeskonnalt. 

leroe päeva pidalid vaenlale KaugelelalKjad patareid l<o-
marovka Küla tule all. lu l i ali nii Kästi libitud, et KulK Kuulidelt 
langelid operatiio ltaabi ja telefoni KelKjaama llmbrusle. Näbta-
vasti otliz vaenlane meie raskete patareide leilukobti. Õnneks 
ei lsKKenud KomarovKas ükski Kuul. Need olid löögi peale laetud 
lckrapnellid. 

Vangidelt laadud teadete järele alla punastele ülesandeks 
tebtud Narvat ära võtta, äellega oli leletatao äge pealetungi-
mine tervel frondil, äuurtllkituli oli, võrreldes tulega 6arKa 
liinil, jubuslik ja närvilik. 
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28. laliing 9. «letlemdril. 

9. äetlember möõäunes jällegi väitluste tillie all. I I patal-
jon oabetas DubravKa liinil I. pataljani. ssooäuä alencluliä 
rauätee poolt alates järgmiselt: ?. rooä raucltee ja Kivitee vabe!: 
8. r. Kivitee Kokal, 5. r. pälijapool DubrovKat ja 6. r. reservis. , 
I. pataljoni I. ja 4. rooci jäiä varuks 5ala Karjamäila ja 2. ning 
3. rooci XomarooKa baraKKiäesle —lenniks Kui liinil vaikseks jääb. 

3uba KommiKu vara algas vaenlane DubravKa pommitamist. 
Kella 9—14 Katsus jalavägi laomusautolle toetule! peale tun-
giäa. lormijooks oli libitucl 7. rooäu vastu raucltee ja Kivitee 
vabel, Kuici meie püssituli ajas vaenlase põgenema. leroe õbtu-
pooliku tegi tema Katleiä peale tungicla — tulicl, tulicl, aga 
jooklicl jälle metla veerule tagali. äuurtllkituli vigastas vaen-
lale loomusautat, millelt baavatuicl välja Kanti. Meil Kaotuli ei 
olnucl. l<a 8. polgu I I . pataljoni tranclil nakkas vaenlane Kella 
6 ajal mnmelt raskelt ja Kergelt patareilt pataljoni pabema 
tiiva leilukobti, iseäranis ägeäalt 5a!a Küla ja mõila eelleicl 
Kincllustuli pommitama. Kell 9 ilmus vaenlase jalavägi KabeK-
las abelikus, igaüks umbes rooclu suurune, pealöök oli 5ala 
Küla peale, meie 6. rooäu vastu, aga meie püsti-, Kuulipiläuja-
ja luurtükituli ajas Kõik abelikuä laiali. Kui pataljoniülemale 
Kapten luglalele teatati KabeKla abeliku läbenemilelt, vastas 
lee Külmavereliselt: „tas tuleb robkem, laab robkem niita-, 
päeva Kestes tungisoaenlane neli Korcla 5ala Karjamõisalt Künni 
Hala mõilani seisvate 5., ?. ja 8. rooäu peale, Kuiä igakorä 
taganes ta Hiilitavate Kaatustega. vaenlase surnute juurelt leituä 
ctokumentiäelt oli naba, et meie vastu 40. OltrolensKi polk 
võitles, äenni sarnast polku registreeritult ei alnucl. punaste! 
oli barilikult ikka viiliks, polkuäe numbril! tiliti uabetaäa. 

I I I . pataljoni piirkonnas oli 10. rooclu! palju tõõli. Juba 
vara nõmmikul auas vaenlane märulile suurtükitule, ( i laanull 
see Kaua Kesta, Kui Ka punaste alielikuä natitavale tülilt, ja 
nii luure! bulgal, et llbelt rllbmalt, mis oma peaä luurtükitule 
aü majalt Kaevikusse ali jooksnuä, meeste aroamile järele ei 
jätku vastupanemileks. Nõuti übte rooäu abiks, l^aoäulllem ei 
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uskunud nciclaanu suurust ja lai abinõudmilt Kuuldes ilegi pana 
leks. «uid Kaevikusse minnes janmatas ta ilegi, Kui nägi otsa-
tut punaste raodu äalionjelt äoeiskasle ja sealt «osclikinosle 
metla äärt mööda liikuvat, ssoodulllema! aü Kaevikus Kõigelt 12 
meelt, äarnaleid >2menelisi Kaevikuid oli «olcnkino tlmbrules 
seitle. Melied meie vänelust punaste atieliKKudega võrreldes, lõid 
Kartma. Julgustades täliendas roodu lllem: „las tulla neid rob-
Kem, meie lilneme Kas või tikuvõitluleni ja paneme viimale võima-
luleni vastu. Nvi paluda an praegu vara ja argtule tundemärk, 
lelt nad ei tungi veel pealegi, ttaidke aga ama Külm veri ala! 
ja lintige liästi, et ükski Kuul asjata ei lendaks, siis pole nad 
meile Kardetavad!" 5ee mõjus. Meeste meelealu tõulis. knam-
lased joaklid edali tagali juba paar tundi, aga meile ligemale 
ei tulnud. Heg läks KaeoiKuis igavaks. Ajaviiteks lalklid lodu-
rid punaleid 1200 lammu pealt. Mõnigi Kukkus lunde. äeda 
märgates paiskulid punaled alieliKKu ja nakkasid meie paole 
liikuma. Kuulipilduritele Keelati tuld mitte llle 400 tammu avada. 
4 Kuulipildujalt olid Kaks rikki läinud, seda ei julgenud roodu-
lllem Kaevikutes olevatele sõduritele nimetadagi, «ui punaste 
atielik 500 lammu peale ali jõudnud, siis palus Kuulipildur 
teesment tuld avada, lioodulllem andis Kauguse teada ja Käs-
Kis lasta. MeliK lieitis Kobe malia ja enam edali ei liikunud, 
«aimelt Küljelt avati meie peale tuli püssidelt ja Kuulipilduja-
telt. Meie aneliku Kaliju — Kaks purustud pllslitiKKu. lioodu-
lllem võttis lllies Kuulipilduriga leilukaba Kaevikus, mis punastele 
Kõige lätiemal, ja Külvas lealt Künni videvikuni lurma punaste 
ridadesse. Järgmisel IiammiKul Käisid luurajad laliingu platli 
vaatamas ja leidsid sealt üle 100 punale lurnukena. Meil Kao-
tuli ei olnud. 5ee laning tõstis tuntavalt meeste meelealu, 
punaseid ei Kartnud enam Keegi, äiin tungis peale punaste 
478. palk. äõjalaagiks laime 2? püssi ja Kuus Kasti Kuulipil-
duja padruneid lllies lintidega. 

«omarovkat pommitati ägedamini, Kui eelmistel päevil. 
Vaenlane oli vilt patialeks laanud meie raskete patareide peale, 
mis temale Külades alu ei annud ei äõl ega päeval, ülubo-
Koe Küla Koka! ilmus vaenlase vaatleja oliupallil. 
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Nagu oiimasteski labingutes, algas vaenlane pealetungi-
mili ikka valge Kakul ja lõpetas neicl nicleoiku tulekuga, öõlel 
olic! ainult liklikuä Katleci olnuö. Näbtauasti Kartlicl Kommilaa-
ricl mabiüleecitull meki pimecias välja laata, Ke5 lii5 Kõlplasti 
laiali jooksta või llle tulla võllilt. Ülelllclle oli oaenlale jala-
vagi nõrk ja läks peale ainult liis, Kui luurtllkicl nencle teacla 
nastale täiesti Iiävitanucl. 

29. laking l2. äetlembril. 

Noolimata lellelt lugemata palkucle liulgalt, mis oaenla-
lel Narva liinile oli Koonciatucl, ei luutnuc! ta liiski igapäev 
jalaväe aneliKKe tulle ojacla. ?aari Kolme päevastele oinastele 
pealewngimistele järgnelicl rakulikuma<! lilmapilguä, Kus võit. 
lules võimetuks löõclucl polke Korralclati ning Kogu lõjaline 
tegevus suurtükitule valietule ja luuramiskäikuclega piirctus. 
NiilugusteKs Kingetõmbe päevacleks Kujunelicl Ka 10. ja 11. 
cletlember. 

10. äetlembril pommitalicl vaenlale raskelt ja Kergec! pata-
reicl DubronKat. XolcnKino, MarienKati, ja pleKKennoti mõilo. 
Üks Kolmetolline granaat Kukkus rebte. Kus lscluricl lees olicl, 
langes Kolina! partele, Kuicl õnneks ei lõnkenucl mitte. INebecl 
lieitlicl lelle llle aina nalja ega liikunuci paigalt, tiolciikinos 
purustas pomm maja, Kus 10. rooclu Kantlelei jo teietan alulicl, 
äeesolijacl jäicl rulucle alla. Nenclelt päälelicl leitnanclicl lass 
ja ploom põrutulega, Kuna veltv. puucler Kaavata lai. Maja 
inimestelt laia Kaks lilmapilklile lurma ja üks raskesti liaavata. 

äuurtllkituü ei raugenud Ka järgmise! päeva!; ileäralile 
Kooga loobiti Kuule DubrcmKa Kllla ja ümbruskonna peale, 
vabeteoanel paugutalicl meie leilukolitacle eel llklikuc! vaenlale 
luurajate lalgacl. 

12. cietlembri! Köilic! Kogu polgu liini! mnalecl labingucl, 
NI . pataljoni tronclil pommitalicl vaenlale raskeä ning Kergec! 
patareil! tXolcnKinot, Marienboti, ?!eKKenbc>fi lüda ning 5ala-
l?u!Kova teecl. Kell 8 algalic! jalaväe pealetungimisel! l<olclikina 

I I ! 



peale tineäate aneliKKuäena, mis ulataliä luuga jõelt äabanjeni 
ja lealt metla äärt mõõcla Erikava teeni, dliä elimeleci alieli-
Kuä suurtükitulega laiali pülatuä, siis ilmuliä nenäe alemele 
uuecl. äee Karäus viis Künni Kuus Karäa päeva Kestes, ( l i -
mene alielik jõuäis luure Kraanini põllul ja peatas sea! Kaan-
aamile mõttes. Meie 2, Kerge patarei avas nencle peale nilvi-
tava tule ja nii tabavalt, et Kraavi täis melii täiesti ära lai 
liäuitatuä. äiin, teal liikulicl vee! päeva Kestes väiklemaä al,e-
likucl ja Kallati lamalicl nac! lumes, aga uäljaspaa! tabavat 

püslitulcl. lumes lamajacl leililt 
terve päeva paiga! ega teinucl 
Katleiä läbenecla ebk ära minna. 
Märgata ali, et metla veeres 
ama Kuulipilclujaä neiä älioar-
clalicl. Meil Kaotuli ei olnucl, 
uaenlale! alicl aga näntauasti 
luurec! Kaatuleä. 

8. palgu I I . pataljoni piir-
Kannas KaKKaliä uaenlale luur-
tükicl Kel! 7 terve pataljoni 
leilukabti pammitama. aimelt 
Karcla ja õige luure! arvul KuK-
Kuliä Kuulicl äala Karjamõisa. 

Nlam.!eitnän7mm..nn, ^>> ">' nõnäa tabav ja äge. et 
relervi alad lealt piäiä labkuma. 

krainimeli ja babuleicl lai lurma. Kella 8—9 aja! Katlus vaen-
lane 5ala Küla peale tungiäa. peaasjalikult 2. Kerge patarei 
tuli Kibutas nacl metla tagati, Nbioägeliä laaäes Karclus peale-
tungimine Kella 15 ajal. lällegi asjata, päeva Kestes Katlus 
ta 2 Karäa 5ala Karjamõisa ja 5a!a mõila vanel leisvate Kalme 
raaäu peale tarmi jaaksta. Kumbki Katle ci õnnestanuä. 5btu 
ee! läkliä välja meie luurajate lalgaä. 

I I . pataljoni lranäil algas OubrauKa laskmine luurtllKKi-
äelt Kell ^ 9 . Kell 12 ilmuliä liin Kaks uaenlale laamusautat, 
mis meie patareiäe tulega minema Kinutati. Kel! 15 muutus 
luurtükituli märuliteks. 5amal ajal uajulicl tervel liinil tibeäaä 
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abelikuä meie leilukalitacle peale, paiguti traattõketeni tulles. 
Meie patareicle Kiirtuli ja jalaväe tuli lämmatas naä. ÜKliKucl 
päälelici tagali metla peitu. VicleviKu ajaks rauges tuli, liis 
Kuulcius metlas mrmus Kaavatute Karjumine ja naigamine. 
Meie meliecl lonuliä: „?unalecl peanacl miitingut." 

pealetungimine DubrauKa liinil oli tennistelt Kõige tormi-
ülem. peaasjalikult laulis luurtllkituli jälle lelle Kraaclini, 
nagu üarKaKalmotKa Kaitlemile viimalel päeval, l^uulicl langelicl 
õlle KacuiKusle. dla 8. rooclu Kaevikutelt näoines niivõrcl, et äälel 
ilegi nencle enclilt Kanta raske oli leiäa. õnneks oli, et Kuuliä ikka 
teatavas Korras reas langelicl, nii et lõäuricl nencle eelt juba 
narjulicl päästeuoimaluli otlima, Nimelt, vabastati KaeviKucl, nii-
võrcl, Kuiclas granaaclic! järele jõücllicl. lõpuks tarvitati Kuulicle 
lõlikeauke Kaevikute alemel. l2 Kraacliline Külm piinas armutu-
malt meie võrratult ucmvaicl lõcluricl. Kaotuleä I I pataljonis : — 
2 lurout jo 9 Kannatut ning põrutut. 

Ülejooksikute teaclete järele võitles DubrovKa vastas 500. 
enäine 161. KütipolK; polgus — 700 tikku ja 12 Kuulipilclujat; 
5a!a Karjamõisa vastas 502. polk, encline t. ?etrogracli übenclatucl 
polk, äala Külas 498. ja KalcKKinos 497. KlltipolK. ?olgucl olicl 
Kiljuti tulnucl l<urevitla paolt. Neecl uõtlicl täna laliingult ola. 

Narva lranäil võitlelicl 52 enamlaste polku — 35.000 tikku, 
700 Kuulipilclujat ja 65 suurtükki. 

Narva llnistöõ Korralclasl. pataljonile puKKe pubuks piclu-
õlitu. Nga parajasti piclu alguks älinarclas leilukorcl francli! 
KriitilileKs muutucla. lNeKecl olicl parajasti piclunalmis, Kui 2. ja 
3. raocl KamalooKosle varusle Kälutati. äeilukorra tõliclulelt 
täiesti aru laacles, läklicl lõcluricl täiesti ilma nurinata linnalt 
ära liinile. lunclus ilegi lllenclao meeleolu. 

^ , 

30. calllng >4. lletlembril. 
äenni oli olnucl pea-lõõgilibiks vaenlasel DubrovKa. 

Jonnakalt piclas ta lellelt Kinni, ja veelgi ei Kaotanucl ta laotult 
lealt Kõige otlemat teecl Narva pääleäa. l a ei liaolinucl KaK-
Kuvarilenucl roKKete polkucle arvult, ei railatucl Kuuliclelt, ei lur-
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uute oirnclt meie Kaevikute ees, ei Ka lellelt, et 5amburi ei 
jõuclnucl Iiacwatuic! ennkueericla. 13. cietlembri! valmidas tema 

<2 ^ 

2 

uuesti pealetungimilt. lerve pcleva lasti luurtllKKiclelt mgrki, 
liikulicl luurajacl, Ke5 ilegi traataecla lcngata Katlulicl. Veeti las-
Kemacma Kanale nii palju, nagu lecla neel lenni polnucl nclntuä. 
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5aliina.ua' algaliä 14. äetlembri bommiku! Kel! 8. 30 m. 
patareiä laapiliö arvutult Kuule DubrooKa Küla ja lelle eellete 
Kaevikute peale. Kella 13 aegus tõusis tuli Kõrgema Kraaäini. 
Kabe raske patarei tuli ali juliitucl traattõkete peale, et neiä 
bänitacla. Kuna Kergeä patareil! 6. ja 7. rooclu KaeviKuicl märuli-
lelt pommitalic!. lü l i traataeäaäe peale aü nõnäa äge, et tule-
alune maa alalilelt tolmu- ja luitlupüve lees viibis, b. rooäu 
leilukobtaäe ümber laäas Kergeicl granaate rabena. õnneks ei 
KuKKunucl ükski neilt KaeniKusle. äiis oõtliä patareiä Kivi- ja 
raucltee vabelile maariba DubrooKa Kõrva! tule alla; ala pata-
reilicl algas eeltpaolt peale, Kuna teine ola mõnilaäa lammu 
tagant järele jälgis, laäuäes Kuule iga lammu maa peale, 
lü l i ligines mõlemilt paalt meie Kaevikutele, bävitacles teel 
Kõike. 5ea! aü juba Kaclu Käega Katlucla. ÜnneKs aga vaikis 
tuli, Kui neel 10 lammu eelt ja tagant Kaevikuni jäi. lelefani 
liäe Katkes Kabe algules. Übenclult paranclaäa ja KälKjalge! 
üikulla aü täiesti võimatu. lule ägeclule ja luitlupüve järele 
«tlustaäes arvas pataljoniülem, et 6. roocl lea! viimale meneni 
maba on tapetuä. tiaavatute ja lurnute KorjamileKs Kälutati 20 
Kllütbabult ja Kõik lanitaarautocl Kobale. Imestus ja rõõm oü 
aga Kõigil luur, Kui õbtul videvikus, Kus liikumine liinil jälle 
oõimaläus, leigus, et lea! ainukeseks KaatuleKs terve päeva Kobta 
oli lipnik Kea Kerge põrutus. 

äarnane imetegu aü teietatav lellega, et mebell encla alemas-
«lemilelt llklikutes väikletes ja lumega Kaetuä Kaevikutes 
mingilugult märku ei annuc!. palju rabkem lümapailtoac! oüä 
mabajäetucl KaeoiKucl ja blinäaalbiH Küla Keskel Kõrgel Kobal. 
6inna ali jubitucl luurcm ola oaenlale Kuuliclelt. Väli, KaeoiKuä 
ja blinclaalbicl aücl nagu ümber Küntud ja täiesti legamin 
pekletud. dmeti leilis terve päeva Ka leo! übes bünclaalbis leitle 
«. raaäu meelt llbe Kuuüpiläujaga. Minäaalbi ümber aüä 
iga lammu pea! Kuuücl lõbkenucl. 5ee oli ainukene mõne 
ruutarslina luurune maalapp terves Umbrules, mis puu 
tümata jgänuä. äuurtükitule KorreKteerimilt takistas märkla 
luitlu- ja tolmupilv, mis terve päeva meie leilukabtacle 
Koba! bõljus. 

http://5aliina.ua'
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l<el!a 14 ajal arvas vaenlane, et meie traataiad on 
näoituä ja KaeniKucl ning DubrouKa Killa tulijalt meie lodu-
ritelt, ja lelle tõttu saatis ta jalaväe olaä Kolcmnicles rauätee ja 
Kivitee vabel 6. ja ?. roaclu peale. Ootamata pilzli-, Kuuüpil-
clujate. ja pommipüclujate tuli lunclis nacl mana beitma. Maas-
lamajate peale laclas lcbrapnclle ja granaate meie patareicte 
Kaanclatuä tulelt. ÜKliKuc! päälel>cl eluga ja põgenelicl metla, 
Kella 16 ajal Katlusiä abelikucl DubrouKale põnja paolt läbenecla 
5. raaclu vastu. Ka liin Kibutati nacl metla. jalaväe peale-
tungimile aja! laclas buIK gaalipomme lääne paole DubrauKa 
Küla atla nurmele, Kus vaenlane meie releruic! arvas olevat, 

KasKete patareicte tuü oli bäuitanuc! meie traataeäu 6. ja 
?. raoclu vasta; umbes 200 lammu. äecla paranclama Käsutatakse 
lõnni interneeritute laagrilt polku tööle tulnud 90 venelalt 
oboitleri juliatulel. Vaenlale ualoepostiä olicl aletatuä traataiale 
üsna ligiäal? ja nacl takistalicl meie tõicl. äeepäralt valmistatakle 
II . pataljan! ülema Konalclulel äalas teekärbilecl ja õõle! taime-
tatakle naä purustatuc! Kanale. 

8. palgu II. pataljani raioonis boiclis vaenlane Kel! 9 lt 
alates 5a!a Küla ilgeäa tule all. Kel! 10 ilmutilt elimelecl jalaväe 
abelikuci, mis laiali aeti. Järgmileä lalgacl tulic! äveiska libilt, 
Kuuüpilltujaicl llbes tasliltes. Nacl lätieneliä 5ala leilukcmtacleie 
800—900 lammu peale, lamalicl leal ja aegajalt lalkliä meie 
leilukabti. Niies Kel! 17 aluliä nacl pealetungimisele ja pllllcilic! 
meie leilukabti 5ala ja KalcbKino nanel läbi murcla. äee ei 
õnnestanud, Kell >9 oli teine Katle äala Küla ja Karjamõila 
vabel. leroel pataljoni liinil liiguvaä veel vaenlale lalgacl. 
Meie Kaotulecl: 1 lurnu, 6 baauatut ja 6 põrutut. 

III. pataljoni francti! piclalicl vaenlale patareicl terve päeva 
iigecla tule all — Marienboti, plekenboti lilcla, pulkavat ja 
,IIoele" talu, ileäranis aga KolctlKinat. Kolm rasket Kuuli KuK> 
Kus 9. roaclu Kaevikusse. Kell 10 ilmus KalcbKina libis abelik. 
äuurtllkituli paiskas lelle laiali. Kell 15.30 nakkas vaenlane 
niie Kuulipilcluja toetule! äanonje poalt KolcbKino peale tungima. 
NbeliKKucles pealetungimine algas versta maa pealt, paiguti 
läbenelicl n̂act meile Künni 300 lummuni. Meie tule all vajulicl 
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aga varsti tagati. Kaks Kuulipildujat lalkliä neill Kaugelt lelja-
tagant. ?imeäa tulekuga ulatas oaenlale alielik äalalt llle lluuga. 

< ^ 

- 3 

« 
ĉ 

X 

äanonje ja KriKaoo teeni. Meie Kaatulecl 9. raaäult: — 2 surnut. 
3 põrutut ja 1 naaoatu. 
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Ülejooksikutelt laaäuä teaclete järele on täna DubrouKa 
peale tunginuä viiz polku. 500. polk, mi5 Kõige tugevam tik-
Kucle arvu, varustuse ronkule ja Kommuniltlile vaimu poolest, 
on Kaotanud poole oma Koosseisult. l<ergeiä luurtüKKe võtnuä 
laliingult ala 16, mis Kõik reas Kivitee ääres leisnuä. äuurtükicl 
tarvitanuä ärapuutumata tagavaralicl laskemoonalt, äuurtllki-
tuli oli KesKenclatucl h. rooclu paremale tiivale, paarlacla lammu 
rauätee pool Kiviteelt, tinclilecl KaeviKucl blinclaalnidega mõnilaäa 
lammu laial ning uerstapiKKulel vilal olicl Kirjeldamata Kombel 
puruks pekletuä. Iraataia alemele oli tekkinud lügav Kraav. 

Meie luurtllkituli olla niivõrc! tabav ja äge olnuct, et 
terueci abelikucl ja Kolonnic! lelles ära lulanud. äee verelaun 
Kallutanud ära punaväelalecl. Roodudes tõusnud avalik nurin, 
lekkinud arvamine, et liin näib laata tuide miljonid inimeled, 
ago DubrouKa jääb ikka võtmata. UlK on täiesti Kadunud. 
5ubtide nõuclmile! Käinud KelKoalitlule esitajana Uks madru« 
leilukorcla vaatamas. lema KelKoalitsulele telitucl aruancle järele 
oodatakle uuli oötteicl Narva valdamise lulites. 

3l. caklng !7. lletlembril. 

äellelt boolimata, et oaenlale Katted DubrooKot, äala või 
Mariennoii ära võtta, õnnetumalt nurja olid läinucl, ei tabtnud 
ta oma plaaniclelt loobucla. llbtlali ei jõutud lealpao! Ka lelgu-
lele, mille peal põnjenes meie Kinlle! plllivus. kaenlale! olid 
igaluguled abinõucl tarvitusele võetucl. l<ui marune luurtllkituli ja 
jalaväe mastid jõuetuks jäid, liis mincli uälitamile taktikale llle 
ja lellega valmistati lagedast! Kaks Kolm päeva pealetungimilt 
ette. Nii oli lugu enne 17. cletlembrit. ?äeua! Kestis barilik 
luurtllkituli bommikult õntuni, Kuna ööle! täbtlamate punktille 
peale iga 10 — 15 minuti tagant Uks granaat lasti, sealjuures 
Käiüä aga Ka luurajate lalgcd Kuulipilclujatega liit ja lealt lalk-
mas. Iseeneselt mõista, et lee Kõik tõesti valitav oli. l?unaled 
võilia' igapäev uueä polgucl välja panna, Kuna meil lllied ja 
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neec l lamac! menecl n s c l a l a t e K a u p a i l m a va-
l i e t u l e t a K a e v i k u t e s p i <t i ll s e i s m a . 

17, cletlembri! Kella 9 ajal algas vaenlane meie leitu-
KoKtacte pommitamist terve! tranclil. tiunni Kella 12 Kcmclis lalk-
mine igapäevalt laacti, alles närvlikult liia linna laiali pilla-
tuä. lõunaajal muutus tuli DuvrovKa ja äala-KolcliKina peale 
ennekuulmatult ägeöaks, äamal ajal ilmutilt äala-tiolcnkina 
«astu elimelecl atielikucl, Kelle liikumine suurtuki tulega seisma 
panäi. Kella 13 ajal purustas 
maruline luurtlikituü teietan, 
«nenäule 5ala ja KalctiKina 
roocluclega. Kel! 13.30 tarmas 
vaenlane lllie polguga 5a!a ja 
teilega KalcliKino peale. ÜKen-
aule puuclulel polnucl võimalik 
jukticla nencle peale suurtllkitulcl. 
XolcliKino leilukonacl olicl moel-
<lucl KaitleKs KriKooo vastu ja 
leililt tiibaäega äakonje poole. 
HaKonje poolt pealetulev akelik 
langes KolcliKinos alunale 1. 
rooclule tiiva peale. lellelt Küljelt 
tungis tialälkino Kiiluna Kaugele 
meie leilukontaäe ette välja. 
Marutule ja Kalmelt Küljelt pea-
letungina vaenlase lurue all oli 
1. roocl lunnitucl KalcliKinalt lakkuma. KolcliKinot vallates avas 
vaenlane ägecla tule 3. rooclu ja palgu õpekomanäo Kaitseta 
pakema tiiva peale ja älioarclas iga silmapilk ära lõigata nencle 
roactucle leljataguleic! teicl, äala mõila. Nimetatuä raaclucl alill 
pommitule Kestes palju meki Kaotanucl, Kuna ülejäänult meneä 
tublisti põrutacta olicl sacmucl. äeüepäralt taanäulicl 8. raocl ja 
õpemeeskancl teilele liinile. lerue vaenlase palk võttis 5a!a Küla 
oma alla ja vajus laavana 5ala pulkava teelt mõölia eöali, 
põrkas aga 8. rooclu ja SpemeesKonna tule all, Kecla toetalicl 
meie luurajalt lipnik dttmanni juliatulel, tagati. I. pataljan 

Noorem al.-otw, kcluaKI Ia»g». 
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Marienliori liinil ja 8. rooä, öpemeeskonä ja luurajad 5a!a 
teile! liinil paniä lenni oa5tu, Künni jõuclis Kanale I I I . pataljan 
al.-Kapten Kaltli juliatulel. 

peaaegu lama! ajal — Kell 14 ilmuliä Ka OubrooKa ette 
oaenlale abelikuä. Kaks Karäa tormaliä neli polku Kalme loo-
musauta toetule! meie leilukolitaäe peale. Mõlemact tormijaok-
luä piliuneliä meie suurtüki-, Kuulipiläuja- ja püssitule ees. 
Ulaka jäiä Iiaauatute ja lumute Kulijacl. 26. pulitkommuniltline 

polk liäoines rauätee piirkon-
nas 7. raoäu tule all täiesti. 
äuurtllKKe oli oaenlale! encline 
aru OubrooKa aü — 16 Kerget 
ja 6 rasket. Meie poolt — 8 
Vene Kerget, 3 Kerge nelja 
luurtükiga, 3. ja 5. raskecl 
ning Vene raske patarei,—Kokku 
18 suurtükki, ssooäuä alulicl Kait-
leluni! järgmiselt: rauäteelt palie-
male poole 7. raocl, Kioitee 
Kolia! 5. roocl, paliemal pool 6. 
rooc! ja näruks 8. raoä. 5. rooä 
Kaotas tublisti meki. KaeniKuä 
saicl suurtükitule läbi rikutuä. 
äeüepäralt saatis pataljoniülem 
ai.-Kapten 5aurits jalaväele tor-
mijooklu alguks toetult. 5aliing 
uaikis liin alles olitul. Kau-
tulecl 10 baavatut ja põrutut, 

äeilukokacl enclilecl. äeekarä oli luurtllkituli tugeuam Kui Kuuugi 
enne, aga lüliikelt aega. pataljoniülema! läks Karäa juntiäa ala 
tulä soomusrongi ja ala arvatava varuväe (releroi) alupaiga 
peale DubrooKa taga väljal. Jalaväe leilukalitaäele laäas uäliem 
tulä ja teralt, /iga tuli aü tabavam, lelt jubu laliingu algul 
langes üks Kuu! 5. rooäu Kaevikusse, Kaaoates ja pärutaäes 
meki. Kaitsjate riäa narvenes ja peaasi — usk puutumatusse 
lai oääratuä. Jalaväe tormijooks oli väga äge. MeliKuä ja 

pilt 83. 
Nlam palkoonik K«It«. 
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Kolonnilt najullcl nagu robutirtluparv traataia peale ja 300-
melieline laik, llbes loomusautoga, murclis lellelt ilegi läbi. Meie 
luurtllkiä vaikilicl Kuuliäe puuclulel, Kuna Vene patarei ama 
tule raaäucle taetulek5 ^nnenskaja peale Me viis. äoomusauto 
läitis meie Kaevikute vabele ja võttis neect pikutala tule alla; 
eelt läbenes jalaväe laava, äeilukorcl äbuaräas KriitilileKsmuutucla. 
Mebeä aga näuitalicl Klllmaverelilelt M l i - ja Kuuüpiläujate 
tulega jultunuic! punakaaltlali. 5uurt abi anöis meile miini-
pilcluja. Üks miin Kukkus soomusauto Külje alla ja peletas 
lelle tagati. Nuto taganemine baluas pealetarmauaiä Kalanne. 
?ea!etungimile liaag Kaclus. ja na<i põgeneliä Kuuliralie all 
metla. 5ee aü 5. raaciu Kabal, Keäa jubalas lipnik Ventgel. 

Kauötee piirkonnas tunäus lama! atlustaoal lilmapilgul 
luurtükitule toetule puuclus. 5iin tarmas peale 26. Kammunis-
ticle palk väi lalk Kalanniäes. puslicl laetucl. Kukes ja ribmaga 
Slal. ?. roaclu lSäuri<l, ai. Kapten KaleKampi jubatulel. raniliö 
rinnuni ulatava Kaeviku Kaisale nälja ja lalklicl nii, et püssil! 
punaleks läklicl. äiin lalklicl Kaks rübma lllbikele aja jaaklul 
12.000 pa<!runit välja. Väga Kästi tabalicl meie pommipilcluja 
pommicl. l<ui pamm jälle atle riclaäe leKKa langes, liis bõiskas 
rllbmalllem 59bmus: 

,52b lulle, bammusta!" 
Meie traataia ee! lamalill punaste lurnukeba<l virnus ja 

mets ning nurmeä alicl nenclega üle Külvatucl. 5ee surnute viir 
oli al. Kapten 5auritle lõnaäe järele meie Kincllustuste elimene 
ritla. lelt väbeäel jätkus julgult veel eclali liikumilekz, näbes 
lecla bävitusMcl. Kell >8 jõuäis Kabale I I . pataljon. Volgulllem 
anclis Kalu uastu-pealetungimilele alucla ja 5alc> Küla tagali 
võtta, tiava lelle tarvis lääclliä Kokku pataljonide lllemacl — 
Kapten luglos. al- Kapten l<olts ja leitnant MaaliK. llbes a!.-
palkounik Irosliga. Koocwä aletati väljamineku leilukabtele 
järgmilelt: 9. roocl leitnant Volti jubatulel paremal tiival. 8. 
roocl ja maakuulajate Komanclo puIKouo-äalo tee Kabal. 10 
roocl leitnant lasli jubatulel tee ja jõe vabe! ning t l . rooö 
leitnant illliku jubatulel jõe pea!: I- palgu SpemeesKanä jäi 
teerilticlele varuks, ja meie öpemeeskonä ?u!Kovo Külasle. I. 
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pataljoni 1. ja 2. roocl toetalicl pealetungimilt ägeäa tulega 
Marienboti leilukobtaäelt. 

äelle labingu Kotita Kirjutab lõclur NiKala King järgmilt: 
»Iuba Kaua aega liikuliö jutull pubkulele laamilelt. dleks ju 
pubkult Ka natuke taroi5 olnuä: valitav oli päevade Kaupa 
leista Külmades Kaevikute», õlle» peaaegu igapäev märulile 
luurtllkitule a l l ; Karva lai veel terveks jäsnucl Küünides ja 
rebtedes loojas Käia. Ja ükskord ometi, !5. detsembril, ilmu-
l!c! meie liinile I. pataljoni Knartirjeerid*) (meid piäi I. pataljon 
Ära oabetama). ööle! vastu 16. detsembrit sündis oanetus. 
pulkavasse Kogulid Kõik meie pataljoni rooclucl Kokku, et liit 
llbeskoos Narva pubkulele liikucla. pika musta reana liikus 
läbi lumiste lagendikkude meie pataljon Narva poole . . . . 
Talvise päeva ballil toonil baKKalid Narva tornilt pailtma. 
Jõuame traataia juure, Kus meid polgu orkester ootab. Marli 
belidel lammume linna. Narvas alulime vesteroalli Kalarmutesle. 
varsti oaigulid mebed mõõda linna laiali, ostes linna maius-
tuli ja oma tarbeasju. dbtu! ootas laun. tiabe teiltlugune tunne 
Kui nädalate Kaupa liinil Kogutuä mustute maba ajad ja punta 
pelu lelga paneä. Oli Ka piclu Kavatlulel. ( i laanud aga lll. 
pataljan Kaua pubata. Järsku, Kui ns!K lelgelt taevalt, tuli 
KillK välja astuda, lelt enamlalecl olid jälle Kõvasti peale tun-
gima bakanucl. 5ee oli 17. detlembril. liuttu Koguti mebect 
Kokku. l<2lk oli pulkooosle minna. Iutu«t Käilid ringi, et Kolcn-
Kino olevat langenuä. Jälle Kõlalid marli lielid Narva uulit-
latel. tõbulalt lammulid meie meliecl talveõtitu nämarules Kii-
liuale bäclaoliule vastu, dii tunämus, Kui läbeks Kusagile piäule, 
aga mitte nerilesle labingusle. Ivani poolel vastutulevaid vai-
geicl baaraliä meie meliecl Kinni, et neicl tõlilell Kaala võtta. 
Koltlid ätwardanad lillüded nende Kaluta logelemise Kotita, 
oleme traataialt läbi. liigume mõõda lumileicl põlde Kauguses 
möirgavate luurtllKKide mürina poole, läbi talveõtitu vaikule Kas-
tavad viimaled jumalaga jiltmile muulika lielill. (clali liini paole ! 

Koartlrjeer — Kotiamuretleja, löaucieametnik, Ke« uäeolaclele 
Korterit muretleb. 
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Meilt mõõda linutavalt bämarules vilkuvate tulede oal-
ge! Kaormad luurtllki laengutega, lanitaar autad. Xaugel oär-
vib tulekcmjuleek tumetialli taloilt taeoalt purpurlileks. Jõuame 
pulkaoasle. 5ea! laame leilukarra iile lätiemalt Kuulda. Vaen-
lane oli märulile luurtükitule toetule! pealetungides l<olckkino 
ja 5ala Külacl clra võtnud. I I I . pataljoni ülesandeks oli aiclata 
5ala mõila ja Küla tagoli võtta, ^nne Kavatseti umbes oeerancl-
tunniline maruline luurtllkituli avada äala Küla ja mõila peale, 
äelle jclrele picli jalavägi abelikus peale tungima, lealjuures 
Kõvast! pll8liclelt ja automaaticlelt tuld ancle5 ja nurraa Karju-
des, et oaenlalt Kõlblilelt põrutada ja Kergemalt taganema 
lunclicla. peale luurtllkitulega ettena lm istult KaKKalid meie ane-
likud liikuma, paremalt tiivalt !iiku5 5a!a mõila KioiKüllni 
peale 9. rooä, Kelle juure8 Ka polgulllema adi al.-polkoonik 
Irosli viibis. I I . roocl liibus luuga jõge mõöcla, 10 r. jõe Kal-
lalt mõõcla. /toati tugev pllslide ja automaatide tuli, lealjuures 
llntlali edali liikuäe5. vaenlane vastas Karva tulega; tema 
patareid peaaegu vaikisid. Vastane ei Kannatanut! meie tulcl 
võija ja IiaKKas taganema, vilalt panilt nad siiski vastu Kivi-
Küünis, Ku5 neil Kolm Kuulipildujat oli. Meie lõcluricl olicl juba 
mõila5 lees, lÜ5 alles latikulicl punalecl KioiKüünilt, Kus juures 
meie !6 vangi laime. Veel mõnec! llklikucl paugucl taganevalt 
vaenlaselt, ja Kel! 9. 30 min. ualclalime 5ala Küla ja mõila. 
Vaenlalelt laacli Kokku 43 vangi, nende liulgaz 6 Kommunisti, 
peale lelle jättis vaenlane liulga surnuid ja liaauatuid maka. 
Meie Kaotused: 9. roodult 3 surnut ja 1 liaavatu, ld. roodult 
I lurnu ja 1 liaavatu. 

Järgmise päeva liommikul taktis vaenlane äalat tagati 
võtta, laates meie vastu oma 501. polgu, itga lee ettevõte läks 
täielikult nurja. MeliKud olid mõnelaja lammu peale meie 
traataia ette mana neitnud ja mitte enam edali tunginud. ! ! . 
rood auas tule, mis Kaugema! olijaid põgenema ajas, ligemal 
lamajaid aga paigalt ei lalknud liikuda, leitnant MiK saatis 
übe rünma nende peale välja, Kes tõi leolt 24 vangi. 5alc> 
Küla liini võtlid oma Kätte >0. ju I I . rood. Meeleolu oli 
meestel ülev. Ninult üks ali oli puna — puKKus rikuti ära ! . . 



208 

vaadati mõne aja eelt UI. pataljon! meeste, Kui Kõige noore-
mate peale viltu. viimased laningud on aga lelle arvamise täi-
esti ümber lükanud. Muidugi tõstsid viimased operatsioonid tun-
taoalt meie meeste iseteadvust, neil oli võimalus oma võimeid 
näidata ja autoriteeti tõsta. Kiitvat otlult I I I . pataljoni Kotita 
Kinnitasid järgnevad latiingud detsembri Kuul veel paremini. 

vastupealetungimine oli Kaunis Kiire, aga liiski a!i vaen-
lale! aega jatkunucl meie traattõkete liävitamileks äala Kllla 
eel. Varuks M v 9. roocl vedas 5a!a poo! mõilas teekärbileid 
jrogatkali) parandas öö Kestes traataia öra ja Kobendas Kae-
vikuid. MaaKuulajate Kamanclo peatas öölel äala Karjamõisas. 
HammiKuI läks ta llnes t. polgu õpemeeskonnaga, Kelle! lakin-
gus luured Kaatulecl olicl (muu seas lai surma Komonda Ülem 
leitnant lamm). Narva pulikulele ja launa. 

ööle! põletati XolctiKino Küla malia, lelt ta oli ltrateegi-
lilelt talitluseta ja raskesti Kaitsetav. 

Meie Kaatuled: 13 surnut, 22 tiaaoatut, 6 põrutut ja 
2 teaclmata Kadunud. 

32. taking 20. äetlembril. . 

Njutist väikult >8. ja 19. detsembril Kroonis uus laking 
20. detsembril, polgu frondile tulid Inglile ja NmeeriKa elita-
jad. Neile anclis polguülem põlijaliku seletute frondi ja Kaitse-
seisukorra üle. väljamaalaste! näis olema tume ettekujutus 
enamlaste jõudude ja sõjaväe võimiste üle. lilleliseks uuäileks 
ali neile maruline ja väga olaoasti juliituä luurtükituli. Nmee-
rika esitajat liuuitas iseäranis Küsimus, mislugult taktikat tarni-
tanacl enamlalecl laliingutes ja milles peitub lee imejõud, mil-
lega meie väikeste jõududega ägedad tormijooksud mängides 
tagali lööme, äoooiti tingimata võitluse tingimisi Koka peal 
nillia, aga et äge latiing Käimas oli, liis jäi lee edespidileks. 

5at»ing algas juba Kel! 8.30. vaenlane avas suurtükitule 
äala Küla, Marienboli mõisa pinta, purustasid ilegi Keldrid ja 
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lundilid lealt I. pataljoni ltaabi lakkuma. Meie suurtükid nas-
talid, lastes Kol6,Kinat ja patareisid KalmotKa juures, vaenlale 
patareilt jõid vait. itroataoasti tabalid meie Kuulilt, vangidelt 
laadud teadete jilrele olla l<almotka juurez juba varem Kaks 
vene luurtllKKi meie suurtükitulega puruks lastud, tila meie 
Kuulidelt lõkkes liiga meie Kaevikute ligidal, mis seletatav lel-
lega, et mõned suurtukid alalile ja õgedn lalkmile Icibi rikki alid 
läinud, lelleks — vaatleja Mariennotis lai Kaaoata ning 
vaatlemise punkt purustud. Uut vainud võimalik vaenlase lilma 
ja tule all Karraldada. t l . raodu juures äala ee! langesid 
mõned Kuulid nõnda ligidale, et ilegi meki Kaevikutes 
põrutasid. 

, Kell 10 muutus luurtllkituli maruliseks. Mrtlalt tulid 
vaenlase alielikud, eliti äala Küla vastu, äiin taetas neid loo. 
musauto Kuulipildujate ja KiirlalKja suurtüki tulega. Meie luur-
tükituli tundis autod põgenema. NlieliK aga Keitis traattõkete 
taba maba ja avas meie roodu peale tule. 

t<el! II.30. tuli Ka põbja pool Mariennoli vaenlale abe-
lik nõntavale. 5iin Keltlid tema Katled meie leilukontadesle 
tungida Künni Kella t5-ni, Kuid asjata. Energiline 1. ja 4. 
roodude tuli Kinutas nad metla. 5a!a vastas ilmus varsti mitme 
Kuulipildujaga uus anelik — umbes poolteist versta pikk ja nii 
tike, et mees mekes Kinni, vaenlane Kattus mitu Korda rmrraa-
Külletega lillieneda meie Kaevikutele, aga l i . roodule appi 
rutanud 10. raodu Külmavereline olek ja Kiioitav tuli Külvas 
lurma tema ridadesse, ning riitus Kõigil julgule Katteid Karrata. 
l<es põõlid, neid liirmutas metla lerval valvav auto ja nad 
jõid nõutalt võijale lunde lamama, Künni videvik nende peale 
Kalastas, vaenlasel lõks lee päev Kalliks maksma. 

äeekardne pealetungimine Kandis pulitkobalilt laadi, ttoog 
jäi senistelt Kaugele varju. Nagu õtitul vangidelt laadud seletus-
telt leigus, tungilid 5a!a peale 630. ja 498. polk. Mõlemad 
olid juba varemalt oma peod liin veristanud. 498. polgu Kabelt 
pataljonilt jõõnud t?. detlembril labingult järele 54 l i k k u , 
äuurem oli 630. polk, mis näntauasti teiles abeiiKKus peale 
tungis. 

n 
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10. raadu ülem leitnant la ls Kirjutab päeva Katita järgmilt : 
»llleie raodul ali Kui neeclmine peal, — nii Kui pulkovosle 
varusle jõudlime, ali järgmise! pcleoal tingimata vaja Halasse 
teistele appi minna. Nii Kalm Karda järgimööda, klimine 
appiminek oli täna, Kus enamlaled soomusauto toetule! Kolm 
Korda äalale peale tungisid. Meil tuli märulile suurtüki-, Kuu-
lipilduja- ja püssitule all pulkava Koolimajalt KaeoiKuleni, umbes 
Kaks versta, minna. Kuidas meie lellega igakord nii väikeste 

Kaotustega toime laime, lee 
on mul enelelgi mõistatuleks. 
lana jätlin raodu alielikus 
teile l i ini KaeoiKutesle ja ile 
läklin leilukarda eeüiinile 
vaatama. Vaenlane ali neel 
Kaugel, meil tuli 5ala Küla 
olla KaeoiKutesle liikuda, 
äamal ajal Kuuldus punaste 
,nurraa" Kisendamine, ja nad 
vajulid soomusauto toetule! 
äala peale. Ile eel ja raod 
järele, jooklime KaeniKutesle. 
5eal leilis auto 400 lommu 
peal ja andis Kuulipildu-
jatelt ja paolteiletollilistelt 

?>>» 84. suurtükkidelt tuld. sulgus-

cipnik clnllmonn. salin meki, Kellelt mõned 

loamusautot nilbes KobKuma lõid. llt lelin meestele, et Karta 
pale l i in midagi, ega ta KaeuiKusle ikkagi tulla laa. Ml i -
lime üles teraskuulid, mis 17. detlembril punastelt lõjalaa-
giks alime laanud ja andlime aulale tuld. 5ee mõjus. Nuta 
taganes. Veel Kattus ta Kaks Karda tagali tulla. IKKo Kardus 
leelama. Nüüd oaatalime amaä mebed üle — nad olid KöiK 
Kaevikus, ttaaoatutena tee veere alid jäänud neli meelt. 5aat-
lin neid Kobe luurtllkitulelt boolimata ambulantli. Novuled 
lalklid äala mõila juures aluvatelt elanikkudelt püslitiKKudega 
välja tuua. pimedas tulin Kalme rllbmaga pulkavasle tagali, 
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Kuna üks al.Kapten lieiteliga uneks ööks ja päevaks i l . roa-
eiule abiks jäi. vaenlasel alici luurecl Kaotuleci." 

VicieoiKus väljalaacletuci 11. roociu luurajacl panicl vaen-
lale alieliku jaane! terve rea lieinaküüne põlema. Nacl tsici 
Kaasa 9 püssi, traaclilõikamile Käärici, telefani traati ja muucl 
varustust. 

liaucltee piirkonnas 9. roociu vastas aü luurajate laikaciei 
tuleoalietus. 

Meie Kaotuleci: I. pataljonilt — l surnu, l l naaoatut 
ja 7 põrutut; l l . rooclus — 6 Kaaoatut ja l põrutatud; 
10. raaclus — l Kaaoatu ja 5 põrutatut. kilelt Kaaoatucl 
4. raaclu vanem olivitler l i p n i k l i i n cl m a n n ja põrutatuä 
I I. raaclu vanem olivitler l i p n i k a l t m a n n . 

33. löuluä. 

Vabeaeg 2 l . cietlembrilt Künni 28. cietsembrini ali võrci-
lemili vaikne, ja nii lilksicl Ka jõulucl vaikselt möõcla. Võijas 
oli Klllm mõni pclev Kunn! 23" l i . Vaenlane vöimalclas meile 
pulikult, Kuicl Kange Külm tegi lõclurite elu omakorcia Kibedaks, 
puucluliä soojacl riiciecl. lokici ja Kinõacl. «aeoikuc! olicl labtileci. 
väga lageclasti tuli liikmete Klllmamili ette, Mõnes rooclus 
langes liikmete Külmanule tagajärje! rolikem meki realt võija, 
Kui vaenlase Kuulicie läbi. 

2 l . clellembril KelKõö! Käilicl peaminister Jaan lõnislon 
ja clioiililllem ?. rooclu leilukokti DubrouKa all vaatamas, «ui 
peaminister oli laanucl õige pilcii meie leilukarralt, liis Kllsis 
ta. Kas me võime vee! nõciala või Kaks vastu panna? Vaiit-
sulel olla Kinciel nõu raliu teba. Meie meeste meeleolu Kainus 
oalietpiclamala liinilleismine. 5iin on I I . pataljon juba 2 
nöäalat vabetpiclamata liinil viibinuci ja lelle aja Kestes neli 
Icmingut lõõnuä. Ci oõicia meici vaenlane, Küll aga pakane 
ja Kaigulecl. Kõrge temperatuur ja üleliigne füüsiline Kurnatus 
nornenäas iga päevaga meie riclalicl. Meeste! Kippus oaacle 
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tulevikku tumenema. ooclati polgule oalielult. flga seilukarra 
talitult li!mo5 piclacles Kannatat, ikkagi Kangelalelilelt. 23. 

<2< -

öetlembri! alulicl raacluä francü! jcirgmilelt: õpemee5koncl^nnen5. 
Kaja5! 9. rool! üliel nool ja 5. rooö teile! poo! rauclteeH; 8. 
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polgtt 9. raaä DubrauKa eel, 6. raaä DubranKalt panema! paal; 
8. palgu 5., 6. 'ja ?. raaä 5ala Karjamõisa liinil; 2. ja l l . 
raaä 5ala Küla eel; 4. raaä Moriennotis; 1. raaä pleKKenliatis 
ja 3. raaä pulkavas, varuks oliä: to. rooä pulkava Kaali-
maja5, 8. palgu 8. ja t l . r. äala Karjamõisas, maaluurajaä 
KomaravKa baraKKiäes ja 7. ning 8. rooä Narvas vesteroalli 
Kasarmutes, pataljaniäe ltaabiä — I. pleKKenliatis, I I . DubravKa 
Kaalimaja juure5 blinäaalbis ja III. pulkava Kaa!imaja5. 

franäi! õõl Kui päeval täielik vaikug, vene patareiäe 
Kodustel ali luur neinte puuäus. äee lunäis neiä Keinu oeäania 
5ala Küla eelt vaenuliste leeriäe naliekalialt. pataljoniülema 
al.-Kapten Kaltli paalt lellel otstarbel läbi liini lubatuä neli 
lõäurit, übes ree ja liabulega, jäiä übel õbtul tagati tulemata, 
vilt Kalutaliä jukult üle piiri minemileks. 

24. äetlembril ali tranäi! täielik vaikus. Narva ja viru 
Nigula . Ü b i s t ö ä - elitajaä Käiliä liini! lõäuritele pakke jaga-
mas. Narualt tulnuä KuIK praualiä ja naä lõitliä KelKõõlel Nnnens-
Kaja liinile Kaevikutesse ja jagaliä leal 300 pakki välja 
9. raaäule, ning õpe- ja liäe-meeskonäaäele. pakiä lilaläaliä 
laaja pelu, Kinäaiä, lakke ja lalle. Kingituleä väga Kõrge väär-
tuslileä— igaüks Kõige vätiemalt 100 Künni 300 marka, peale 
lelle raoäu peale 3 KaluKat ja 5 paari uiltlaapaiä. Nenäe pükaäe 
Kingitustega an Narva leltskanä näiäanuä, et ta ama Kaitsjate 
vaevalt oskab lugu piäaäa. Viru-Nigula ja Miila pakke tõiä 
neiuä Jürgenson ja volberg — 271 tükki, mis jagati välja 7. 
ja 8. raaäuäele Narvas Kasarmutes; 4, raaäule oliä pllkaäekingituli 
laatnuä Kantuministeeriumi teenijaä. (tteuõtte eesatlas leisnuä 
ja Kokale toimetanuä pakiä lama raoäu enäine lõäur, Kes 
Kaavamile järele lõjauäelt täiesti vabastatuä oli. 

25. äetlembril oli ironäi! Karv luurtllkituli. agentuurilt 
ja vangiäelt laaäuä teaäete järele oli ooäata vaenlale paolt 
energililemat tegeuult, et legaäa peaasjalikult meie pübi. Kartus 
oli asjata. Ninult MarienKati vastas tuli natitavale alielikus 
üks raoä, Kes aga enne püssitule piirkonäa jõuämilt ile tule 
avas ja varsti jälle metla Kaäus. Icma lilit oli natitavast! 
tulega luuramine elik äemonltratliaan. Kell 21 ilmuliä leal-
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lamas umbes Kaks raodu. Jalaväe tulega Kihutati nad laiali. 
Zarnaled noKKimiled legalid pllkade raku oilga nake. 

26. detsembril leilid I. pataljoni roodud järgmiselt: 4. rood 
pulkonos: 2. — pleKKennofis, 3. — MarienKatis — ja 1. — 
5a!a eelleis Kaevikutes; 8. polgu 2. pataljon naketas lama 
polgu I. pataljoni. 

frondil Iiaro suurtüki tuli. pilut tuntavam 5ala Küla juures. 
Kel! 10 Künni 13 laskis vaenlase luurajate laik püsliclelt meie 
õpemeeskonna eelposte fmnenskoja vastas. 

pärnu ja tema KinelKondade „ÜKistäö"-de elitajad 
jagalid sõduritele jõulukingituli. pakikesed sisaldasid peaasja-
tikult m a i u s a i n e i ö . polgus oli luurem ala sõdureid pärnu-
maalt pilrit. äiis, näkes, et Kocluste Kingitused Kodukaitsjatele nii 
viltleoäärtuslilec! Narva omadega võrreldes, jäi meeste Kingesle 
pettumuse ja ranulalematule tunne, pakikeli Kraavis Külmanud 
lörmedega avades, loodeti leida lealt looje Kindaid või lokke, 
Kuid midagi lelletaolilt!. . äõdurite liime ette tõusid 
vändra maaliidu meked, Kelle nägudel loojas, rakulises Kodus, 
rasvalt vorsti lüües ja õlut peale juues, narileerlik raku ja ülikule 
ilme: — »meie pole teid unustanud, teie olete meid KoKustatud 
nüüd Kaitsma.-

Ia, muidugi, lelle odrapiruka eelt. 
27. detlembri! polgu frondil päeva Kestes luurtllkituü, peo^ 

asjalikult Marienboli ja 5a!a Küla ning lelle eel, 10. roodu 
leilukoktade peale. lü l i oli Kaunis äge, Kella 10—15 paiku 
Kõigilt patareidelt ja loomusautodelt. Vaenlane oli väga närvilik. 
Iga meie suurtüki paugu peale vastas ta marutulega, lastes 
välja 300 Kuuli, mis aga mingit KaKju ei sünnitanud. 5alanägi 
aktiivset tegevust ei avaldanud. 

vubrouka all laime Kolm ülejooksikut poolakalt — 500. 
polgult, Kes nii mõndagi nuoitaoat teadlid Kõnelda. 17. det-
lembril Kaotanud vaenlale roodud läbistiKKu 50 meelt, palju 
Kommislaare ja junte laanud surma, punaväelast? ületulemine» 
olla Kommislaaride ja ülemate peale väga Käivast! mõjunud. 
25. detlembri! olla Kauatletud pealetungida, aga et õõlel neli' 
meelt üle tulnud, siis jäänud pealetungimine Kobe Katlli. Nii. 
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on alati olnucl. UlejooKsmilt Karäetanat ngga, üsleti Kantrol-
leerinucl pataljonide ja rooclucle Ulemocl iliklikult eelposte. 

« ^ 

vaenlale jalauägi Kuivas Kakku, polguc! on l?. cletlembri 
lcckingult laaclik ualietamaw. (lla polkuclelt oiicluc! ära. enele 
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võimetule varjamiseks äemanltreeriti ja arenclati märulilt luur-
tükitulä igapäev, keltlaste pealetulemilt Karcletucl väga, ileclra-
nis aga tormijaoklu. l<ui pealetungimine aleks ette võetud, liis 
olekliä nenäe patareicl Kaik meie Kätte jäänucl. rtabulecl aliä 
neil väga oiletlacl, Nälginucl lõcluriä lõiä ise ama liabuleö ära. 
valgelt väelt maliajilänuä nabu5te Karjuste peale alla näljalec! 
Karjacl atle tolmi jooksnud. 

34. caliing 28. lletlembril. 

ttommiku! Kell 3.20 avas vaenlane tormilile tule Hala 
Küla, Mariennati ja nende ee! leisvate Kaevikute peale. Marien-
Kati peale rauges tuli Kella 13 ajal, liis Kallus rlolclikinalt 
naenlale jalavägi peale tulla, äelle! ei alnucl luurt lioagu, pea-
jaantes oli lee pllsli- ja Kuuüpildujatuli l<alctikino Külalt ja 
metladelt. väikelec! lalgacl jooksid Kord liin, Kara lea! Ka välja. 

äamalugune näktus tuli ilmliks Ka 5ala Küla ualiel. äiin 
aga Keslis maruline luurtükituli vakelpidamata Kella 16-ni. 
parema! paa! äala Küla leilis meie I. rood. lema relcrvrünma-
alukont ali 5ala mõilas KiviKülinis. (limeste paukuclega laskis 
vaenlane liin ülle Kuuli lisle. ^ülimalt jäi ainult Kalm võitlus-
võimuliit lõäurit järele, Kuna teileä Kõik põrutaäa, liaaoata ja 
lurma laia. lugev luurtükituli naruendas veel lõclurite riäaliä. 
Kel! l3 ajal ali 1. roodus ainult 28 tikku järele jäänud. Melii 
valclas liirm. vastupiclauus lõppes. Nad jätlid Kaeviku malia. 
I I . rood 5uuga Kaldal äala Küla ees pillis Kõigelt lwolimata paigal, 
üaliingu algul teilele Kindlustatud liinile aietatud raacl tõttas 
1. roodule appi ja võttis jalaväe laliingu algu! Kaevikud oma alla. 
l<el! 14 tulid terve! äala Küla ja Marientiati lrondü tiliedad 
naenlale alielikuä natitavale. Marutuli äala Küla peale Kestis 
enäile Kooga edali ja ulatas Kella 14 — 16 Mariennati peale. 
5a!a ee! laskis 11. rood akelikud meie traataedadeni välja, tulla 
ja avas liis 200 lammu pealt liävitava tule. vaevalt Kes 
pealis liis liingega. Haavatud lamalicl videvikuni paigal, ölitul 
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Käis ! ! . raoctu ülem leitnant NlliK luurajate lalgaga laliingu-
platli üle uaatamas. äurnuiä ali terueä liunnikucl. DaKumenticlelt 

2 ^ 

leigus, et liin tungilicl peale uaenlale 495. ja 497. palk. Meie 
Kaotuleä: l l l . raacl Kaatas — 2 naauatut. 1. raallu ajutine 
lllem lipnik Maaling lai raskesti liaanata ja luri teel Naroa 
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baavaäesle. peale lelle Kaotas 1. rooä: 10 lurnut, 32 baava-
tut ja 5 teaämata Kaäunut; 2. rooll — 3 naanatut ja 3. rooä 
15 Kaavatut. 

I. pataljoniülem leitnant MaliK Kirjutab: ,l<ui v . l . 
armee oktoobrikuu lõpul petragraaäi all ama nõiclu Kõrgema 
tipuni oli jõuclnuc! ja liis, äkitlelt taganeina bakates. llbt leilu-
Kotita teile järele punaväe Kätte jättis, tunäis iga kesti lõäur 
leäa juba ette, et Kokkupõrge NõuKoguäe Venemaa ja meie 
oägeäe vabel Narva ees paratamata on. 5eäa asja võttis iga 
lõäur tõlilelt, Kuiä Ka jõuäu ja tabtmilt tunäis iga lõäur eneles 
ooäatavat lõõKi vastu võtta, Ci mõõäunuä enam palju aega. 
Kui ?. I . armee lamburi mana jättis, ja punane armee Narva 
lisletungimileks üle 5uuga jõe tuli. Nüüä oli tuna Käes, Kus 
vaenlale eäalitungimine piäi leisma panäama, et lellega Narvat 
ja llbes lellega tervet kestit päästa. 5iin piäi kesti lõäur ama 
mebilult näitama, liin piäi otlustatama, Kas vabal kesti! olla, 
või mitte alla. äelles arulaamiles lõiä meie lõäuriä juba elime. 
leä pealetungimileä tagati, mis võiäulootult äratas. Vaenlane 
KaKKas energililemalt töötama. l a pani tmlga luurtllKKe meie 
vastu llles ja pommitas ägeäalt tunäiäe Kaupa meie leilukobti. 
Kusjuures jalavägi pealetungimise Katleiä tegi. Kangelalelilelt 
Kannatati luurtükituli välja ja mebilelt lõõäi pealetungimileä 
tagali. ^Vaenlane aga ei tabtnuä loobuäa oma ploaniäelt. l a 
tegi Kõik mis võimalik. l a oeäas juure luurtllKKe ja Korjas 
Kokku Kilmneä polguä jalaväge, et, maksku mis maklab, meie 
vastupanekut muräa. Nõmmikult õbtuni mllrileliä raskeä ja 
Kergeä luurtllkicl ja purskaliä maiutulä meie leilukobtaäele; oli 
lilmapilke olemas, Kus pommiäe lõbkemilelt terve ümbrus linilt 
luillu täis oli, nii et 100 lammu peale miäagi nälia ei olnuci 
ja Kõik nagu liävitatuä näis olevat. Nga miäa tugevamaks 
läks vaenlale tuli, leäa KinälamaKs muutus Ka meie lõäurite 
vastupanek, viimaleä labinguä enne vaberabu laia Kroonituä 
niiluguste Kangelastegudega, miäa ajalugu vaevalt tunneb. Nii, 
näituleks, oli jubtumine 5a!a Küla all 28. äetlembri! 1919 a., 
Kus vaenlasel täiest! Koräa läks Kauakestva märulile tulega 
Ubt meie rooäu Kaevikutelt välja lüüa. lerne rooäu liinile 
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jsi ainult Kolm meelt ülie Kuulipildujaga. Nencle Kolme liulga5 oli 
Ka 9. polgu l . rooclu oanem Kuulipilclur ? o l i o n n e 5 1u l iuni p. 

, 2 >̂» 

1̂ a K a b l a n . Vaenlase anelik liaKKa5 traataiale lalienema. lakob-
lcin laat>5 ülie omalt meeltelt seljatagant abi Kutluma, Kui<l 
niimane lai suurtükikuuli läbi lurma, vabeaja! tuli vaenlale 

, 
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abeük veel läliemale ja llbtlali Ka teine abeük näbtavale. 
Jakobson laati5 veel teile melie abi järele ja jõi Kuulipildu-
jaga ükli Kaevikusse. Vaenlane jatkaz pealetungimist ja taktis 
tormi jaakstes traataialt lobi murda. Jakobsonil ei jäänud muud 
üle, Kui üksinda tarmijaaklu vastu võtta, l a auas Kuulipildujalt 
tule, mis vaenlast eliteks mana Iieitma jc> päralt Kaguni taga-
nema lundis. leine abelik länenes omakorda jällegi tormijooksul. 
Ka lell? oskas Jakobson Kuulipilduja tulega laiali ajada. 5iis 
valt tuli abi, Kuid missuguste! tingimistel: marutule all, luncl 
mööda roomas 10. raod 400—500 lammu. Kaevikusse, sealjuures 
Koli veriseks Kiskudes. Kuid Kõik pidi laama võidetud, et vaenla-
tele mitte oõimalult anda meie leilukokti ära võtta. Missuguse 
valivusega on liis lõdurid võidelnud, seda peab mõistma neilt 
näitustelt. ÜKlinda Kaks tormijooksu tagali llllla, lee nõuab luurt 
julgult ja Külma verd. 5ee Kõik aü tingitud tõsiselt armaztulelt 
ilamaa vastu. JaKablani ei Kokutanud ei vaenlase liulgad, 
ega tema marutuli. Ia an mees, Kes tõlile Kangelase nime 
on ära teeninud. «Kasvatagu testi meile palju sarnaseid Kan-
geid poegi, liis oleme Kindlasti Kaitstud Kõikide väliste vaen-
laste eelt!-

Mariennati all tuli üle endine pärnu Kaitllpataljoni lõdur 
Jaan dllina, Kes ?. mail tteinaste all vangi langes. leda on 
otlekobe punolesle väkke määratud testi polkude tormeerimi-
leks. l?eale testi palkude likvideerimist teeninud ?. armee ladus 
Peterburis. Narva frondile jõudnud 25. detsembril 200 mene 
nulgas, Keda (iatlcliina tagavarapolgult 49. ja 51. polgu täien-
duleks saadeti. Need polgud võidelnud täna Marienboli vastas, 
palkudes 150 tikku, 4—5 Kuulipildujat. 8. rood ja luurajate 
Komando, milles tema teeninud, olid vara nõmmikul pleKKen-
Koli ja pulkava ookekobta saadetud. Nende ülesandeks ainud, 
lel Korral, Kui meie väed äalalt ja Mariennotilt peaklid taga-
nema, neile Külje pealt tuld anda, 

5ala Karjamõisa Koba! oli täiesti vaikne, ssinult 8. palgu 
3. ja 4. rood ulatasid 5a!a eelle labingu piirkonda, äuurtllkituli 
palnud äge. Jalavägi Kujutas ainult pealetungiva Kolonni Kait-
letiiua, mis Katsetki ei teinud tule, piirkonda tulla. 2. rood pai. 
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gutati igaks juntumileks pulkava Kaoümajasle varusse al.-Kap-

ten Kaltli Kälutaäa, 

« 3 

°x ^ 

DudrouKa raiaanis ainult luurtükituli. paremal paa! raua!-
teeä, jalamaakuulajate, Kuulipiläujate, Kursuslaste lii.tetua' raa-
cluäe ning õpemeeskanna jaane! ja NnnensKaja ee! aü terve 
piieo ilge luurtükituli, mis iseäranis tugen ja tadav aü rauätee 
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ääres. Jalaväe Katled Kandlid clemonstratiiolet laacli. tiaowled 
luurajatel — üks lurnu ja Kaks naanatut. äuurtllki Kuul oli 
langenud muldmajasle lisle. 

l<e!l 20 Künni 22 pommitatid oaenlale patareid DubrooKa 
leilukobti marutulega, mis lelle järele, Kui videviku algul ll!e> 
llldle vaikseks jäi, ootamata ja luure ägedusega algas. Vangid 
teatalid päralt, et Ka jalavägi sunnitud liis pealetungimisele, 
aga enne meie silmapiirile ilmumist jooksnud see laiali, ilma 
et meie paolt teda oleks märgatudki, sellepärast oli sarnane 
äge luurtllkituli meile täielikuks mõistatuseks, äuurtükituli Kes-
tis terve öö, iseäralise jõuga raudtee ilmbrules. 

29. detsembril raudtee piirkonnas suurtüki tule ajal, Kell 
1. ja 5. Kallus Ka jalavägi meie luurajaid ja õpemeeskonda 
atakeerida. Ainuke tagajärg oli, et meie sõdurid robkem Kui 
enne valve! pidid olema, äiin on vaenlane Ulellldle närviline. 
Iga llkliku liikumise ja paugu peale avati tuli suurtükkidelt ja 
Kuulipildujatelt, äeilukolitade vabe oli väike — Kõigelt 15a 
lammu. Vaenlane enitas Kindlustuli ja aktiivsusega Kaitles oma 
tõõd. lü l i oli nõnda äge, et telefoni lide järjelt Katkes ja teda 
võimata oli parandada, äuurtllkituli ulatas terve õõ Ka vub-
ronka peale, äalat lalklid Korrapidajad suurtükid. 

35. cipnik Peeter Maling. 

5ipniK Peeter Masing on sündinud 24. novembril 1897 a. 
pärnu maakonnas, Vana kariste vallas, rtaridule laanud pärnu 
ja polangeni gümnaasiumides, mille ta märtsikuu! 1918 a. lõpe-
tas. !. jaanuaril astus uabatalitlikuna kesti sõjaväkke ja 
teenis Kalevlaste Malevas Künni 15. aprillini, Kus ta Kogu aeg 
frondil viibides,' väeola sõjategevuselt ala võttis. 13. aprilli! 
Komandeeriti ta Vabariigi äõjakooli ja lelle lõpetanule järele 
päevakäluga 3. VI I I . 1919 a. Vabariigi sõjavägedele ülendati 
ta lipnikuks ning määrati teenistuste 9. jalaväe polku. I. roodu 
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noorema otwitlerma oSttis lipnik Maling Nawa väerinnal mit-
melt luuremalt laningult ola. tiui Vabariigi 59jaKooli elimele 
lennu KasnanäiK. leilis ta täiesti oma ülesannete Kõrgulel. 0l> 
alati amale alluvate lSclurite vastu lõbralik. nagu lecla öemo. 

pilt?o, 
lipnik Malin,. f 

Kraatlik Korcl nõuab ja oskas neia rabuslacla raskemail lilma-
pilkudel l<oäumaa vabastamine võSra võ.mu alt ol, !>pn,k 
Malinai KSrgem aacle ja lelle laavutamileks oboeräas ta oma 
elu Kui ta ,. rooclu ülema Kobuletetäitjana 28. cletlembril 19,9a. 
ägeäas oõitlules vaenlalega 5ala Küla juures granaaä, K.llu 
läbi lurmavalt baanata lai. 
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3b. l l . rooä. 

9. aktaabri! lai palk rabkesti mebi tiliendusraadu nilal 
Rakverest, palguülem atlustas siis formeerida l l . raadu. l̂ aadu 
farmeerijaks ja ülemaks milclrati 6. raadu vanem aboitler leit-
nant NlliK. Uue raodu Kaasleis ali väga Kirju, alates Kõige 
naarematelt aastatelt ning lõpetades Kaige vanematega, ligi 
paaled meestelt alid ilmasõja ajal vene väes teeninud ning 
lelle tõttu ristimise tulelt juba lõvi Kciinud. Rakveres tagavara 
pataljanis ali raad amandanud võrdlemisi bea etteoalmistule 
riigiteenistuses, kt punaste taganemine petragradi lillis lama! 
aja! eclali Kestis, võimaldas viimane asjaalu palgule abelridama, 
rännakute ja uöljakarauü teenistuse sppule. lllbikeled lllgis-
pilevad Kalutati praktikalileks DppuleKs, et polgu traditliaa-
niline lõjakas meelealu ei KalianeKs. 

?uba Kuu lõpul erines niljuti larmeeritucl l l . raad diniili-
ülema uaatulel tuntavalt teistelt 3. pataljani raadudelt ama 
lõjaka meelealu ja mebile nsljaniigemilega. Kinclral-major 
lõnislan analclas arvamist, et larnaled lõdurid ei laa Kunagi 
Kartma luuga jõe taga aluvaiä tundmatuid metli unes pu-
nostega ega Ka musti, Kallaleid ning roneüli kesti Vabariigi 
oaenlali. 

Neli nildalat elas raocl rabuükult 5uuga jõe taga äveiska 
Klllas. Viimale paare nclclala Kestes Kindlustati lapõõride abil 
baalega Küla: — eliitati traataed luuga jõelt äalianje Külani 
ja eliitati Küla ümber iga rlllima jaaks Kõrgecl mullaoaüic!, 
lelt Kaitsekraavil! ldklid vett täis. liaadu uabekard KabaliKKude 
elanikkudega ali Kõige parem, Viimaste ainuke mure aü, et 
punaleä vabelt võimlal pealetungimilel uuesti Küla valdavad 
ning rabualt Kammuunaga vaevama baKKaoac!. aunastelt veel 
rankem viliati Vene valgeic! — ?,5. armeelali. Neile ei saa-
vinud Keegi edu, 

Kui navembri Keskel palk strateegilistel põlijuste! alus 
uuele, talvisele Kaitseliinile, saadeti N . raad paariks pileoaks 
äala Karjamõisa eelletesle Kaevikutesse. 5aliKumine 5oei5kalt 
ali südamlik, valjud Vene neiud nutsid. 
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Uus alukabl palnucl poaltki nii Kaäune Kui encline. Kar-
jamõilas alus lamburilt taganev ?. 5. armee ime cliviili määratu 
luur vaar. tiõik laajemac! ruumicl alict nemacl ära võtnucl. 
ÜbtuKs jõuclis mölla Ka cliviili ltaap ja Kinclro! peremõikin. kt 
mujal enam ruumi polnuä. siis võttis raoclulllem Kapten flllik 
viimase oma juure ulu alla, äamal õbtu! sõitis meie 1. cliviili 
ülema abi palkcwnik ttunl Ka äala Karjamõisa venelastele l?ac!aga-
5ll.aarKaKalmatKa.uinl üle anäma. lXinllra! peremõikin jagas 
palitliaani ama cliviili palkucle 
vabel ära ja tegi energiliselt 
Karralcluli liini KincllustamileKs. 
KcmjuKs jäi lee päevakälk 
ainult paberile. 

/llucles talvisele liinile, bak-
Kas 11. raacl suvel ebitatuc!Kae-
vikuicl ja blinclaalbe elamiseks 
Karcla sääclma. puuclulicl abjucl, 
uklecl ja aknacl. Mjucl laacli 
viimaks lapõõriraaclult, Kuna 
uklecl ja aknaä raaäul amal tuli 
teba. Vaevalt lõpetati tõõ, Kui 
raoä Kalu lai minna lialcnkina 

Kulasse - tagali äveiska Küla niomkäptln n»»k. 
naabrulesle, llle 5uuga jõe. 

l<unni punaleä ametis olicl fll.-üarKaKalmatKa liini uõt-
milel, palnucl liin meie 3. pataljoni! uaenlalt Karta. 5e!!e 
vastu aga elas 2. pataljon birmlaicl päioi üle. KalctiKinalt 
leallet labingu mürinat Kuulates ja tulianäete pammicle lõbke-
milt vaaäates, võis juba eelclacla, et inimlik jõua, valivuselt 
baalimata, Kincllustamata jõe liini talvel Kuiclagi Kaitsta ei 
jõua. punaste patareide Kaanclatuä tuli tegi mõne päevaga 
Kõik meie KaeviKuä ja nõrgacl blinclaalbicl Nl.lõarKa taga maa-
tala. 5aula lume peal lamaäes, Kus ainlaks laajenclajaks aü 
tuline pllls, baiti uaenlale lõpmatumal! abelikucl liiski Kaua 
teisel jõe Kaläal Kinni, llües liis, Kui Kaitsjate oiimalecl rübma6 

,5 

http://5ll.aarKaKalmatKa.uinl
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aliä purustatucl, tarmalicl uaenlale abelikucl Nl.lõorKa ja Kal-
matka Klllacie vabel üle luuga jõe. 

( t Kangeialeiilt I I . pataljani mitte lõpulikult laialile liini 
tagasivõtmise Katsetega liilvitaäa Ia5ta, Koonclali ta Kiireni 
vubravka-äala Karjamõisa liinile. Vene valgeä olicl juba vare-
mait igaltpaalt taganenucl. Viimaselt a5jaolult oli Ka alalt 
meie tagasitõmbamine tingitucl. 

Juba järgmisel päeval KaKKas vaenlane meie uuele liinile 
Kallale Kippuma. 

l?a!gu elime5te pataljanicle talvistele politlioaniclele alumine 
pani 3. pataljani, eestkätt l i . raaclu KolcKKinas, imelikku lei-
lukoräa, aletacles tecla nllllcl oaenlalega Ulule traataia taka, 
mi5 Kiljuti eliitati KolcKKino, äoeiska ja äakonje Klllaäe ette, 
lelt punalecl oõtlicl ama alla Ka Kaks viimalt Küla. KalcKKina 
Külas aluoat raaclu änoardas vaenlane nllllll juba seljatagant, 
milline Klllg ali täiesti Kinälustamata. Küla äveiska paal 
atlas leilis tubli nunnik palke. Neecl laati poolringis riitaclesle, 
Kuna oaenlale paale Klllge veel paklult luncl aeti — ning nääa-
Kincllus ali valmis, l?õnjas ali<! Kllla KaitleKs mullavallid, lelt 
velilele metlaleroale palnucl võimalik KaeoiKuicl teka. selle 
tõttu ei annucl neecl varju luurtllkitule ja seljatagant tulevate 
Kuuliäe eelt. Nencle eliitamilel ali jäälull arvele võtmata vaen-
lale jsuclucle ülekaal, nagu lee nllllcl igas aperatliaanis avalaus. 

Nelja nclclala Kestes tungis vaenlane peaaegu igapäev 
KolcKKinole Kalmelt Küljelt Kallale. 5õ9cli lugemata palju lakin-
guicl. Kõik päeoacl alicl Küla Kaitsjatele llkelugulecl palavacl. 
KalcKKina ali taliselt meie Malakani Kurgacm*), Kuigi temal 
blinclaalkiä puucluliä. päevacl ja õõc! pillas vaenlane meie leilu-
KaKti ja Küla suurtükitule all. Külalt jclicl järele ainult rulunun-
nikucl. Kaitzjaä aluliä Küla leroa! rektecles. Ka viimastelt põle-
licl mõnecl pommitamise ajal maka. 

,Ma!ancwi Kurgoan" — Heoazwpoli Kinälule peakantz. mi« KuullllKl 
lai ama mln oa5wpl«laoule naalelt Xrimmi l2ja« (1853—I85b). Maia-
nani Kurgaani langemine prant»!a«te Kstte. 8. lept. 1855 a»lu«ta« Heoas-
tapa!» laawle. 



227 

datamata pööre tuli, Kui lb. detlembril 3. pataljon Narva 
PlmKulele laadeti: juba järgmilel päeval langelid Kol^Kino, 
Hala Küla ja mõis vaenlale Kätte. Nbi ali tarvis. silmapilk 
Käsutati pataljon jälle õbtu eel Naroalt välja ülesandega, edali 
liikuda l?u!Kooa Küla lillis, mis alud paar versta Narva paal 
6a!a ja INarienboti mõilaid. Koodud ei teadnud liini leilukor-
ralt midagi.. Nroati Kõik alevat Kadunud, loani poolelt välja 
minnes Kuuldi, Kuidas leal aluvas raskes Kindlule patareis 
Kõik mebed viibimata 8. tolliste juure Kälutati. 5ee vilt enam 
bead ei Kuulutanud. 

liginevas pimeduses rllbiti mööda umbteid teid, laode ja 
metlade vabel, Kiiresti edali. leel tuli vastu lanitaar-auto ja 
Kibutas mööda llbes regi luurtllki laengutega l?ulkooo patareile. 
Ningati Kobe Kergemini, teades, et liis lcilukard veel nii bull 
palegi, Kui patarei alles endilel Koba! alub. 

Näbtaoasti oalitles liinil täielik Kaas: igalpool mllrilelid 
patareid ning täristalid Kuulipildujad alalõpmata, dli mulje, 
nagu põleks praginal biigla KadaKapõõlas. lias luudab naaber» 
palk vastu panna? . . . l<ui leal läbimurtakle. mis laab liis 
Kaugele vaenlale leilukabtadesle ulatavalt 9. polgult? luge-
mata rakettide valgule! lookles pataljon lagedal Kllla väljal 
edali. iludlult suurendas neel määratu tulekaliju Marienbotis 
— põlelid rebe ja luured Karjalaudad. 5ealt poolt Kostis baroa 
pllsli- ja Kuulipildujate tuli. 

vulkonos oli Kõik vaikne, võis arvata, et liin punaled 
sõlel XolckKinolt ja äala mõilalt enam edali ei tungi. Viimaste 
langemine vaenlale Kätte tegi Külitavaks 1. pataljoni roodude 
alumile INarienboti ja VleKenboti mõilates luuga paremal Kal-
dal. sarnane leilukord ei võinud Kaua Kesta, lellepäralt lai 
3. pataljon Kobe Kalu aluda vastu pealetungimilele ning Laia 
mõis ja Kllla tagali võtta, mis 8. polk ali ära annud ning 
leega vaenlale meie teilele liinile lisle tungida lalknud. 

pataljoni Ülem alam Kapten t i a l t s määras raadud järg. 
milelt abeliKKu: paremale tiivale 9. mis pidi plllldma mõi-
lale Küljelt peale tungida; Keskele 10. roodu ja vaiakule ti>. 

,5» 



vale 11. raaäu, mille ülesanne oli luuga j9e Kalda varjul m9i-
lale limeneda. 

pulkavalt lakkudes läklid roodud ama Ülesannete Kana-
lelt laiali, vaenlase Karva püssitule all liikudes, jäudlid roo-
dud llle jõe m9llatesle viiva lillaeelletele Kindlustustele, Kus 
traataialt läbi mindi. 5ama! ajal avas pulkava patarei 5a!a 
mõila peale Kiirtule, mis veerana' tunäi Kestis, äelle vaikimise 
järele avas meie akelik Karraga ägeda püsli- ja Kuulipiläujate 
tule. (nne Kui vaenlane asjalt arugi lai, tormas anelik, jaak-
lu! automatpüslidelt tuld andes, Kurraa Kllllete! mõila. 

Kui, aatamata lee K9iK vaenlasele tuli lelgitavacl järgmi-
leä KalenaljaKacl jukuled: m9ila nurga juures milrkab 11. raoäu 
ülem leitnant / t I l i K, et puu taga Kükitab Keegi lõdur, püls 
Käes ning Külib temalt, püsli Kilelt Kiskudes: 

„Kta takai?" 
,5vei!" vastab l9dur rabulikult. 
„6de Krasn9je?" pärib leitnant NlliK. 
, I am! " vastab venelane ning näitab Käega Narva paale, 
Vangid leletalicl, et neid laadetud Kaks pataljoni lämbu-

taetuleks äala vätjatele. lult praegu j9udnud nad Kakale, 
äellele lilalid m9ila elanikud juure, et oaenlaled taktnud m9ila 
elumaja varjul välie jalgu pukata ja luitlu teka, Kui Kuuldud 
meie Kurraa-Karjumilt. Klllimile peale, Kes leal Kurraa Karjub, 
vastanud punaled Kaoletumalt, et need alla nende m e k e d , 
Kes Narva lilkeuad! 

Meie Kaatus ali neli meelt lurnutena. Harnalt Kerget 
v9itu palnud vilt Keegi laatnud. 

Küla Kaitsma jäeti 11. raod Kuulipildujaga ja Kolme 
automaadiga. M9!la jäi 10. raad, Kuna 9. pulkavasse varusle 
laadeti. Viimane ei laanud siiski ama puket ära Kasutada, 
naid laadeti NnnesKajasle, raudteelt paremale paale lamburi, 
valgetelt palitliaoni llle vätma. 

Järgmiseks KammiKuKs — 18. dets. — olid punaled laa-
dud Kaabist niioärd toibunud, et julgelid 5ala Külale pealetun-
gima Kakata. Koidu ajal märgati lagedal väljal, meie ja vaen-
lale Küla vabel, tikedaid aKeliKKe. Üks lalk ali pimedas roo-
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mcmucl meie traataeäa läbilõikama. vallil alev tunnimees uõt-
tis Kobe veltveebli abil neilt 24 meelt vangi. Vangilt ütlelic! 
enclicl olevat enctilecl 5ala Kaitsjaä. Naä nuIKunuä terve öö 
metlas. päralt Kagunuä äalalt taganenut! polk äveiskasle Kakku. 
5eal antucl neile Kinclel KölK 5a!a uuesti tagali võtta, vastale! 
Karra! mitte tagali ilmucla. 

leroe päev Klllmetalicl õnnetuma punalecl meie tretivava 
tule all Kõliuli lumes lamaäes. l(e5 terve näkaga pilcllelicl, 
ronilicl pimeäas minema. 

päeva Ke5tes pommitas vaenlane meie leilukobti tervel liinil-
19. clellember läks võrcllemili vaiklelt õktule. punalecl 

ei nöiclanucl äala ees nägugi. 5el päeval Korraläas raaä Külas 
ama mulclmajaliä, Kanäis neilt vee välja ning pani uueä põran-
claci alla. punaste paalt pooleni Kävitatuä traataialt parandati 
eelmisel öö! 5a la Karjamõisalt toocluä teekärbistega ära. 

20. äetlembril alustas vaenlane juba oicleoikus äala Küla 
pammitamilt paljuäelt patareiclelt, välja- ja raskete luurtllKKiäega. 
Iu! i ali Kirmus. Maa põrus jalge all. Minclaalnil! aina õõtluliä 
raskete pammicle lõKKemilel. kaevikute ja traataia ümbrus lai 
nagu üles Küntucl. Küla läks varsti mitmelt Kabalt põlema. 
Kõige Kainem lugu ali telekani ülienäulega: ei jõutucl Küllalt 
paranäacla, mis pammicl Katki KisKulicl. 

Kella lo ajal ilmulicl äveiska paalt metlaclelt vaenlale 
abelikucl paalringis näbtavale, Kiiresti äala leilukobtaäele ligi-
neäes. Valmines jälle Kibe päev. Korraga nänti ZoeisKalt 
otleteeä 5ala paale laamusautat liikuvat, äee ali päris üllatav 
uuclis meie löcluritele. Vabete vabe! tuilatucl tee! peatacles ja 
Kabt tema määratuä abeliKKu taetaäes, lälienes auta laja lammuni 
meie traattõketele ning avas lealt ägecla Kuulipiläujate tule. 
ltbes lellega jatkalicl vaenlale patareilt meie leilukabtacle tulega 
ülekllloamili. Näbtavasti võttis vaenlane lelle aperatliaani 
otlustavalt. üabing äboarclas laacla t t . raaäule laatuslikuks, 
aleks vaenlalel aga julgult olnuct atlekabe tormi jooksta! . . 

Iga lilmapilk ali Kallis. Iga minut KõbKlemilt riitus vaen-
lale riäaclelt palju mebi. MeliKucl ei luutnuä meie tule all 
eclali tungicla Kiiremalt Kui roomates, lellelt boolimata, et 
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.lllemulecl" ja Kommunistiä nei<l jalgega pekstez ja reoaloritega 
<ll»naräaclez taga lunäiliä. 

2 ^ 

Meie patarei peaaegu vaikis. Ninult liaroa saatis linna-
snna mõne Kuuli. Nuto vastu leilic! ainult mõneci löclurill, 

oarustatucl 5ala vötmilel laacluc! loomus Kuuliclega. Nei«t ei 
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Kannatanuä vaenlane välja ning loitis paale tunni puralt minema. 
Ilmus liiski varsti jälle uue akelikuga, toetuteks elimestele. kt 
tal teietan Kaolas ali, liis KarreKteliis ta liit alaoasti patareide 
tuld. Imelikult ei teinul! lee aga raaclule väkematgi Kaliju, 
peale jooklukraaoide, Kaevikute ja traataia purustamile. Ükski 
pamm ei Kukkunud atlekoke KaeoiKusle. 

veel mitu Karcla Kiiis auto meie Kaevikute ees, Kuiä nüüd 
ei luutnucl ta meie lõdureid enam Kirmutada. Varsti ali raaä 
lakinguvälja peremees ja nappis tulega ära igallke, Kes väbegi 
pead tõstis. 

takingu lõpuks jõudis Ka l<3. raocl Kakale, Kuid nllllcl 
polnud tema abi, peale rikkiläinud automaatide, tarviski. 

Ülitu pimedules jäi Käik jälle vaikseks, mille järele paljucl 
lakinguplatlile lilkliä «loomult- tegema. Igaüks tõi Kaala lel-
jatäie pllsle. 

5ala Kllla Kaitsjate Kaatuled Kaaoatutena: lipnik Nltmann 
— panemalt Käelabalt, ja Kuus lsclurit. 

5ee õnnetu pealetungimine võimalclas meile pllbacle raku. 
22. detl. õbtul tuli 10. raocl pulkavalt Il-clat naketama, mille 
järele viimane linna läks jõululid piclama. Jõuluajal oli ainult 
Mariermatis Karra Ulie! õbtul väike tuleoaketus, mis ruttu 
likoicleeriti. 

27. detl. õbtul läks l l . raaä jälle 5ala Külasle t0. vabe-
tama. luba järgmilel bommikul avas vaenlane Kõigilt oma 
patareidelt Kllla peale birmla tule, mis õbtuni Kestis, llell t l 
ilmus elimene akelik näbtaoale. laking uältas jällegi Karjunud 
viilil Kilja õbtuni. Väli jäi mustama lurnukekadelt. äealt taoäuä 
vang ütles oma meeste Kaatulecl luurecl aleoat. I I. raocl lõi 
labingu läbi ilma Kaalusteta, Kuna l . raocl äala mõilas luur-
tllkitulega päris ära Kävitati: jäi järele ainult 11 meelt peale 
lurnute, Kacwatute, põrutute ja Kalgete. 

29. detl. ali vaikne. 
30. cletlember oli 5ala Külale Kõige valulam päev. Nom> 

miKul pimeclas Keecleti ja joodi vee! KaKvi, lelt päeva ajal 
mulclmajaäes tuld ei tebtud, et mitte lllestõusva luitlu läbi 
laacla oaenlale patareillele ^märgilauaks. l<ui elimeleä raskecl 
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pommid baKKalid ümbrules Kukkuma, liis teadis barjunud 
sõjamees Kobe, et lobingupäev tuleb. NinuKelena obuitlerma 
roodus olles, tegi rooduülem leitnant NlliK oaenlale vastuoõt. 
mileks Korraldusi ja pani rllbmalllematele lüdame peale vaenlase 
ilmumise järele boolega valvata. Vabetevabel Käis rooduülem 
muldmaja Karjal binokliga silmitsemas. Kõik sõdurid palusid 
teda ennast boida ja mitte suurtükitule ai! asjata eluga riskeerida. 

1̂ /2 tunnilise alalise pommitamise järele nägi rooduülem 
Korraga, Kuidas tibe vaenlase parv 400 sammu Kauguses jõe 
orult üles Kerkis ning lageclale tormas. Neid oli lõpmata palju, 
leroe rooclueelle välja ujutalicl üle. vaevalt jõudis rooä enne 
Kaevikutesse, Kui vaenlane traataia Kallale lai aluda. Jooksul 
avaliä lõdurid tule. Kooduülem Kargas ile lobedal oleva miini-
pilduja juure ja laatis punastele vastu 2 viimalt miini, slimine 
ei lõbkenud, Kuna Kaks viimalt Kästi trebvalid, mispeale abe-
lik maba beitis. Nüüd läks labti vastastikune tulevalietus. 
Varli IiaKKas vaenlane Ka XolcbKino poolt Küljelt traataiata 
labtilele valakule tiivale jõekalda! peale tungima. Küla põles, 
leletani übendus oli purustatud. Meie patarei vaikis või lall 
mõne UkliKu paugu ama Kaevikute pibta. äeilukard oli äärmi-
lelt birmus. Rooduülem Käis Kaevikult Kaevikusse ja junatas 
tulcl, saates automaatpllsle liäclaobtlikumatele Kobtadele. 

KelKpäeval lai rooäuülem liaaoata, aga et vaenlase peale-
tungimine lelleks ajaks ali juba raugenud, liis ei tekitanucl lee 
roodus mingit raliutult ega Karratolt. Veltveebel Ilves võttis 
raaäu juliatule oma Kätte. IraattõKete taga lamaliä tibedad 
naenlale abelikud. äealt tuli Kuule juba õige Karva. Übtu eel 
jäi tulevalietus laiku. lerveks jäänud vaenlased taganesid Kiirelt, 
llppilaadetud la. rood jõudis alles nüüd Kobale, lelt varem ei 
laanud ta suurtükitule päralt Külalt läbi, ning vabetas I I. roodu 
Kobe ära, mis luurte Kaotuste tagajärjel nõrgaks oli jäänud. 
Kaatuled olid: 3 surnut, naavatutena 13 ja põrutatud 8. 

Vaberabu ajal an punased jutustanud, imestades meie 
meeste vastupidavust, et nemad annud äala Külale tuld ainu-
ükli tuttki teelt viiekümnelt neljalt uäljaluurtllkilt, rasked 
mujalt ligi arvamata. 
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37. 5eiluKol,aä. 

äeilukolitade päralt, mis Narva Kaitlek5 olid määratud, 
pidi polk palju Kibedult tundma ja Ka üleliigleid otivreid Kanclma. 
Mis puutub otlekolielesle leilukotitade väljavaükusle, lÜ5 oli 
lee Küllalt õnnelik, Kuid Kindlustamise peale oli liig viibe rõbku 
pandud. Iraataed oli Küll ette tõmmatud ja mõnda Kotita Ka 
madalad Kaevikud valmistatud, Kuicl Kõill see ei olnud sõjalises 
mõttes vee! — K i n d l u s t a t u d p o l i t l i o o n . Llindaalbid 
lõdurite elamiseks ja suurtükitule eelt Kaitseks puuäuliä täiesti. 
l<ui meil Ka polgu trandi! neid neli viis tükki oligi, liis ei makla 
neici aroesle võtta. Neid uõilicl Kasutada ainult mõnikümmend 
meelt ja lee ei ranuldonud Kaugeltki. Nega Kindlustamiseks oli 
Küllalt. lerve 1919. aasta luni lõks mööäa ilma et oleks seda 
taroiülelt Kulutatud, vaenlalt äbvardamas ei olnud, Kuna aga 
lapõõrid Narvas tööta elalid. Muidugi mõista, et liin ei süüdis-
tata igat üklikut lopõöri, vaid rolikem lapõõride juliatult, Kellel 
natitavast! organileerimile ja Kindlustuste plaani tegemiles võime 
puudus. Xui septembrikuul l?.-5. armee taganes, Kuuldi ilegi 
röögitavat, et äala vubrovka liin olla Kõvasti Kindlustatud, 
aga Kui polk lelle liini oma alla võttis, liis tuli ilmsiks, et traat-
aed oli liin Kõik, mis Kindlustuse nime Kandis. Missugune oli 
roodude leilukord, Kui lügilel Külma ja uitimaga ueliles metlas 
või lagedal välja! vaenlasele vastu pidi aluma? äoojad riided 
puudusid ileenelelt, etik mis täbendab lae riie oilimo ajal? 
ssoodud pidid nüüd ileenele Kaitseks, aga rolikem veel Eesti 
Vabariigi julgeoleku KindlustuleKs Kõik tegema , mis tllllliline 
jõud iganes lubas, Kuid leegi lilndis ebanarmaal tingimustes. 
Unelt Küljelt legas vaenlase alaline luurtükituli, teilelt Küljelt 
aga uilim ning lumeladu. ällgile palia ilmaga midagi eliitada 
on otle võimatu töõ! äõduril liinil veel leda enam, et tal puu-
duu Kolit, Kus riideid Kuivatada. Maa oli Kõvasti jääs, lelle-
päralt nõudlid Kaevikute eliitamine ja maa-alule blindaalbi jaoks 
augu raiumine lõpmata vaeva. lõöriistad, mis lapäõriroodult 
välja nõuti, olid võimata Korratus olekus. Kirved olid nürid ja 
lma varteta; niisama viletsad ja nllrM olid Ka laed ja labidad. 
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Kaaäuöe luurte jgu pingutuste tõttu läks liiski Karäa paljuis 
Kabtacles Kincllustuli luua, Kus vaenlase marulilemac! tarmijaak-
lucl tagali lääcli, ja lellega aü muiclugi jalaväelaste ülesanne 
täicletucl. 

äapääriäe saamatule olivriks langes 28. detsembril äa!a 
Küla juures l . raaä peaaegu tervelt. Klllma ilma päralt ei 
luutnuä lacluricl tervet päeva lalitistes Kaevikutes olla, ja Kui 
na<l läliemates majacles laaja atliliä, liis laia nacl tabava suur-
tllkitule läbi rlllimaäe Kaupa surnutena, baavatutena ja põrutu-
tena rivist välja löäclucl. ä a m a ! a j a ! aga n ä l i t i sapööre 
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K ü l a s i l m a t ö ö t a j a m u r e t a Umber n u l k u o a t . 
Nsjale anti leaäuslik Käik ja tagajärg oli lee, et 6. jaanuaril l a l -
linnalt Kommisjon, inleneri-pataljoni ülemaga eesotlas, liinile väl-
ja loitis Narva eelleiä Kinälustustõiä reviäeerima. äellelt Kommis-
jonilt võtlicl väeolaäe elitajatena ala I. pataljoni Ulem leitnant 
MaaliK ja 8. polgu ülem Kapten äternbeck. Kommisjoni otlus 
ellilule plaani Konta oli Käige baloem. Vaberabu oli Küll juba 
maksmas, aga I. äioiili inlenerile teliti KobuleKs viga paranclaäa. 
5apöõriäe obnitleriäe jubatulel täötalicl polgu lapõöriä ja 8. polgu 
lapööri meeskonä Künni rabutegemileni. 7—8 blinäaalbi tebti 
Klllmaga valmis, aga o a l t l i i « , Kui ne iä enam t a r n i s 
ei o l n u <!. Kabulepingu põbjal piäiä Kõik dlinäaalbiä jälle ära 
liibutama, ja lee maklis vabariigile bulga p^rokliliini. . . 

peale sõja lõpu aga, Kui K a n g e l a s t e l e aumärke jagati, 
lai Ka viru väerinna inlnener 3. järgu vabaclule risti 
. l ö j a l i s t e t e e n u s t e " e e l t . . . 

Ioon liin I. pataljoni Ülema, leitnant MaaliKu raporcli^ 
mis Kujutab KöiKiäe obnitleriäe ja lõäurite aroamilt: 

.dluäe lunnil pean KariliKuilt teenistule Kobustelt Kauge 
male minema ja leile asja ette Kanäma, millelt, ilamaa bääa-
obtu lilmas piclacles, ei vöi vaikicles mõöäa minna ning mille 
peale meie väerinna juliatule täbelepanu ei vöi mitte pöilrmata 
jätta. Nenäe lõnacle juures mõtlen ma nimelt meiezleilukobtaäe 
Kinälustuste peale meie väerinnal. Näitule võin tuua vubroo-
Ka liinilt, Kuiä palju telliti ei leila ali Ka teistes Kobtaäes. llincl-
lustule mõttes peale traataia ei ole miäagi tebtuä, mis väbegi 
nõuetele vastaks. Kõik blinäaalbiä ja Koopacl või laskekraavicl 
on asjatundmatult ja booletumalt valmistatut!. Niilugules Kincl-
lustatuä Kobas võib vaevalt suvel laajaga elaäa, Kuna Külmal 
aja! tabab lee raske mõeläav olla. äuur ala Kaevikutelt väga 
tsbtlail Kobtaäel on liig väikeleä tebtuä ja elamile jaoks nenäe 
juure mitte miäagi ebitatuä. Maaalal maal on laskekraaoiä 
maa lisle tebtuä ja praegu vett täis, Kuna blinäaalniäele, mis 
olemas, ei ole mingit nõlplat lislekgiku oalmistatuä ega Ka 
nenäe mabutavult tilbele panäuä. äellelt laab aru igaüks, Kes 
praegu ^piirlkaitsjaks. üa Kes on lelles lülläi? Minu arvamile 
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järele meie l a n ä ö r i a 5 j a n ä u 5. äuue joakiul, niipalju Kui 
ma sapööre töö! nägin, ei näinucl ma üntegi lopääri akoitleri, 

^ ^ 

Kui mitte eriteacllalt, li>5 Ka mitte larnalt, Ke5 lapääre julia-
tama on panäucl. äelle a5jaga lain Ka väga tuttaoakz, et lapsa-
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riä piclaliä Kõvasti Kinni 6 Künni ? tunnililelt tööpäevalt. Mi 
päevi, mil, ei tea mis põnjuste!, tööle ei tuläuclki. l<as meie 
liäclaobtlik leilukorcl töe5ti lubab leäa, et mebecl ilma tööta 
ümber bulguvacl? lelleks on lapööricleks niilugulec! meliec! laanuä, 
Kes ainult sapööri nime Kannavac! ja ei 05ka ile miclagi telia 
ega Ka teili õpetcula, oaiä on omale, nii või telliti, looja Kolla 
muretlenucl. Mu! oli Ka junus nõnclcmimetatua' ,lapöörirooclult" 
tööriistu liinile laacla, Kusjuures jäüe suur lioo!etu5 i!mlik5 tuli: 
loecl on Kõik jagamata ja villimata ning peacl atla tegemata 
Kirveö Kõik nii nllricl, et Kõige parema tantmile juures nenclega 
puu Küljelt tükki ära ei laanucl. Millega peab vaene reamee5 
neec! rii5tacl oabeäaks tegema, Kelle! ei viili, ei Käia ega luisku 
pole? äapöör peab olema mee5, Ke5 oskab teba ja t a b a b 
telia, aga mitte lõjategeouleit Kõrvale liaitlma, algu lee oboitler, 
osi reamees. Kui larnale booletulega meil Kincllustule tööä 
tebakle, liis uarileb meie va5tupiclavU5 Kokku, äelles lülite^ 
palun Iei6 energilili lamme astucla. Valt lÜ5 laaoutame selle, 
mille eelt lollime". 

38. Viimane laning. 

Jõuluaegne pikem vaikus laskis juba oletacla, et punalecl 
arulaamilele on jõuclnucl asjata pealekippumile Kolita äala-vub-
ravka liinil, ning et nacl liig Kalliks minenailt Kalletelt on loobu-
nuä. pealegi jõuäliä ranuläbirääkimilecl lartus lõpupoole, äiiski 
üllatusena ancllicl na<l meile 28. ja 30. äetlembril oiimalec! eten-
clulecl, tenes Kõik, et veel viimalel lilmapilgul võitjateks jggäa. 
äarnane jamplimine üritas meicl ja täitis liinge. Noolimata 
tüdimuselt, välimuselt jaliaroaäÄt^riöaäest. Koguti Kokku viimane 
jõucl ja Kinnitati punaväelastele vee! Korä, et meie poo! nalja 
ei mõisteta. 

30. äetlembril Kell 3.30 püllclliä vaenlale luurajacl valgeis 
rõivais Marienboti vastas meie Kaevikutele liginecla. piläulicl 
KiNigranoate. püssituli peletas na6 minema. VubraoKa liinil närv 
ltwltllKituli. 
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punaste luurajate lalgacl bulkulicl juba mõnda päeva 
paremal poa! meilt leizvate ?. t . armee venelaste liini eel ja 
sundisid meicl oma ee!p05te oaloetõkete liinile tagasi tõmbama. 
Karlavo Kllla jõeti paar Korda maba. Venelaste baro oaloeliin 

oli õige ligidal raudteele ja liomaroukale. 5bus juba rippuz 
Hboardus meie seljatagusele teedele ja operatiio-ltaabile. (tte-
vaatuse abinõuna baiti tiomaraoka barakkides alaliselt Uks roa<l 
varuks ja moodustati maakuulajate Komandalt ja Kuulipilduja. 
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Kurluslaztelt unine raali, mis valoetöKKed ja postid l<amaraoka 
eel välja pani. Kõvendatud luurajate lalgad lamalt roodult Kon-
troleerilid l?. 5. armee venelaste valveteenistust ja võllid ette 
sügavamaid luuramiskäike. Nende ja 9. roodu luurajate toetusel 
viiakse põgenenud venelaste eelpalt Kaske saarele tagali. Üõleti 
lastakse liin flnnenskaja - KamarooKa tee! liikujate peale, dn 
alnucl tulevaketuli eelpastide ja luurajate naliel. vilt aga ena-
mail Kardadel venelaste eneste vabel. Venelased an aga nõnda 
arad, et vaja neil metsas ainult inimele varju naba, liis pistetakse 
jaaklu. lellelt Küljelt on luurajate ja nalvepasticle punaste paale 
üleminek õige sagedane nclntus. On julitumili, Kus sõdurid oboi-
tlere vägile Kaala viioacl. vene juliticlel ei ale lugugi ulaläult 
ama sõdurite vastu, leepäralt paluvad nad luuramiskäikudele 
meie sõdureid amaclega Kaala laata. 

Kell 7.30 võllil! oaenlale patareicl 5ala Küla ja lelle eel 
oleva l l . roodu Kaevikud märulile tule alla. Kel! 8 laienes 
tuli Marienliati peale. lunnilile ettevalmistule järele tarmus 
vaenlane, Kes lalaja luurtllkitule Katte all juure biilinud, Kalllalt 
üles I I. roodule tiiva peale, leäa Umber baarata plllläes. (elt-
Küljelt tormasid peale Kalm alieliKKu. äuurtllkituli atle Kaeni-
Küte peale Kestis enäile liaaga. äala Küla ja Marienbol põle-
licl ja olicl täiesti luitlu uppunul!. leletani licle Katkes. 1 l . raod 
plllis Kindlasti Kaevikutes, lellelt baolimata, et vaenlane liin-
paal traataella ali ja Kuulipildujalt tule avas. ?llsli- ja Kuuli-
pilduja-tulega suruti ümberbaarajad vastu traataecla ja niilleti 
nacl malia. NbeliKud aina barnenelid meie tule all. l<es elusle 
jäid, neeä lieitlic! luncle. 5uurtllKitu!i Kestis täie Kaoga Kella 
»5. Marienbofi vastas rauges ta Kella 15 ajal pilut. 5el ajal 
ilmus jalavägi, äee aga ei julenud metla leroalt ja KalcnKina 
majade oakelt välja tulla, vaia laskis ainult eemalt püssidelt ja 
Kuulipildujatelt. 5ala Küla all rauges laliing alles videvikul. 
Vaenlane tarvitas pammipildujaid. l<aatuled alid tema! Kabtlemata 
luured. Ka meil olid nad tuntavad, l l . roodu ülem al. Kapten 
NlliK lai baavata, Kui lcming alles täies Kaas ali. Kaodulllema 
Kaatus Kippus Kõigutama meeste vastupidavust, äiis paraja! 
silmapilgul astus raadu etteotsa veltveebel Ilves, ja tõi oma 
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eeskuju- ning energiliste Karraldustega laadu tagali endisele 
meelekincllulele. Nõnda viis ta laliingu näiduriKKa!2puni. Koad 
Kaatas Kalm lurnut, 12 tiaavatut ja 9 põrutatut. 10. raad 
tõttas lcldi Kuulipritli- ja luurtllkitule appi, peaasjalikult selleks, 
et Kindlustaba paremat tiiva, Kus iga laningu aja! ikka närge-
macl raoäuä välja löödi, l̂ aad jõudis silmapilk Kangelalelilelt 
ama Kakale. lema Kaotas ainult 2 liaaoatut. 

5iin 10. raodu lllem leitnant lasli Kirjeldus laningu Kanta: 
«Iilile üks suurematelt põrgupäevadelt. Meil tuli muiäugi 

jälle pulkavalt äalasle appi minna, äuurtllkituli ali liammiku! 
liirmus, Kuicl lüliikelt aega, 3—4 tundi, peale lelle nii märulilt 
tulcl vaenlane enam ei avanud, vilt jäi laskemaan uänepoolleks. 
l<ui ütlen, et enam nii märulilt tulä ei aoanuä, liis tänenclao 
see, et temal ikkagi 10 suurtükki järjelt tõõtalid. äedu liirmlam 
ali aga nllücl Kuulipritli- ja püssituli, mis Kalmelt Küljelt Karraga 
töstaliä: KalctiKinolt, atle 3veisKa paalt ja paremalt paalt äalat, 
metla veerelt. Ja mine nllücl lelle tule all äala ette atle Kaevi-
Kutesle! (limele abipalumile peale laatlin llne rllnma ilma 
alivitlerita, KäsKicles melii etteuaatlikuc! alla, et asjata Kaatuli 
ei aleks, sslllim läks tervena Kanale, enk Küll äala mõilall Kaeoi-
Kuteni veerana versta maad räämata tuli ja mened sellejuures 
amacl Kindad purustalicl ja põlved veristasid, päralt tuli teade, 
et I I . raacluülem on naanatud ja raacl ilma oknitlerito. sain 
pataljani ülemalt Kalu linna rutata ja I I . raaclu juliatule alam-
Kapten Keiteli Kätte ancla. Ruttasime llirmla risttule aü. äuur-
tllkituld sealjuures ei pannucl enam täkelegi. kuidas äola mõisa 
päälime, — aü ime. lee alguses laid 2 sõdurit pllslikuuüclelt 
t«aanata. Need taimetalime Kalie ambulantsi, Kuna teileä ama 
teekancla jatkaliä. äala mõilalt aga Kuiclagi enam eclali ei 
saanud: Kes ama nina välja pistis, lelle peale lXalcnKinalt ja 
paremalt paalt Kuulipilduja tuli avati. 5eo! Kuullin aga, et 
ees Kaevikutes ^Maksimil- puuduvat lindid, viivitada eitotitmucl. 
äaatlin ama neli meelt linte viima ja tegin Unele ülesandeks 
tagali tulla ja lsna tuua, Kuidas an laod I I. roodus. 5intide 
viijad olid reomened: laan l i ls, MinKe! Nunt, Nermann vik-
mann ja (lmor 5uli. Melied läklid müüri tagant välja ja Kolie 
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avati tuli Kuulipildujatelt. Mebed aga läksid lõnalaulumata. 
äüda nuttis mu! verd nencle lautule pclralt, l?ic!alin neiä juba 
lurnuteks ja Kartlin, et liig naolimatalt nende eluga ümber 
olen Käinucl, neiä nõnda liüllu tuläe saates, äeal ilmus Karraga 
elusalt ja tervelt vicnmcmn. Nad alla roomanud mööda lund 
majasle aknast lisle ja Kuuliaugult välja, ning nõnda edali 
Kanni Kaevikuni välja. l<9ik olid tervisega Kakale jõudnud. 
pealegi teatas vjcnmcmn I I. raadult K9ige paremat: Veltveebel 
Ilves Käia ranustades ja 
julgustades ubkelt Kaevikus 
meeste bulgas. Meile saatnud 
ta lana, et nemad enam abi 
ei tarvita, jätkub lellelt. Kes 
M v ettekujutada minu rõõmu, 
mis tundlin, Kuuldes, et mebed 
surma luult on päclsnud, ning 
et t ! . raadus Kõik Karras an. 
5!lam-Kapten lieitel jäi 11. 
raadu, Künni uus roadulllem 
Kabale jõudis. Üks meie raadu 
rübm jäi jällegi t l . raadule 
ööks päevaks abiks. 5ee ali 
viimane luur labing enne 
uaberabu. äe! päeva! aüd 
oaenlale Kaotused suuremad 
, . , . „ leitnant ia l« . 
Kui Kunagi enne." 

Veltveebel lloele vägitea üle andis I I I . pataljoni ülem 
ai. Kapten Kalts palgu ülemale järgmile liluga rapardi: 

„Kannan ette, et 30. detsembril 19! 9 a. 5ala laningus 
11, roadu uelto. Ilves iseäralist valinult üles näitas. Kui vaen-
lane märulile suurtüki tule järele, mis 5a!a Küla mitmelt Kabalt 
põlema lülltas, telefoni übendule Katkestas ja I l raadu Kaevikud 
5a!c> Küla eel legamini peklisi Kui peale lelle terve pataljon 
punaste jalaväge 5uuga Kallalt mööda'raadu leilukontatele peale 
tungis ja ilegi Kuulipilduja mööda Kalda alult roodu ualaku 
tiiva peale lislepaale meie traataeda tõi ja lamal ajal Ka 
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XolcnKina Küla paalt üle jõe roaäu seilukanac! Kuulipilciuja rilt-
tule aüa võttis: Kui raoäuillem ai..Kapten MliK Kibedama! 
laliingu ajal naauata la, ja roaäu vastupanek Kõige selle tõttu 

M M '̂«<!D,,,,,s, 

'MM 
°>2 

^lU.U >t 'Ä> / 

vankuma lõi — Kuna al.Kapten Miku liaauamile putiu! illitki 
anvitler! rooclu ei jgilnulz, — võttis veltveebel Ilves Kõige Krii-
tililema! lilmapilgu! roaöu juliatule Kinölasti oma Kätte. leacla 
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laades, et rooclu ualak tiib vaenlase ülevõimu ees nõrkema 
nakkab, tõttas veltveebel Ilves oaenlale tule all roodu paremalt 
tiivalt jõe Kaldale valaku tiiva peale, Kus ta melii lõna ja 
teoga julgustas, nimelt: olles eeskujulik libtija ja lalkja, laskis 
ta isiklikult vaenlase Kuulipilduri maba ja seletas roodule, et 
reservid appi tulevad, et 10. rood on juba ligidal, ja et Ka 
paremal tiiual 8, polgu 2. rood, Kes juba osa meki, elimelt 
liini maba jcittes, teisele liinile saatnud, — et see rood ikka 
oma Kabal pülib. Kõigelt lellelt lai raod uut julgult ja lõi 
vaenlase ligeda pealetungimise inetutelt ja võiduriKKalt tagati, 
suuremat ala pealetungijatelt biloitades. 

l<õike teda ettekandes, palun veltveebel Ilvelt, Kui vab-
vomat ja Kobuletruud lõdurit oliuitleri K. t. ülendada." 

DubrovKa liinil Kestis edali Keskmine luurtllkituli. luurajad 
ilmutid ja jõid peatama tervel frondil metla veere! ning aoalid 
lealt tule. 

5ee oli aga demonltratlioon. äala Karjamõila liini! ablo-
luutne vaikus. Nõnda Kujuneski viimane laning enne uaberabu. 

viimastes labingutes uõitlelid meie vastu — 49., 5!., 
495., 496., 49?.. 498., 500., 501., 502., 52. ja 504. polk. 
Igas llbes neilt umbes 200 tõilki. äuurtüKKe leilis meie 
vastas — 44. 



39. llaningutez langenucl, 

Naigemajaz Kaavaclezle ja Kalguste Kätte lurnuä 

Kangelaste nimestik 

,̂« ^NuKraaä 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
"-! 
8 

10 
17 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
23 
2? 
28 
29 
30 
3 l 
32 

NI.-IW. 
lipnik 

„ 

„ 
veamees 

" 

, 

„ 

„ 

„ 

N.a, olin. 

perekonna-, ees- ja 

ilanimi 

l i ls, Nrnolä Jaagu p. 
Kagger, JobannIunani „ 
Maling, ?eeter Nanlu „ 
l^einnalcl, frieclr. Kr!. „ 
pcirtels, i i le r Jüri 
äamuel, Jobann Nnär. „ 
JaaKlon, Jobann Jaani „ 
lNalz, Jaan Janani 
Hoorents, Jaak Jaani „ 
tiuKK, MibKe! Jaagu „ 
Jaalt, Jobann Matli „ 
põcler, Jakob rtenclr, „ 
selctmann, Jaan Na^o , 
l^uul, llanie! Jakobi „ 
vreimann, MbK, Illri „ 
Manne, Martin 
Kaints, Jakob 
Neicllic î, Nnton Jaani „ 
MilbecK, Jobann Illri .. 
Jürgenlon, Oskar MKK, „ 
KiilK, Io!ianne5 l<rl. „ 
lomberg, Jab-es JaK. „ 
Cberbarä, Martin tiri. „ 
rtolm, tteinricb tteinr. „ 
Me^er, Jaliann Illri „ 
l^eiska, Hermann Jan. „ 
Norenberg, l^aim. l̂ ucl. „ 
Koocli, Illri Illri „ 
l i ik , Oustau Jaan! „ 
Peterson, Juban Jaani „ 
lamlon, Martin Jaani „ 
lilcble^, Juban Jüri 

Miila! lius ! . . . , _ .. 
tvu« narit 

langenucl! iabingus 

30 6. 
22/6. 

19 
19 

28/12.19 
22/6. 
l i / 8 . 
14/2. 
16/2. 
l6 /2. 
16/2. 
12/3. 
12/3. 
13/3. 
13/3. 
13/3. 
13/3. 
13/3. 
17 3. 
17/3. 
17/3. 
17/3. 
17/3. 
23/3. 
28/3, 
28/3. 
28/3. 
28/3. 
28/3, 
30,3. 
30/3. 
22 4. 
20/4. 
30/4, 

19 
19 
19 
19 
19 
19 

^arnikau 
Koltleni m. 
äala 
ttaauaclesle 
Huuga jõgi 
äalatli 

„ 
„ 
„ 

19 Ikla 
19 „ 
19 
19 

„ 

19 „ 
19! „ 
19 „ 
19 „ 
19 „ 
19 „ 
19 ,. 
19 , 
19 llaauaclesle 
19 

Vänctralt 
5augo.lt 
v. liaristc 
pärnult 

lor i 
laali 

Orajõe 
pärnult 
lioanga 
Orajõe 

„ 
Käru 
liaisma 

võlla 
Helle 
lammiste 

19 Heinaste !äauga 
19 „ v. vänclra 
19 
19 
19 
19 

, -
„ 
„ 

19̂  p.li.p. lats. 
19 lioclusbaig. 
19 .. „ 

l̂ clõma 
lioanga 
lar i 
laali 
v. liariste 
rlõcläem. 

http://5augo.lt
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^ ilukraacl 
perekonna-, ee«. ja 

ilanimi 

Millal ! Ku5 

langenuä! !aningu5 
Kult pörit 

veamees 

Kapral 
sseamees 

Kapral 
veamees 

Kapral 
Kearnee5 

N.a.aliv. 
veamees 
Kapral 
veamees 

Keimann, Jüri Jaani p. 
äaarmann, Martin Kr! .. 
Valter, Jaan fmclrele „ 
lamm, 6earg Jüri 
lanizlan, augult lliilu „ 
pütt, fintan 5iclo 
papp, Jaan Jaani 
cee5ment,vi!!em^nclr. „ 
Nclamlon, Martin Mrä. „ 
pencter, Karl 5löa 
KirKmann, 0tta lönise „ 
lincl, Jaan üustavi 
veckram, üearg Pauli ., 
ISKKe, Joliann 5lug. , 
Mitt, Peeter Naäa 
Nanellan, Neinr. rlnr. ., 
Cnn, MinKe! ISnile „ 
Juurikas, Harald Jaani „ 
KullbacK. rtan5 Krl. ., 
Karltna JoKannes Jan. „ 
cilienttml, i^lei MliK. „ 
paat, Heinricn lönile „ 
5clivalbe. ssler Villi. „ 
lamm, Nl-er villielmi „ 
veder, M-er peecli 
verbak, Nugult Jol,. „ 
piKKur, Ial,ann Mrcl. ., 
Kiling, valclemar flug. „ 
Matlon, Iõni5 l^ug. , 
Kalk, Junannez Mrä. „ 
Nigu5lan, Martin Jaa. „ 
äaul, Nl-er JaKabi 
Miil, Martin Martini „ 
?aminga5, Martin Jüri „ 
peterlan, Nugult Peetri „ 
papp, Martin Jaagup. „ 
lee5ment, peet peeöip „ 

29/4. 
16/4. 
23/4. 
19/5. 
19/5. 
19/5. 
27/5. 
26/5. 
7/6. 

15/6. 
20/6. 
23/6, 
22,6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
30/6. 
30 6. 
30/6. 
30/6. 
32/7. 
30/6. 
24/7. 
14/7. 
,30/7. 

19 
,9 
19 
19 
19 
,9 
19 
19 
19 
19 
19 
,9 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

pärnu.I.tim. 
P.K.P. latlr. 

äalatli 

Pärnul, lim 

palgu Itlrt. 
Naodeni ml. 
(ngelkaräz. 
Kaltlen 
Cnge»iarä5. 

larnikau 

Käiva jäKKe 
^arnikau 
valga ligm. 
Käiva jäKKe 
Mercle upp. 
Naavaäesle 
kngelliai<>5. 

äauga 

VSlla 
vee 
v. vändra 
5luclru 
laüi 
V. vänclra 

äuigu 
V. Vänära 
üaiklaare 
Pärnule 
Uulu 
la r i 
Pärnule 
Kääma 
Kaisma 
laali 
flraveste 
Uulu 
Kaisma 

pati " 
Nuclru 
Uulu 
lar i 
Helle 
llaiklaare 
Cnge 
lar i 
fluclru 
äauga 
Kilingi 
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^ ° MuKraaa' 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
70 
7? 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
1«»1 
102 
103 
104 
105 
106 

Kapra l 
Keamee5 

v . a . cmv. 
sseamee5 

„ 
„ 
„ 

„ 
N. a.cmv. 
veamees 
sl. a.alin. 

perekonna-, ecz- ja 

ilanimi 

lõnnizlon, Mart.Mrcl. p. 
JaKobwri, Ilmar Icm. „ 
õergmann, Jaan 5laclo „ 
liicle, Jolian Jakobi 
MiliKellon, ilrnolä J, „ 
(leemen, Jonann üu5t.„ 
äterntel^t, Joliann Jan. „ 
KavcmiK, OzKar Peetri „ 
l<eterlon, Jaan Peetri „ 
Jannlen, Jaan Marcli „ 
Kontlon, ssl-äer lõnile „ 
Nlu, /lnclrez ilugusti „ 
loklon, Janannez tlein, „ 
leni5ment,5ll-er Jaani „ 
Mii!, Iananne5 Jaani „ 
üeevas, Julian flaäo „ 
Kuruit5, Nugult ltencl. „ 
(nn, Iuliu5 Jaani „ 
I5gi, valili MiKKli 
caa5, MiliKel MinKli „ 
l!uu! tteinricn Jaani „ 
loirling, Krilljan Krill. „ 
Ko<tar, leoclor Juliani „ 
puuliKK, Janann Peetri „ 
partel, Augult Jaani „ 
Kapp, Karl Jolianni „ 
Prei5mann, Junan MnK „ 
(inman. JaKov Illri „ 
Kaar, Jaan rlenclriku „ 
Mle, Iananne5 Jaani „ 
Kala, (>5kar Mallile „ 
lioosman, Jaan Juliani „ 
valliner, Nl-er Qustaoi „ 
äalkouzk^, Mex loani „ 
(Kbaum, augult lönile „ 
Zormann, Aler Jüri „ 
5ai, Kristjan Iriina „ 

Millal 

langenud 

! 
15/2. 19 
23/7. 19 

4/8. 19 
17/3. 19 
13/9. 19 
21/8. 19 
9/8. 19 

12/8. 19 
16/8. 19 
10/8. 19 
25/8. 19 
30/7. 19 
3/8. 19 

11/7. 19 
16/8. 19 
29/8. 19 
29/8. 19 
21/9. 19 
23/9. 19 
25/9. 19 
25/9. 19 
8/9. 19 

22/9. 19 
11/11.19 
18/11.19 
10/11.19 
10/11.19 
10/11.19 
20/11.19 
19/11.19 
17/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
25/11.19 
10/11.19 

! 
Ku5 „ , 

Kult piiril 
Iatl!NgU5 

Pärnul, lim. 
Narva I.lim. 
I. cliivili IlK. 

„ 
„ 
„ 

I. Ia! l . lo. li 
I. clo. lenclll. 
llacmaclezle 

ltaauaclezle 
l, clv. lenclll. 

pcirnul.nm. 
I. clv. lenclll. 

Jamburg 
„ 

Nl. 0arKa K. 
, 

XalmotKa 
Nl. QarKa K. 
llaoapojatn. 
KalmotKa 

„ 

XolcnKino 
DubrooKa 

v. Vänclro 
Kilingi 
celle 
lar i 
Ilcläma 
NõmmKI. 
celle 
Kaubi 
Kilingi 
5e!i 
v. vänclra 
Polli 
(nge 
vaeküla 
lar i 
I95tamaa 
KarKli 
l̂ äsma 
I55tamaa 
lor i 

äuigu 

5uuga 
l̂ oela 
v. Kari5te 

Varangu 
Mclru 
lleili 
Narva 
la l l i 
lapa alev 
Narva 
voltoeti 
vastlem. 
vee 
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^» ^ukraacl 
perekonna-, ees- ja 

ilanimi 

Millal 

langenud 

KU5 

lanmguz 
riult piuit 

1N7 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
l i t t 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
1«2 

velsker 
sseamees 

„ 
„ 
X 

„ 
„ 
„ 
„ 

lelelcm. 
veamees 

» 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

133!Kaprc>! 
i:;4 
135 
13(l 
137 
138 
139 
140 
141 
>42 
14:; 

veamees 

„ 

kapral 
veamees 

Mitter, OzKar Nenclr. p 
MliKas, Nikolai 0tto „ 
äarapuu. MibKelMatli „ 
Nääris. Martin MliK. „ 
5aas, Jonannes Naclo „ 
Viclitelltein, Julian M. , 
paar, Mexancler ^mil. „ 
Nrr, Iilr! Kriltjani „ 
Mult, Juncm Marcli „ 
I!6. NleKlancler Nnör. „ 
Mats, ttans ttanlu 
l i iv, ilnton MibKIi 
Oja, Jakob Maali „ 
Orou, Jakob Jakobi „ 
JaKoblon, Jüri ttanlu., 
putkin volöemar MliK. „ 
äoolaar, flugult JaK. „ 
Mal5, MeKlancler JUr! „ 
Nclarnlon, lõnis Juti. „ 
Neito, ilugult Jaani ,. 
Vetilmann, tteinrin J. „ 
Illrgenlon, Kriltj. Illri „ 
pabk. Jaan Marcli „ 
piKKur Jaan Kaclri „ 
Nurmberg, ttenclrik I . „ 
lamberg, JaKod Ineoci. „ 
Ioorits, Martin rtanlu „ 
viclineeu. MaKlim lo. » 
(gecler, Joliann Kaarli „ 
?arn, Karl Nnclrele „ 
fluet, Jakob Juliani „ 
?eKK, Krilt,an Kriltj. , 
liennit, Jobann Peetri „ 
Keller, ttan5 tlanlu „ 
lõbu, Jaan itaöo 
5aat. Jaan Jaani 
Iruuberg, Karl Jaani „ 

22/11, 
22/ l I , 
22/1 l, 
22/ l i , 
6/11, 

10/10. 
11/10, 
14/10. 
29 / l l . 
9/12. 
8/12. 

23/11. 
2/12. 

14/11. 
12/12. 
14/12. 
26/11. 
26/12. 
12/12. 
11/12. 
9/12. 
8/12. 

12/12. 
12/12 
12/12. 
11/12. 
14/12. 
14/12. 
17/12. 
17/12. 
17/12. 
17/12. 
17/12, 
17/12. 
11/12. 
14/12. 
17/12. 

19>Iamburg 
19 
19! » 
19Novo pjatn, 
19jl.clu.lenc!. 
19 
19 
19 
19llII. lartub 
I9knele Kuul 
195a!a Kllla 
19!l.Ia!.lu.bm 
19> 
191. clu. lenclll 
19I.Ial.so.lim, 
19 
19iI.IaI.lu.tim, 
19̂  
19 
19 VubrauKu 
19I.Ial.lu.lim. 
19,1. clu. lenclll. 
19 DubrouKa 
19 
19̂  
19lKolcliKino 
19, 
19, 
19^a!a 
19, „ 
19 
!'.' 
!!» 
19 ^ ^ ^ ^ 
19>I. clu. lenclll. 
19̂  „ , 
19^ala 

Orajõe 

v. vänclra 
laa Ii 
v. Vcinclra 
Orajõe 
laeuere 
lieiu 
pärnu 
lustivere 
rlallinga 

5aiKlaare 
Viljancli 

î uclru 
rläilclem. 
U. Vänclra 
liakuere 

rlallinga 
lol l i 
Iäcirja 

Narua 
völiku 
Multuee 
Kuimets 
ä. Kõpu 
Käru 
võiliku 
5oocli 
Koonga. 
caiklaare 
pati 
Rakvere 

http://19jl.clu.lenc
http://19I.Ial.so.lim
http://19iI.IaI.lu.tim
http://19I.Ial.lu.lim
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ftukraact 
perekonna-, ee5- ja 

ilcmirni 

Mil lal > Xu5 

angenucl laningus 
rlult pärit 

peamees 8auer, rleinricn Jaani p. 
äiiberg, Nug. Peetri „ 
Cäerberg, 5uäuig Jan. „ 
rlanlcm, rlans Jaani „ 
?eter5, Jüri Jüri „ 
äoalaar, Junan Jaani „ 
Veltmann, Janann l õn . „ 
t iaru. l^icnarä Marcli „ 
ölumfelclt^I.errtenclr. .. 
Ireimann.IanannIaK. „ 
Ialt5, rtenctrik /tnclr. „ 
lönizlan.Ineaciar.Iüri „ 
äcnein, Jüri Jaani „ 
l i i k , f l l e r lõni le „ 
5oncl, tiarl Marcli „ 
Mit t , Janann MiliKIi „ 
Moizlaar, leani<t rtanlu „ 
Klaas, ssl-er Jaani 
f l l t , Janann üustcwi „ 
MiKK, flugult Jaani „ 
Irumberg, Jüri Jüri „ 
äcliumil, l^uclolf Jaani „ 
Mangu5lon,/trtl i. ?et. „ 
tiaöar, 5!!-er rlenclriku „ 
Vall, Xrilljcm Marcli „ 
ätern, ssnclres Jüri 
l^olenberg, Juliuz MliK, „ 
Lamberg. Jaan (eoa , 
rtcmsberg flnton l(r l . » 
?aju5lan,tterm. rtanlu „ 
pilaplan, ftugult itacia „ 
l^aa5mann, 5ll-?r Joani,, 
Nnclrezlan, Vladimir I . , 
lõnt lon, itugult Jaagu „ 
leclcler, augult Jaagu „ 
Narep, ftugult Juliani „ 
slintmann, / lug. Jüri „ 

27/11. 
23/12. 
20/12. 
31/12. 
28/12 
28/12. 
28 12. 
23/12. 
28/12, 
28/12. 

5/12, 
9/12. 

21/12. 
29/12. 
28/12. 
28/12. 
28/12. 
29/12, 
28/12. 
30/12, 
30/12. 
30/12. 
:!0 12. 

3 /1 . 
28/12. 

5 /1 . 
12/12. 

8 /1 . 
11/1. 
1/1. 

13/1. 
16/12. 
24/12. 
20/1 . 
2 0 / l . 
28 /1 . 
26/12, 

I91.7aü. lo.n 
19 
19Marienrlol 
19 
i säa la 
19! „ 
19l , 
19 
19 
19! „ 
19!ttaaoalte5se 
195a!a m9i5 
19^1. clu. licl. lk. 
I9 0ubraukak. 
l!» Mariennat 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
!',! 
19 
^ l » 

!!» 
20 

I . clv. liö. lk. 

äala Küla 

I. äo/licl. lk. 

äauga 
^uclru 
Uulu 
lõstamaa 
Narua 
pärnu 

peetli 
ä. Xõpu 
l a r i 
Noja 
lammide 
lOaaltri 
ftuoere 
5u>5>eria 
Uusna 
Klooltri 
tiurna 

äala mäiz 
l a l l . lo. ng. 

1 9 H . I r t . w . n. 
20!l. clu. licl. lk. 
20l l I I . I r t . lu. in. 
20 
20 
19 
10 
20 
20 
20 
,o 

I I . 
Xreennal. n, 
I . clv. licl. lk. 
ttacwaclesle 
I l l . I r t . w . n , 

HaiKlcmre 
Uulu 
l^akoere 
Käru 
U. Vanclra 
ttarju m. 

Orajõe 

l a l l . 
I.clo. 

w. lig. 
licl. lk. 

http://20llII.Irt.lu.in


249 

IX« zflukraacl 
perekonna-, ees- ja 

isanimi. 

INiüal Kus 

langenult̂  laningus 
Kult pärit 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
19? 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

Reamees 

v. velsk. 
Reamees 

veltveeb. 
Reamees 

N.a.obo. 
Reamees 

Kapral. 
N.a. onn. 
Reamees 

5iitan. Karl rlenclr. p. 
Nuut, Qeorg Juliule „ 
0berlcnneiäer, ?r. Rein „ 
pinlel, laan Kusta 
ölumtnal. illbert Nigl. ,. 
Künnapos, volcl. Krltj. „ 
äinikas, Jakob priicl. „ 
äooper, flnton MliK. „ 
letlaus, Karl 0lto 
5enter, rlen6rik l i ina ,. 
parral, Mart Jaani 
pikner, Naclo 5laclo 
verkroucl, Neinr. Jaani „ 
rlelöemeel, kcl. l?riiä. „ 
pililak, Nugult Jaagu „ 
0tting, ssl.er Jaani 
Kumm, Nugult Kaarli .. 
5aar, Jonarm Pärtli „ 
Rebane, Martin tlanlu „ 
taln. Maclis Maclile „ 
rlenctriklon, Jaan Jüri „ 
dltroo, Jaak Jaagu „ 
0lclermann, MbK. Jn. „ 
äopaauk, MliK, Jüri „ 
äclion, Voris Juliani „ 
MinKelmann, lõn. I n . , 
pärn, Jaan üiila 
Kull, Jobonn rlenclr. „ 
KirKmann, Nrnalcl In. „ 
paks, Nl-er Kaarli 
piiskop, rlans Jaani „ 
putkin, Volclem. Jaani „ 
espock, ericb Maclile „ 
partlon, MbK. Nanlu „ 
JaKoblon, Nug. Joli. „ 
Mitt. flugult 5eena „ 
lomlon, Martin Krl. „ 

2.2. 
3/7. 

21/1. 
,30/1. 

2/1. 
2/1. 
8/2. 
3/2. 
8 2. 
8/2. 

13/2. 
17/2. 
14/2. 
21 12 
21/12 
19/2. 
28/2. 

6/2. 
21/2. 
25 2. 

5/1. 
23/1. 
23 2. 
11 3. 
17/2. 
12/3. 
21 11 
22/2. 
16,3. 
14 3. 
18/9. 
25/12 

9/3. 
6/3. 
4/4. 

22/2. 
9/2. 

20>I. äo. licl. lk. 
19l.algap.R,li. 
20>v7al!.lv.li, 
20,?ärnu I. lig. 
20I I I . I r t . lig. 
20 

Ia!I. w. lig 
I. Irt. w. b 

2,» 
2o 
20 
2ü 
20 
2,. 
20 

lar i 
pijggle 
Kilingi 
Järoa m. 
lor i „ 
väätlo 
VSIla 

la l ! , w. lig. 
I I I . I r t . ng. 
I. clv. licl.l K. 
I.Irt. w. Kg. 

191. clv. licl. lk. 
19! 
20 pärnu I. lig. 
20 
20 I I . lartu Kg. 
20il. ., 
20!l. .. 
20!l. clu. licl. lk. 
20I . Ia l ! . lo. l i . 
20,viljancli Kg. 
20>pärnu I. lig. 
20! 
20ll.clo. licl. lk. 
19 Kreenbol. li. 
20llII.Irt.w.!i. 
20 
20 I I . I r t . w. li. 
19>I. clv. lenälk. 
19!l. äu. licl. lk. 
20> 
20 
20!l.Iartuw.li. 
20!l.clo.lencllK. 
20,1. lal .w. lig. 

äauga 
(nge 
lor i 
Kilingi 
võlla 
varnu 
vastemõis. 
vänelra 
ivaltueti 
vänclra 
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. ^ 

218 
210 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

NuKraaci 

veamees 

Kapral 
N. a.cmv, 
sseamees 

N, a.okv, 
Reamees 

» 

perekonna-, eez- ja 

ilanimi. 

vunk, Nrnalc! p. 
Reinberg, Jüri Nnclrele „ 
Palo, augult Jaani 
5eit«mann, N! er Io5. „ 
iZergmanu. l̂aclo rlanlu,, 
lau, Jonann Jaani , 
5eerimaa, Nikolai Mrcl.„ 
paol, Karl ssuguzt „ 
l<ar>5bac!i, Joliann I-ni „ 
MoKmcmn, Jaan 
(iornort, ssrleni NiK. „ 
rienclriklon, Jaar. I-ni , 
Vinter, Jonann MiKKli „ 
llakoff, Valili 
äancler, 6u5tav Joani „ 
Meimer, Martin Marcli „ 
Koppel, Nugult Peetri „ 
Nnclrelepp Rucloll J, „ 
põllu, 0lto Jaani 
Kant, (rnst Naclo 
Koot, Peeter loani „ 
Ollina, augult Jaani „ 
Kull, Jaan Jüri 

Millal 

langenud 

23/4. 20 
23 2. 20 
16/2. 20 
2/4. 20 

27/2. 20 
10/5. 20 
10 2. 20 
18/5. 20 
15/1. 20 
25/11.19 
24/5. 20 
29/5. 20 
31/5. 20 

6/2. 20 
9/2. 20 
ü/2. 20 

13 3. 20 
1/8. 20 

20/1. 20 
10/2. 20 
28/«. 20 
27/2. 20 
11/8. 20 

KU5 

laliinguz 

I.Irt. lolig. 
I. clv. lencllk. 

pärnu I. Kg. 
I . Ia l l . lv l i . 
pärnu I. Kg. 
I. clv.IencllK. 
la l l . lv. Kg. 
polgu latlar. 
Narva jõkke 
Pärnul. Kg, 
I. clv.IencllK. 

I. lv Käigem, 
la l l . w. Kg. 

1. äo. licl. lk. 
pukk. olles 

Kult pärit 

looli 

Nuclru 

vclnclra 

lor i 
Heinaste 

' 



25! 

veamee, I. «»«r, f 
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40. Naavatute ja põrutute nimestik. 

?H 

1 

2 

3 

4 
3 

6 
7 
8 

8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

HuKraaä 

Nl.polK. 

Nl.-Kapt. 

„ 

leitnant 

>> 

l ipn ik 

Nl.-Ieitn. 

l ipn ik 

Junkur 
0lio. K.t. 

^ 
l ipn ik 
0liu. K. t. 
leitnant 
Nl.-Ieitn. 
lieamees 

„ 

N. a.atw. 
lieamee5 

« 

perekonna-, e?5- ja 

ilanimi 

äcnmicit, Jaliann Hena', p. 

liliendlaclt, ?au! Nanlu „ 

lamlan, Janann rlena'. „ 

NlliK, Ialianne5 Hennu „ 
leiur, NenciriK tlenö. , 
MaaliK, Karl 
Xinger, Jaan Jaani 
KM, leannarclt Janani „ 

äancler, Nugult Hansu „ 

tiarje!, lembit 
le imann, Mart Jaani „ 
Mtmann, NlbrecntVü, „ 
üutmann, Valtriec! I . „ 
laon i , 5!c!a!t ssaöo „ 
viikdcrg, rianz Nanlu „ 
NÜiKaz, i^lekl. MinKIi .. 
rtalt5mann, Janann Vi!. „ 
riuulik l?uuben JaKabi „ 
Vranclmann, vlacl.Iõn. „ 
?!aam, /iuqult Kaarli „ 
lincimann, JaKab l a m . „ 
dja, Jaan Peetri „ 
lammann, Karl Jan. „ 
7a!»5, NleKl. Kaarli „ 
I re i , Mat5 
?a!u, Jaan Maröi 
lepp, HleKs. Jaani 
Kalk. Mart Jüri 
leettav, IKeaäar rlan, „ 
Jenlen, Jaan rtencl. 
XalK, Karl (cluarcli 

! 
Mi i la ! Kuz 

naauatuc! Kana! 

s3 l / 1 . 
l i 1 / 3 . 
22/6. 

/23 6. 
^23/9. 
28/7. 
22.6. 
23/6. 
30 '6. 
24/6. 

s28/3. 
^23/9. 

18 1. 

19 
19 
19 
19 
19 
19 

pecieü 
ätakelni 
lernlalu 
3nge!narcl5. 
DudrauKa 
äala 

19 jvuorauka 
19 (ngelnara^. 
19 ^arnikau 
19 
19 
19 
I'.» 

2.'> 11.19 
20 12 
28. 12 
19/11 
7 5. 

.19 

.19 

.19 
19 

2» 12.19 
17 11 
19/11 
25.11 
10/12 
20 12 

12/3. 
12 3. 
12/3. 
12/3. 
12/3. 
12/3. 
13/3. 

.19 

.19 

.19 

.19 

.20 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

kngelnarclz. 
rte>!ia5te 
/U. (iarka 
tu l i j a 
äala 

^ 
M . üorka 
KacljaK. 
vubrauka 
Nouapjatn. 
Nl. (iarka 
5a!a 
KozcnKino 
äala 

Ikla Killa 

^ 

» 

MilrKuz 

' 

põrutuc! 

põrutucl 
pörutucl 
parutucl 
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^« !NuKraacl 

32 

perekonna-, ee5- ja 

isanimi. 

lieameez 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
«'.5 
66 
67 
68 

„ 

„ 
„ 
„ 
, 

„ 
„ 
„ 

^ 

„ 
, 

„ 
^ 

„ 
„ 
„ 
„ 
, 

« 
n 

N.a.anv. 
l?eamee5 

, 
^ 

„ 
„ 

» 

« 
, 
, 

Iürgen5, üüri p, 
Mram, Nugult Jüri „ 
LirKenderg, Nxel „ 
liimann, Jaan ulaani „ 
Ireimann, NleKl. Jaani „ 
Lauermann, Iaan6u«. „ 
8auer, MiKKel Jaani „ 
lamlan, Martin Xaarli „ 
äimlan, Joliann JaKadi „ 
MiKmann, laan Min. „ 
liiklan, Jüri MiliKli „ 
5eerimaa, NiKol. Mart. „ 
äutn, NleKl. Maröi „ 
Murru, Jaliann tlennu „ 
Mult, Kristjan Maröi „ 
5inK, MeKl. Jaani „ 
I i iw5, Martin Marcli „ 
Mamlan, Janan. Nnö. » 
Nclamlan, JaKan. /lncl, „ 
l i iv, Nbram MinKli „ 
Nauäi, JaKad Nanlu „ 
lamwn, JaKann li l la „ 
liumm, JoKann Jan. „ 
leinburg, Nntan Jüri , 
KirKmann, NugultIuri „ 
JaaKlan, Karl Karli 
5aat, Kristjan?ee<li 
Mat5, Kriltjan 
NlliK, Jaan ttanlu „ 
KuiK, valäemar Jaani „ 
lõnizlon, Junan Jun. „ 
Vicnterltein.Nntonlõn. „ 
vicliterltein, Jan. Mar. „ 
l<uura, MeKl. NenäriKu „ 
l^uul, NenclriK Jaani „ 
dlter, JaKann Jalianni „ 
leimann, Nugult Iüri „ 

Millal 

naaoatull 

KU5 

Kokal 
MärKuz 

13/3. 19 
13/8. l g 
17/3. ^9 
17/3. 19 
17/3. 19-
27/3. 19 
28/3. 19 
28/3. 19 
28/3. 19 
28/8. 19 
28/3. 19 
80/3. 19 
29/3. ,9 
29/3. 19 
29/3. 19 
30/3. 19 
30/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
30/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
30/3. 19 
30/3. 19 
30/3. 19 
29/g. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
29/3. 19 
27/4. 19 

7/5. 19 
7/5. 19 

Ikla Küla 

, 
. ^ 

venk.-draj. 
Ikla 
„ 

Veneküla 

tteinazte 

„ 

, 

" 

^ 

. 

> 

. 

Ile Kaan. 

>> 
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^° 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

NuKraac! 

Keamees 
veltv. 
N.a.aKo. 
Kapral 
Reamees 

„ 

, 

« 
„ 
„ 
„ 
« 

« 

perekonna-, ees- ja 

isanimi 

ätraume, JaKab I9n. p. 
lampuu, MartinJüri „ 
Nugis, JaKannes Jüri „ 
lalts, MiliKel MinKIi „ 
Moppel, MeKlancl. M. „ 
Mägi, Nugult teena „ 
Näamlan, I i l er Mink. „ 
5aap, Jaliannes Miina „ 
leesment, villem Nnclr. „ 
?ri6a!in, JaKann Jan. „ 
dläermann, MiK. Jaan. „ 
äalclan, frieäricn ttan. „ 
luuberg, JoKann Kaar. „ 
Jänni, sslfrecl Jaan! „ 
Valk (cluarä MiliKli .. 
äaop, JaKannes Miina „ 
Kuul, Karl Jaani „ 
lolmann, (cluarä Kicli. „ 
Vill, MeKlanäer IuK. „ 
Varul, Mart Juliani » 
olter, Jüri Nnärele 
krg, Jaan Jaani „ 
laan, NleKlancler Nclo „ 
Zilä, Jaliannes ttanlu „ 
Nclams, Nugult Jüri „ 
Vauer, M er Jolianna „ 
Ncntmann, Jüri Iinclr. „ 
Ia!t5, lanann Jaani „ 
leearu, ttenllrik Jaani „ 
leppik, Karl MiliKli „ 
JaKoblan. kclualll leen. „ 
Kiivitz, ssnärei srieclr. „ 
Irei, Jakob Karli 
Rattas, Nl-er Juuli 
Juru, itl-er Jaani 
Mamögi, Mart. rlans. „ 
liliendlaclt. fll-er 

MiNa! Kus 

liaauatuc! Kana! 

19,5, 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 1'.» 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
19/5. 19 
195 . 19 
19/5. 19 
19/5 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 
20/6. 19 

Märkus 

Heinaste 
KacljaKi 

„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

äalatli 
„ 

lemlalu 

„ 
„ 

„ 

« 

» 
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106 
10? 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
11? 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
>41 
142 

ZuKraacl 

tteamees 

„ 

„ 
N a . anu. 
Keamee5 

„ 

„ 
v. a.oko. 
N.a.alio. 
Î eamee5 

„ 

,. 

„ 
„ 
^ 
„ 
, 
^ 

v.a. aliu. 

perekonna»-, ee5- ja 

ilanimi 

JaKablan. Karl <3u5t. p. 
KuKK. MinKel MiKK. , 
Hangnal^. Karl Jüri .. 
l amm, lll-er Jaani „ 
Illrc,en5. MinKel Nnclr. .. 
Kirlcnbaum, liicnarcl „ 
VirKu5, Martin Marcli „ 
ürunclart, Jaan Jaani „ 
Kager, NenclriK flnclr. „ 
Iac>rat5,^ugultMram. „ 
5aur, Magnu5 Maclile „ 
KuKK, (iuztcw peecli „ 
õlumentelät.Inr. Karl. „ 
petermann, Jonn. M i n . , 
pintsel, Nl-er Naclo „ 
Iruu5. MinKel peecli , 
Kalk, ISniz lani le 
Mangel, Nugult tlanl. „ 
taretei, Augult ttanlu „ 
tepp, Nugult Marie „ 
5arma, Nugult 5iila „ 
palu, Joliann Jaai « 
Maling, JaKann Peetri „ 
rlenlen, Janann, Juri „ 
äaamk. Nen^riK ttencl. „ 
Vene. NleKlei JaKann. „ 
5Srmu5. Valclem. rienr. „ 
Neil, ttan5 Peetri 
peterlan. Nl er Nnär. , 
cuuberg.Valöem.Iaan. „ 
äaagim, Kristjan Karli „ 
Kalk, i l l e r Matl i 
Iürgen5, Jaliann tianlu „ 
Mcntin. Nl-er Kaarli „ 
äaamann, N! er Jaani „ 
leetlav, Ineaclar rlan. , 
6unapuu, Karl Jaan! „ 

Mi l la l 

naauatua! 

20/6. 
22/6, 
22/6. 
23/6. 
23/6. 
23 6. 
23/6. 
23,6. 
23/6. 
23,6. 
23/6. 
23/6. 
23 6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
30.6. 
30/6. 
23/,!. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23, 6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
23/6. 
30/6. 
30 6. 
30/6, 
2N/6. 
20/6. 
23/6. 
23/6. 

1!» 
10 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
10 
1!) 
10 
19 
19 
10 
10 
19 
19 
10 
10 
19 
19 
19 
19 
19 

Ku5 „>.. , 
MarKuz 

Kanal 

Hemlalu 
Viclrilcni 

^ 
Cngelnarcl5. 

B 

larnikau 

(ngelnarc>5. 

» 

„ 

Kaltleni 
Cngelnaräs. 

„ 
larnikau 

Heintalu 

(ngelnarcls. 

' 

põrutuä 

P5rutu6 

, 



?5b 

^ 

143 

NuKraaä 

Kapral 
144,^eamee5 
145 
146 
14? 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
1«0 
161 
162 
16» 
164 
165 
166 
167 
168 
1N9 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

V. a.olw. 
Keameez 

„ 

„ 

^ 

» 

perekanna-, ees- ja 

ilanim! 

?app, Martin JuKabi p. 
äaarmann, Jüri Jüri „ 
Mägi, 6u5tau Jaani „ 
5eoanclt, Jüri Juliani „ 
lõnizson. Jaan Jalianni „ 
N<jam5, /lugult Jüri 
l amm, Janann Iuliule „ 
Kell, Peeter Jüri 
Kaua, Jaan MiliKIi 
Kärstna, Janannez Ial i . „ 
ViclriK, Nnärei päräi „ 
pärnpuu, Nnäreilänile,, 
^rmann, Janann Jali. „ 
(ierderlon, Jaak Jaani „ 
Junanlon, flntan Näo „ 
pärner, Karl Jaani 
Niimann, Nutan JaK. « 
KanKz, Janannez õult. „ 
lee5ment, Karl peecli „ 
krmarm, augult Jaani „ 
palberq. Janann Janan. „ 
coln. MibKel JaKabi „ 
di5lar, Peeter Nnclrele „ 
Junanlon, Jaan Jakobi „ 
palu, Junan Junani 
Kuri, Jaan Jaani „ 
laagu5, MinKe! Nnne „ 
Haa5, Janannes Krilt. „ 
(brak, Jaliann In tan i „ 
l iba, dskar Jaani „ 
pääluke, Prit5 prit lu „ 
kberg, Iabanne5 ssug. „ 
Karu, Mcliarclt Mar3i „ 
Micliailaff, Ineaäar 
5u»t, NleKl. Marcli 
Kera, Jaan JaKabi „ 
5üclig, Nugult Marie „ 

Mi l la l Kus 

liaaoatuc! Koba! 

30/6. 19 ^arnikau 
25/6. 19 
23/9. 19 
30/6. 19 

Neuliat 
(nge!Karcl5. 
^arnikau 

30 0. 19 
30 6. 19 
30/6. 19 
30 6. 19 

„ 
^ 
, 

3n 6. 19 > 
23/«. 19 
30 6. 19 
30/6. 19 
23/6. 19 

2/7. 19 
12,8. 19 
12/8. 19 
13/8. 19 
13/8. 19 
13,8. 15 
13/8. 19 
13 3. 19 
13,8. 19 
13/8. 19 
13/8. 19 
13/8. 19 

1/7. 19 
23/7. 19 
18/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17,11.19 

Cngelliarclz. 
larnikau 

(ngelbaräs. 
Mlllilgrab. 
l larva-Iam. 

^ 
„ 
^ 

„ 

^arnikau 
kngelliarc>5. 
Nl.0arKa 
Nouapjatni, 

17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 l 
17/11.19 ' 
17/11.19 
17/11.19 » 

MärKuz 

pörutucl 

-
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.>e 

180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

NuKraacl 

Reamees 
„ 

„ 
„ 
„ 

„ 

. 

» 

perekonna-, ees- ja 

ilanimi. 

Iboniberg, Jaan Jüri p. 
kiger, Jaan rianlu „ 
(icber, Robert Jüri „ 
pilrn, Jaan tiila „ 
?e»ers, Illri Jüri 
leinburg, ssnwn Jüri „ 
õunapuu, Oskar Marcli „ 
Kukepali. Ruclalf ssleKl,,, 
5a!anienoft,?eeter1uan „ 
Iter, Jobonn Jobanni „ 
äempellon. OttomorI-i „ 
Nclamlon, lõnis Junani „ 
LraKmann, Oskar Karl i , 
KalalcliniKcw, Ivan « 
Jobanlon, Joliann Jan. „ 
Hiio, ssnton MibKIi 
M . Hrtbur Jüri 
Veltmann, Jobann l õ n . , 
Kolin, Jaan Uulu „ 
Röömuslaar, Oskar M. „ 
Karlsbacb, Joliann I-i „ 
Reifelclt, Hermann Jüri „ 
äuiguslaar, Jakob 
cinkuit-, Oustao Mar. „ 
Reinojaan, frant/ Mib. „ 
5irs, ecluarä NleKl. „ 
Irei, Jobonn 5iila 
Mcm<!, tticnarc! fllekl. „ 
8raKmann,Kriltjan K i ,. 
Llancle, Jaan Marcli „ 
JalaKlan, Julius ilaclo „ 
Klaalen, Oustau Jüri „ 
0abier, NleKl. Jobanni „ 
ssnclreslon, vlaä.ISn. „ 
allmann, JabannesIüri „ 
Klemmer, Karl Juliule „ 
Mass, NleKl. Jüri 

Millal Kus 

bacwalua' Kobal 

1?/1l.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11-19 
22/1119 
22/11.19 
22/1119 
22/11.19 
22/11.19 

Nouopjalii. 
^ 

^ 

^ 
„ 

22/11.19 
22/1119 
22/11.19 
22/N.19 
22/11.19 
19/11.19 
24/11.19 
24/H.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22 11.19 

^ 

Jamburg 
llubrooko 

„ 

Narua-Iarn. 

-

MörKus 

põrutucl 

?õruwcl 
„ 
^ 
^ 
^ 

põruwä 

põrutucl 

„ 

l ? 
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l 

X» flukraaö 

217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

Keamees 

,' 
„ 

„ 
„ 
„ 

„ 

„ 
„ 

, 

„ 
^ 

„ 

, 

-

perekonna-. ee«- ja 

ilanimi. 

pinlel, MiliKel(iu5tav. p. 
NIliK, Jaan ttanlu 
LlaKmann, Jaan Jüri „ 
l i i ts, Mart ttanlu 
äempling, ?rieclr.?riicl. „ 
ttermann, Jaan Jonanni „ 
Ilcl, Nugult 6u5tavi 
Üunapuu, Karl Jüri „ 
Xlllazpea, Jan. üuz. „ 
NKerberg. Mart Marä, „ 
5aretei, Nugult ttanlu „ 
(berg, Ineoclar Jüri „ 
frie^eberg, NugultIaal. „ 
purju, Nugult Jaani „ 
friclalin, kugen MinKN „ 
vreilap, Nler MiliKIi „ 
lluetoa, JaKab 
Uuli, Jüri Jüri 
5iiv, Nrav MinKIi 
Matlan, JaKann Jaani „ 
piilang, (rnlt ttanlu „ 
rlruuz, Martin Kaarli „ 
5aar, Icinann Jaani „ 
Kamäron, Nn<tre5 JaK. „ 
kilcker, Janannes 
(Illina, Janann JaKani „ 
M^laencler, Karl ttan. „ 
Karu, augult Jüri 
Kilnelan, itrnalc! 
5aat, (äuarä Jaani „ 
?2rn, liuöolt Nnärele „ 
lamlan, Nler MiKKli „ 
leearu, dsoalä Jüri „ 
JaKablan, l<arl 6uztaoi „ 
Mägi, Nugult teena „ 
Zangmann, Jaan 
laaöa, Peeter?eelri „ 

Millal 

Kaaoatuä 

22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
17/11.19 
17/11.19 
17/11,19 
17/11.19 
17/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11,19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
18/11.19 
21/11.19 
21/11.19 
21/11.19 
17/11.19 
22/11.19 
25/11.19 
25/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
21/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11.19 

Ku5 

Kallal 

slaroa Jam. 
Verina m. 

„ 

slouopjatn. 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 

„ 

„ 

^ 

>» 
> 

Jamburi 
Veerina 
KalmatKa 

„ 
Veerina 

„ 
„ 

M. üorka 

„ 
' 

» 

MiirKus 

^ 

-

» 

pgrutuä 

?2rutuä 

, 
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j 

.X: NuKraaä 

254 
255 
256 
2b? 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
26? 
268 
269 
270 
27! 
272 
273 
274 
275 
276 

Keameez 
„ 

„ 

„ 

„ 

^ 
„ 

27?! 
278! ., 
279! „ 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
238 
289 
290 

„ 

„ 

X 

perekonna-, ee5- ja 

isanimi 

Xurm, Jakob?eec!i p. 
Ia!t«. NenclriK Nnllrele „ 
üaik, Iononne5 Jaani „ 
5ent, Jaan Jaani 
l<ell. Peeter Il lri 
äit5, Ioolep Ioolepi „ 
lamm, õeorg Illri 
MusKa, M-er Naclo .. 
l<irkmann, Martin 
Maripuu M-er Jaani „ 
llanlan, Jaan rtanlu „ 
Mllller, Joliannes Mib. „ 
5aro, M er 
veneline, Nenclr. rten. „ 
liau<ln<ee5, rtan5 
Kattago, (<luar<t Peetri „ 
Irautmann, Jaan Illri „ 
Ireimann, Jaan Nnne „ 
Jaannolät, Illri rten<lr. „ 
?a!K, Naclo Naclo 
äeclejeff.Nnljrei Mironi „ 
Nuut, Nnclrei 
Kuum, Xarl ti i lu 
Metsamart, Jan. Jaani „ 
äaäott, Nugult 
Maclruz. Robert Nl-ri ., 
lensberg, Nl-er 
KariK, Ilomulus 
lammer, Kristjan 
l?uuli!6, Jonann. Jaani „ 
?eter5, Jonannez Jab. „ 
Noor, Hans Illri 
Sulcb. I l lr i ?ee6i 
Mägi, (rnlt Jubani 
l^stlep, Jobann Job. „ 
lioo5mann, M er Iaan. „ 
6ren2, ?au! 

Miila! 

baaoatu<l 

22/11.19 
22/11.19 
22/11-19 
22/11.19 
22/11.19 
22/11. l 9 
19/1^.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
22/11.19 
19/1 >.19 
19/11.19 
25/11.19 
25/11.19 
25/11.19 
25/11.19 
2cj/11.19 
24/11.19 
25/11.19 
24/11.19 
24/11.19 
22/11.19 
22/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
22/11.19 
18/11.19 
25/11.19 

8/12. l9 
8/12.19 
8/12.19 

12/12.19 
12/12,19 

l<U5 

Koba! 

Nl..6orKa 
^ 

„ 

„ 
Veerina 

M.0orKa 

veerina 
M.0arKa 

tiolcnkino 

^ 
^ 

^ 
veerina 

äbobino 

KalmatKa 
Nl..0orKa 

^ 
vubraoka 

» 

M2rKu5 

?2rutuö 

?2rutuä 

j 

?3rutu<l 

PSrutucl 

17» 
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' ! 

x̂° 

29 l 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
808 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 

NuKraac! 

Keamees 

„ 

„ 
velto. 
Keameez 

„ 

V. a. aliv. 
veamees 

sl. a. anu. 
l̂ eamee5 

' 
Kapral 

perekonna-, eez- ja 

ilanimi 

laltz, JanannJananni p. 
Kuningaz, Janann fiacla „ 
pöärmann, (Imar peet. „ 
Rebane, Otta üustaoi „ 
5iKK, Villem üu5tavi „ 
KwKtiK, Martin Jaani „ 
puucler, frieöricn peet. . 
KuKK, Jaliann Nnclrei „ 
Nurk, Jaan Peetri „ 
Jorra, Ilja 
priiclik, Nrnolä 
l̂ aicl, Janann 5eaclari „ 
puu, augult 
Maalt, Kunolt Nntani ,. 
5iic!emann, Janannes „ 
laas, Janannez 
Kuningaz, Valclemar 
äclimiät, dttamar 
ätein, NleKlantler 
Ilbi, Martin 
leiciemann, Karl 
äeKK, krnlt 
Jürgenlan, <I5kar 
Nuut, ernlt 
Karellan, Karl 
JunKam, Janann 
klia5, Martin 
8aei«ier, Martin 
Jegarass, Micnail 
Neläemeel, (cluarcl 
5e5lep, (cluarc! 
l̂ aucllepp, Jaan 
IreiKeller, Janann 
JalaKlan, Iuli»5 
lamm, Jaan 
vaalberg, liuuäalt 
KuulK, Janann 

Millal 

naavatucl 

12/12.19 
12/12.19 
12/12.19 
11/12.19 
8/12.19 
8/12.19 

10/12.19 
20/11.19 
10/12.19 
10/12.19 
8/12.19 

12/12.19 
12,12.19 
14/12,19 
18/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
19/11.19 
8/12.19 

17/12.19 
17/12.19 
17/12.19 
17/12.19 
17/12.19 
17/12.19 
17/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
14/12,,! ' 

KU5 

Kana! 

DubrauKa 

KolcnKino 
„ 

KriKoua 
KalcliKino 

5ala m. 
DubravKa 

KalcnKina 
5ll. (iarka 

''. 

„ 
, 

KalcnKina 

, 

5a!a Killa 

)udrauka 

Märkus 

põrutucl 
> 

põrutud 
„ 

pgrutuä 
„ 

, 
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»v° 

328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
.345 
346 
34? 
Z48 
349 
^50 
351 
352 
Z53 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

Aukraad 

sseamee5 

„ 
„ 

„ 

„ 
, 

« 

„ 

„ 
» 

, 
„ 
^ 

^ 

„ 
„ 

„ 

« 

perekonna-, ee5- ja 

isanimi 

veilerik, tliuarä 
?aal, Altrecl 
linlak, Augult 
vaaz, Xar! 
lZIumenttwl, Albert 
A!liKa5, tiar! 
Kuiu, Augult 
Kalk. ?iiri 
5inä, AleKlanäer 
LarglcnniKoff, JevöoK^ 
klclen, lakob 
lõntlon, Augult 
Jegorott, Minai! 
l<aartlon, Nnton 
ttüömuzlaar, d5kor 
Kerez, Anton 
äpiegelberg, l<ar! 
pälcie, Jüri 
Jenlen, Augult 
Iilrvetlon, I5ni5 
leinburg, Anton 
rlreu^berg, Aler 
lomlon, Anton 
l<irlcnbaum, köuarcl 
Vaime, (wstau 
ttenäriklon, Jaan 
lamm, Üonanne5 
Lacliott, vimitri 
drlott, ätepan 
Näerz, Jonann 
Krugloff. äamue! 
1(uulK, Augult 
Kea, Jonann 
l<erez, 5onanne5 
knnik, Karl 
DerKin, Nikolai 
5utt, Xriltjan 

Millal 

naooatuci 

15/12.19 
17/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
20/12.19 
10/12.19 
27/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12 19 
28/12.19 
28/12.19 

l<U5 

f Kotm! 

DubrouKa 
5ala Killa 

» 

^ 
, 
„ 
^ 
» 

^ 
, 
»» 
„ 

5a!a möi« 
^ 

„ 
^ 
^ 
^ 

n 

MilrKu5 

V 

pgrutuä 

« 
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^ 

365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 

NuKraacl 

Keamees 
„ 

„ 
Kapral 
veamees 

„ 
N.a. oku. 
Keamees 

^ 

„ 
N. a.oko. 
veamees 

lipnik 

perekonna-, ees- ja 

^ ilanimi 

lugetamm, Nrlen^ 
äarv, villem 
leuter, JoKannes 
I9nismann, Konstantin 
lasn, rlanz 
leimann, Jaan 
Kalama, /lleklanäer 
VeKsmann, JoKann 
Klaas, MeKlancier 
peterkopp, ilugult 
ätern, Žlnclres 
Kelk, laan 
Kebane, Iticliarclt 
Maling, lokann 
llõngas, Ioll«nn 
luik, MeKlancler 
frietlentkal, Ka^I 
õlumentelllt, Ineoclor 
NKerberg, Mart 
Siimann, Karl 

> 
Miila! Kus 

Kaauatuc! 

28/12.19 
28/12.1!) 
38/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
28/12.19 
30/12.19 
30/12.19 
30/12.19 
80/12.19 

Koka! 

5ala mõis 
„ 

„ 
„ 

Mariennott 

^ 

^ 

« 

MilrKus 

?2rutu<i 
„ 
>. 

põrutucl 

Naaoat. 

H 

4l . Nrvuä lö^a lõpul. 

lloigete vsrälev arv äetlembrikuu K « » « : 

1/12. oli Iiaigeic! 8 olioitleri ja 202 löclurit. 
14/12. ,. 8 , . 214 « 
25/12. , I I „ « 262 .. 
31/12. , 14 .. « 322 , 

l i K K u ä e o S r ä l u s : 

16 ! I. oli 1262 tikku ja 31 12. — 870. 
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Xootules aa«ta l«e«te«: 

!) ä u r m a laanuc i : 
tteinazte frondi! . . . . . . 29 
5ancle5oenri va5tu 28 
Narva tronclil 57 
rtaigusiezle . . . . . . . . 42 
annetuste lilb, >2 

t ioKKu 168 

2) t t a a u a t u ä : 
tteinaste tronäi! 65 
s.anäe«oenri va5tu 82 
Narva tronclil 170 

K o k k u 317 

3) p õ r u t a t u d : 
rteinazte tronclil 5 
lanciezuenri oaztu 3 
Narva tronclil 56 

t loKKu 64 

4) v a n g i l a n g e n u c l j a teac ima ta Kaclunucl: 
tteinazte tronclil 24 
5cmäe5venri oaztu 9 
Narva tronäi! 21 

t ioKKu 54 

5) 3 c, a K l i K u ic l : 
tleinazte tronclil 13 
lanclezoeliri oaztu 30 
Narva lronöil 115 

t ioKKu 158 

6) tt c< i g e i cl: 
rteinazte tronäil 193 
Icmäezoeliri oazw 221 
Narva tronclil . . . . . . . 1098 

t loKKu 1512 
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?) K a o t u l e cl a n u i t l e r i c l e l e a « : 
äurma laanuc! 5 
rtaanatucl 1b 
l?õrutatucl - .» . . 6 

Xa^Ku 27 

palgult läbi Kiiinuä. 
äõclureic! 5215 
annitlere 82 
Nrzte 8 
ssmetniKKc >1 

K a k k u 5316 meelt. 

42. Vabaäule rilt. 
OÜ lõcla Venemaaga ja lanclezueliriga lõppenucl, ranule-

ning aüa Kirjutatut! ning kesti ülcülelt päästetuä, KerKiz Ka 9. 
pa!gU5 päevakorrale au-
märkicle annetamine va-
dacluslõjas valivamatele 
Kangelasele, liangelali aü 
palju, ja teiliti see ei 
oõinuclki aüa. Kui tiinele 
panna neilt võile, mis palk 
oma a!ema5alu aja! saanu-
tanuä, lÜ5 aü lee ainuüksi 
luure nulga, aga mitte 
mõne üksiku teenu5. lellelt 
Küljelt ei võinucl aga Ka 
iga uiimane meez Kange-
lane alla, Ünecl alic! ilikü-
Kult nanuacl, igalpaol eez ja 
lllclamega asja Kllües, Kuna 
teileä ainult lõjaucle «Mli-
pliini mõju! aüc! lunnitucl 

^ ' ° ° ^ Kaala tegema. I?algulllema 
leitnant loaläer. ^ ^ 
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paalt pandi vabadule Kisti aumärgi laamileks eite 25 abvitleri ja 
135 sõdurit, Kuna aga vabadule Kisti Kammisjoni paalt aumärgi 
väärilisteks tunnustati 5 abvitleri ja 49 lõdurit. Nagu päralt leigus, 
palnucl Kirjalikkudes ettepanekutes Küllalt paragratide ja punktide 
järele talitatud. l?o!K väitles ennastsalgavalt ja tuli väitjana nälja 
Käige raskematelt labingutelt, mis vabadussõjas üleüldse läädi. Kui 
lartu rabuläbirääkimiste aja! vene enamlaste mastid märulile tuur-
tükiwletaetule! Kuus nädalat laavana OubronKaja 5a!a Külade peale 
vaolalid, Kus 9 as palk vastas 
leilis, liis aü läjauäe Ulemjunatule 
Kui Ka vabariigi valitlule täbele-
panu aina linna paale pöördud. 
Vaenlane lai jõuetumaks tebtud ja 
rabudelegatliaanile trump Kätte 
mängitud. On väga arusaadav, et 
liin võitlejate Keskel Kangelasi mit-
te vabe ei ainud, äamal ajal laid 
aga V. l i . paljud neilt, Kes leljata-
ga teenilid ja elu eelt Kardagi uä>. 
jas ei ainud. Obuitleride Kagu, 
Kui mõjuvam jäud polgus, ei või-
nud tarnale näntulega leppida ja 
tõstis valju pratesti. Übtlali valis 
Ka abvitleride Kagu KalmeliiKme-
Iile Kommisjani, Kes ettepanekud 
uuesti läbi vaatas, neid pära-
gralide järele täiendas ja palguülemat vastauasle Kabta edali laata 
palus, Kammisjani Kuululid: al.-Kapten lilienbladt, al. Kapten 
lomlon ja al.-leitnant Karjel. Ctteuõttel ei puudunud tagajärjed: 
aumärgid annetati vee! 28 sõdurile ja 6 obvitlerile. . 

Nii liis vabaduse Kisti I I . liigi 3. järgu aumärgid 
9. polgus vabvule eelt laanud: 

1. N!.-po!KauniK 5 c b m i d t , Janann, palgu ülem. 
2. Nl. palkaonik I r o s l i , Verner, palgu ülema abi. 
3. ssl. Kapten M a l i K , dbristapb, l . pataljani ülem. 
4. Kapten 5 a u r i l s , Karl, 2. patalj. ülem. 

pilt io>. 
Veltveebel «. ««!ge. 

an 
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5. fll.-Kapten 
6. leitnant 
?. NI.-Kapten 
8. M.leitnant 
9. Nl.-Kapten 

10. leitnant 
l i . 0Koitleri al. 
12. leitnant 

l o m l o n , 3onann, 3. rooclu ülem. 
v e n t l e l , lõnis, 5. 
l i l i enb lac l t , ?aul, 6. 
K a r j e l , lembit, 8. 
N l l i K , JoKannez, 11. 
Ml ln lbacn,Jolep, ÜpemeesK. ülem. 
N0I5 ma n n, lon., 1. rooöu noor. c> 
l a a l l l e r , Mcliarät, ?. rooöu n. o. 

vili 102. 
Neameez Nn<lr« 6augo. 

13. Veltveebel I lnez , Nugult. 
14. „ v a r e 5, Iuliu5. 
15. „ Ko lk . MitiKel. 
Ib. . K. t. l ä r m , Nugult. 
17. „ , N b r a m , ttans. 
18. V. a. o. l i i t , augult 
19. , l i p m a n n , Ionanne5. 
20. „ / l u z m a n n , lluclolf. 
21. „ l a m p uu, Martin. 
22. , äc l i e t t e r , Hans. 



23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

v . <,. o. 
Naor. ai. o. 

, 

5ummataoet, ilugult. 
5uiK, N!eKsan<jer. 
? organö, Nnton. 
5aat laru5, Karl. 
l<lein, Jaan. 
Xüppar. Mollett. 
e r l t e in , Nrnalö. 
Kaupmann, Nnclrei. 

pilt 103. 
v«!w. N«r««n lNaasl«r>(2. raocl). 

31. „ kckbaum, Nugult. 
32. , IaKob lan , Karl. 
33. , 5õt»mu«, l(arl. 
34. , Kole, Nnton. 
35. , ?2 r t e l 5 , NleKl. 
36/ , Klaalen.. Nermann. 
37. „ Mats, MillKel. 
38. ., l a k o b l o n , loliann. 
39. » Msnn iK . 0tto. 
40. „ Nren, Jakob. 



41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

Naar, a, a. 

Velweene! 
N. a. a. 
v. a. o. 
ve>5ker. 

l u r r i , Nikolai. 
V a l g e , NleKl. 
l ^epnau, l^uäalf. 
l e e a r u , dsoalcl. 
K ä i g e , !1erbert. 
M a l K e n , Jaan. 
ä t r a m b e r g , Näu». 
NlbacK, kcluarcl. 

49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

55. 
5b. 
57. 
58, 

Kapral 

„ 
„ 
„ 

p>!t 104. 
OIiu a. t. Nbrom. 

(5kuzs<in , Janannez. 
0 i n a 5, Mart. 
JaaKz, Nan5, 
Kaar , laan. 
l u l i m a n n , MiliKel. 
N c n t m a n n , üüri. 
Va l i e r , laan. 
N a n l e n , Jaan, 
K a p s i , Nutan. 
p e n t e r , Jüri. 



v a r a g a , Jonannes. 
p i l t m a n n , Ionanne5. 
Locbmann , ssuctolf. 
I r u m m , NleKlei. 
l<alk, Nugult. 
l a u r i t s , i?aul. 
l a m m , Jonannes 
M e ! t l a 5,. Peeter. 

püt 105. 
at,o. K, t. c«m. 

veamees l i i r l c l i b a u m , liicnarö. 
õouer , MiliKel. 
l ü r k . Jakob. 

N. a. o. N i i r i paa. NleKl. 
veamees Ku rm, Jakob. 

ä a u g a . NleKl. 
l o m l o n , Jaak. 
N v i Kl on, ftnörei. 
l u i t , Jaan. 
M a r t i n i on, MiKKel. 

XaprÄ 

/ 
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77. 
78. 

79. 
80. 
81 . 
32. 
33. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

91 . 
?eal« 

Keamees 

„ 
„ 

„ 
„ 
„ 

„ 
leitnant 

„ 
n. a. c>. 
n. a. o. 

! lelle an 

M o o r i t s , Paul. 
l i i v a m ä g i , Kaarel. 
t l t5 ma nn, Jonannes. 
p r a o l k , Jaan. 
l e e s m e n t , Peeter. 
K u u s m a n n , Peeter. 
J e n l e n , Nugult. 
H e r m a n n , Nnäres. 
I l e b e r n o t t , (lauriil. 
l i a K u, Jaan. 
Uu ä i Ka 5, Oskar. 
l i m m e r m a n n , (iearg. 
Mägs. llugult. 
Ja Kab i , Jakob. 
I o m l o n, NleKl. 

polguülemale al.-polkavnik äcbmiätile 
vabariigi Valitlus annetanuä sõjaliste teenuste eelt V. l i . I. liigi 
2. järgu aumärgi. 

. 42. Kalm. 

Xõlaliä neel viimaleä oastamili pauguä uueaasta õnne-
looviäeks ja 31. äetlembri KelkSöl Kanäis teietan teate Kaua-
ooäatuä uaberabu maKsmanaKKamile üle rooäuäesle laiali. Vabe-
rabu nakkas maksma 3. jaanuari! 1920, tegelikult aga juba 
teaäaanäe silmapilgult, äiin-leal Kuulclulicl veel llklikuä pllsli-
paugua', nagu oleks bclbenetuä Kauaaegleiä lõjaleltlilili järsku 
nurka roostetama vilata, äuurtükiä oaikiliä. Nlgas Kibe jõuäuäe 
ümberpaigutamine, mis vaberabu ajaks ära Keeläus. 5uur-
tükioägi labkus täiesti politliaoniäelt — meie oma Narva ja 
punaste ama paranäulele nöi teistele trontiäele. rlaeoikute Kan-
gelaleä bingaliä Kergemalt ja atliliä julgemalt päkale eelt 
majaäes varju. 

3. jaanuaril, vanerabu maksma KaKates, oanetus terve 
9. polk tranäilt ja alus neljakuulile Kaevikutes uiibimile järele 
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Narva Kalarmutesle. Võitjana ubkelt, lirgeis riäacles, boolimata tllcli-
mulelt ja räbalatelt riietelt, marslis polk muusika laate! lõunaks lin-
na lisle. vioülilllem lubas polgule Kabeks näclalaks täielile pubkule. 

,^M>«». ^ 

7V / ! ' ^ / ^ ' , 

f /«'/),> 
° > , ^ 

' ' ' i / ,' 

e>!t,06. 
Narna linnaoalitlule tänu-aär«« po!gulllema!e. 
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Vaevalt aga laaäi pilut riicleicl ja jalanõuliä KaKenclacla, 
juukleiä ja Kabemeiä mana ajaäa, Kui raaäe juba töö aotas. 
59ja Kestes oli Narva sõjaväega llle Kulijatucl. klati päevalt 
päeva, üks vileola teile järele Kalarmuicl ja erakartereicl tarvita-
cle5. puktule eelt liaalitleäa Kasarmutes, majacles ja Kaauicles 
polnuä Kellelgi aega. kluruumicl alicl pikapeale võimatult määr-
clunuä ja pakkusid väga Käia peiclupaiku igalugustele nilielu-
Kätele. ttaanic! ja õuect aliä lõnnikut ja püKKm«6 täis, lekkis 
taline Kirm tauclicle eelt, mis Kevacle tulles, Kus mustus lulama 
ja mäclanema KaKKab ning tauäiäe batlillustele atle taimela-
vaks laab, laliti võilic! päälecla. palavikulise Kiirusega, taroili-
Kult ja õigustatud punkulelt Kaalimata, aluti ruume pubastama. 
Zloaöuc! ja meeskonnad panid llksteile uõiclu eluruumides piin-
liku pubtule maksma. Raskem oli Kaanidega, lelt Narva oli 
täiesti uppunult sõnnikusse, (nergililelt aluti Ka liin tööle. Kao-
dud pukastalicl Kardamili, abnitlericle jubatulel, Kindla Kava 
järele liaave, ja Kõik vabacl Kabuled vedasid mustust välja. 129 
Kestis uabetpiclamata Künni maikuuni. 6iis võidi Kc> uKKustada, 
et Narva ali t õ e s t i pubas. 

6. veebruaril t92t> oaketas palk ama encliste! leilukabta-
de! jälle 8. palgu ära ja leilis leal Künni lõpuliku rabu 
maKsmanaKKamileni 12. märtlil 1929. peale lelle lakkus 
palk Määvalt lranclilt, jättes piirivalveks ama raiaani ainult 
Ube roaclu. 

/llgas järkjärguline rakujalale üleminek. Uutelt palgu üles-
annetelt Kerkis päevakorrale garnilani uaniteenistus. 5aKingu-
platlil ja Kaevikutes Kasvanuä sõduritelt ei saanuä nõucla täpi. 
peallult, micla nõuclis garnilani teenistus, sõjaväe Me- ja rivi-
määrustikucl. Xarraldati õppult, mille peaülesandeks ali — ancla 
lõäuritele rinimäärustikule vastavat lgjamebeliKKu väljanägemist 
ja õpetaäa neid teaclliKKucleKs garnilani teenistuse ja leilukarra 
määruste täitjateks. Iseäralist rõKKu panäi aga sõdurite vaimule 
ja tüllliüle arenemise peale. ?õlija!ikum Kirjelclus lelle üle lei-
club ükes teiles peatükis. ?eab ainult niipalju täiendama, et 
lelleks, et lõäurite teadlikkust ja arusaamilt poliitiliste, riiküste, 
sõjaväeliste j.n.e. Küsimuste Kabta arendada ja Kasvatada, juliiti 

> 
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rollkesti ajakirjandust Kasarmutesse, Kuna onuitsericl Kaliustalicl 
aegajalt elinema sõduritele reteratidega. 

Kevade! pancli iseäranis luurt rõnku sõdurite tervise paranda-
mile peale: 5peplatli! viibiti Kogu aeg võimalikult Kerge!» riides: 

palja jalu, vöödeta ja pluuledeta, tilitipeale — ilegi lärki-
deta, ainult aluspükstes. Igapäev Käisid roodud suplemas, õpe-
Kavasle võeti üles vabad võimlemisliarjutuled ja mängud, 
löödi jalgpalli. 

24. ja 25. juulil oücl polgu spordi pidustused, Kusjuures 
roodude Koguülesastumiled võimlemises vabaäe liarjutustega 
üliliea mulje järele jätlill. 

5eptembriKuu demabililatliaam järele jäi polku niivõrc! 
vabe lõcluricl järele, et üle päeva Karauüs tuli Käia. 

kt võidetud lõja peale pilku tagali beita ja polgu tege-
vult läliemalt arvustada, Küllus palguülem 4, jaanuaril 1920 
polgu obillerid õpemeeskonna ruumidesse Koosolekule. 

l?o!K oli lõpetanud juba teile sõjakäigu võiäuriKKalt, dlivi-
tlerid oliä poole aasta tagant jäüe Kõik Koos. Celmine Koos-
viibimine landesvenri lõja lõpul Kandis täiesti pidulist laaäi — 
meelealu oli Kõigi! Ülev, oli nagu ununenuä, et mõni päev 
nüjem jälle vaenlasega ja lõjakoleäustega lilm-lilma vastu tuli 
seista. Nüüd, lõpuliku rabu punul, piäiä rõõm ja rabuldustunne 
leda suuremad olema, ent siiski silmapaistvaid aualduli ei olnud, 
lelt viimane võitluste ajajärk oli liig pikk ja Kurnav olnuä, 
ning üliraskeis tingimistes arenenud, lundus, nagu puuäus 
ulk algava rabu lisle. 

Koosolekul asjualude Karutamilel jõuti otlulele, et polgul 
võimata raskeis tingimustes, ning ennekuulmatult Kaua aega 
oõiclelcla on tulnud, äellelt lioalimata on Kõik obvitlerid, Kõik 
roodud ja meeskonnaä ning iga llklik lõäur oma Konuleiä 
Kangelalelilelt — truilt täitnud. ?o!gus on valitsenud täielik 
Üksmeel ja üksteise mõistmine. Juntide ja sõdurite nabekord on 
Kõige parem olnuä. luniä on aja Kõrgusel leisnuä. Kibedusega ei 
võidud aga mitte vaikida meie sõjaväe viletsalt varustuselt ja tel,-
nilistelt abinöuclelt. 0tliäes neicl põbibelilid ja algelemente, mis 
tervelt polgu olemiselt punale joonena lodi ulataliä ja polgu 
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lllieks KampaKtleKs Kaguks alicl lulatanucl, ning mis tingilicl 
nalgu murdmatule ülemiste ja väliste tarmicle Käes, — leiti, et 
palgus alicl cmmtleric! enamasti õ p e t a j a cl — intelligent mi-

^ 

/ . ^ / ^ 

?>!» ,07. 
Narna lmnaoaütwle tönu äärel, 9. polgule. 
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meled, Kes oskasid tadacla tegelikult õiges uabekarda õigel 
demokraatlise! alule!. äõdurid. enamule5 pärnumaa noored 
mened, Kes imbunud lobi palana ilamaa armastusega ja Kolm-
letundega, vankumatumad ja valivad, ilma erandita Kangelalecl, 
Keda ei Kallutanud ei vaenlale rolikus ega laliinguelu raskuled, 
— olid lulanucl polgus otlekui llbeks KaljuKs Kokku. 

äilite tulevikku ajades, leiti, et meie sõjaväge tuleb edas-
pidi polgus proovitud alule! eclali Korraldada, ja nimelt püüda, 
et olwitlerid oleklid taroilile liaridulega ning et lgclurite baridus-
lilt talapinda Katsutaks igal viili! tõsta, lõlilelt Kardeti aga, et 
ranuaeg juba ileenelelt väbebaaoa! sõjaväe demokraatlili alu-
leid Kipub sõnistama ja bürokraatlili elemente alemele istutama. 
Kartult õigustas lee asjaolu vee! ralikem, et selleaegsed obvitle-
rid ajutilelt mõõka Kandlid ja elimelel võimaluse! mõtlesid 
põõrda Koolituppa tagali. Oli Kindel, et alemele tulevad mened, 
Kellel pole võimalus, alnud labingu tingimustes kesti lõduri 
liinge lalaurgastesle tungida, ning et nad sellepärast Kõike ole-
mas-aleoat murdma ja bävitama nakkavad, äelles palju ei 
eklitud, nagu bililemad lllndmuled tõendavad. 

Koosolejate loov oli, et polgus proovitud ideed meie lõja-
väes Kindlama õigule omaksid, seepärast otsustati neid selts-
Konna ette Kanda — aroustuleks ja julitnõõriks tulevale kesti 
lõjaoäe organileerimilel. äelle ülesande teostajaks valiti Kommis-
jan — Kapten laurits, Kapten l<a!ts, al.-Kapten lui lk ja leitnant 
laas. Kommisjon otlustas Korraldada pärnu Kaitle-pataljoni 
picluliku aastapäeva ja lelleks ajaks paluda polku Külastama 
valitsuse. Mutava Kogu seltskonna ja ajakirjanduse elitajac!, Keda 
liis tutvustada polgu ajaloo, lilemise Korra ja võitluse tingimus-
tega. äaadeti laiali jgrgmiled üleskutsed: 

. k e s t i r a l i v a o ä g i , v õ i d e l d e s m i t m e ! t r o n -
d i l ja m i t u Ko rda t u g e v a m a t e v a s t a s t e g a , an 
oma õ l g a d e ! v i i n u d V a b a r i i g i aula u a n e r a b u n i . 

K õ i g e ä g e d a m a d ! a K i n g u d l õõd i r a b u Kon-
v e r e nt l i i s t u m i s t e a j a l . V a s t a n e o l i K i n d e l , 
« t ta, l a a t e s v ä l j a e n n e k u u l m a t a l u u r e ! a r v u l 
oma Kõige p a r e m a d j õ u d . l u n n i b m e i d oma vabe-

18» 
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raku t i ng im is i oa5tu võtma. K2 iK t.ormijo^ok-
luä. Ukz ggeäam Kui te ine, oar i le l i c ! Kokku 
meie rakvav i le ee«. Ja Kui 13. I ä r t u 5 mei le 
Kasu l i ku cl ua l ie ra l i u t i ng im i lec l a l la K i r j u t a t i , 

«6 « 

l i i z on neiä vä l ja t ing inuc l rakvav i l e uöicluel 
Narva t r o n ä i l . 

Meie rakoaoägi on imetegul iä teinuä. Möneä 
polguä l e i l i ä ne l i Kuuä oaketamata t u l e l i i n i l ; 
Kok3 Kuuä llktejilrgi p l l l i l i ä naä i l e g i i lma-



sõjas K u u l m a t a m ä r u l i l e t u l e a l l j a l õ i c l luge-
m a t a l i u l g a a r v u l i s e l t Kümme Korcla s u u r e m a 
v a s t a t e t a r m i j o o k l e m e n i l e l t t a g a l i . l? aIK Ka i t -
l e s e n c l k u u e k u n n i llbeksavaenlale p o l g u u a 5 t u 
K o r r a g a . M e i e Kange la lec l e i m u r l i u n u c ! ja tegicl 
lecla t e a c l m i l e s , et nacl encl icl oboerc laoaa ' K a l l i 
K o c l u m a a j a K a c l u r a b v a e e l t . Nacl oI ic l K i n c l l a s 
u l u s , et K o c l u s v i i b i j a c l p i i n l i k u l t v a l v a v a l ! j a 
Koo ü t l e v a cl l õc lu r i la a l u l e e e l t j o omako rc la 
on v a l m i 5 K õ i k i obve rc lama Ka l e l l e l õ c l u r i ee l t , 
Kes v õ i m a l c l a n u c i ne i l e Kaclus l o o j a 5 t oa» raku -
I i l e tõõ l e l a j a l , Kui tema l u m e v ä l j a l j u l g e l t 
K ü l m a l e ja s u r m a l e v a s t u v a a t a s . 

äõclur on oma t ö i l t e i n u i l ! slllücl on tema 
p i l k põõrclucl l e l j a t a l i a — s e l t s k o n n a poo le . 

M e i e Kange lase l õ c l u r i teenu lec ! on nõnäa 
luurec l , et v a e v a l t le ic lub n e i l e v ä ä r i l i s t t a l u . 
äecla ei n õ u a g i tema. l< l l l l aga n ä e k s i g a lõclur, 
et l e l t s k a n cl t u ! eks ja j a g a k s l a a j a , s õ b r a l i k u 
lõuaga tema mure ja rõõme. l a neicl on l õc l u r i l . 

H e l t s K o n ä — t u l e ja l oo l ic le oma Ka i t s -
j aga , Kange lase l õ c l u r i g a ! 

l u g e v r a b v a v ä g i o n i g a r i i g i t ä n t l a m a k s 
a l u s k i v i k s . M e i e r a l i o a v ä g i an aga nä ic lanuc l , 
et t ema on v õ i m a s o lema r i i g i r a j a k i v i k s ja 
j o v ä ä r t Kanclma c l e m a k r a a t l i l e v a b a r i i g i r a l i -
v a o ä e n i m e . d n a g a t a r v i s leicla te ic l , et meie 
r a b v a o i l g i p i l l i k s n i i t u b l i n a , n a g u ta lecla 
p r a e g u on. 

M e i e Koclu j a v a b a r i i g i r a j a j a t e ! p e a b 
muucle ü l e s a n n e t e K õ r v a l t ä b t l a m a k s t õ õ K s 
olema v õ i m l a ja a ja le v a s t a v a ra boa vi ie loomine. 

p raegune r a b v a v õ g i l l lnc l is v õ i t l u s v ä l j a l , 
l e m a l o o m i s e k s puuc lu l i c l ü l c l i l ec ! j u l i t n õ õ r i c l . 
I g a s v ä e o l a s K ä i ä i i l e t e e cl. l a g a j ä r g i l aa -
v u t a t i Ka l a n k u m i n e v a i c l . V i i m a s t e s o t l u s . 
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t a o a t e s v ä i t l u s t e s ei j ä u ä n u c i K9iK väe a l a s ' 
l 9 p u n i ü b e v 9 r r a K i n ä ! a l t vma Kobta äeI se is ta. 

Neecl, Kes on Kuts u t u 6 a r g a n i l e e r i m a v a b a -
r i i g i c l e m a k r a a t i l i l t r a l i v a v ä g e , p e a k l i ä 
nüüä ü k s i k u t e s v ä e o l a ä e s m a k z o a K a r r a g a 
e n ö i ä t u t v u s t a m a . p e a k l i ä p l l ü ä m a t a b a ä a t ä b t -
l ama ic l m o m e n t e v ä e a l a ä e a r e n e m i s l o a s j a 
l e i 6 a nenc le a l e m u l e p o l i i j o o n t e l t e l e m e n t e 
t u l e n a l e u a b a r i i g i r a l i v a v ä e a r g a n i l e e r i m i l e 
a l u s j a a n t e k s . 

V ä l j a m i n n e s e e l k i r j e l ä a t u l t , p a n e b 9. 
j a l a v ä e p a l g u o l i o i t l e r i ä e Kagu l e i l e e t t e , 
l ä i t a 12. j a 13. j a a n u a r i k s l. a. Kana le , — t a l t m a 
l ä ä u r i t e m e e l e a l u , l a a m a l i c l e t l ä c l u r i j a 
l e l t s k a n n a v a b e l n i n g t u t v u n e m a 9. p o l g u s 
m a k s v a l ä j a v i i e l i l e K a r r a g a . 

N e i l p ä i o i l K o r r a l ä a b 9. p a l k : 

12. j a a n u a r i l — anoitleriäe Koosoleku eeskavaga: 
a) Njalaoline illeoaaäe polgu tegevulelt — al.-Kapten l u i l k . 
b) palgu lilemile Karra pänijooneä — Kapten 5 a u r i t s . 
c) luleviku löjanägi — al.-palkoonik äctimiät. 

13. j a a n u a r i l — 
o.) väljaläiäucl võitlusliinile obuitleriäe ja lõäurite laate!, 
b) ?algu piclu. 

M ä r k u s : vabeaegaäel viibimine lääurite Keskel. 

9. ? a ! g u o l iv i t l e r i cl e Kogu." 

Kobale lõitlic! 12 Nlutaoa Kagu liiget elimelie l i . K e i'ga 
eesotlas ja monec! ajakirjanikud. 

l<auatlus ali meelclinuä I. cliviili ülemale ja tema paolt 
laiali laotalucl teroele viru väerinnale, mille tagajärjel palgul 
tuli leppiäa nätiema arvu Külalistega ja laobuäa mäneäelt 
Kavatsustelt. 

Narva vabastamise aastapäeval annetas Narva linnana^ 
litlus tänu-aäresliä palgu ülemale ja palgule. 
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44. Vabariigi piiril. 

Vatieranu ajal jäi palk paigale eelpolitsioanidele Kulgu va!-
gaja Mva-llnnensKaja-vubravKa-äala-Marienbaf-pulKovo Kind-
lustatucl liinile, pataljonilt leilid järjekarras — I I . I. I I I . puna-
väelt alulid Ka ama labinguteaegsetel eelpostidel. Valveteenistuse 
nõudmisi täideti nii lllielt Kui teiselt paalt lõja inertsi mõjul 
väga liaalega ja Kõigi näljakarra nõuete järele. 

positsioonide vakeline maariba aü erapooletu, millel liikuda 
võis igakordse vastastikuse Kokkuleppe põnjal. 

Kokkusaamiseks oli polgu frondil määratud Kaks Kolito, 
— Marienliotis ja vubrookas. Marienboti Kaudu saadeti juba 
labingute ajal läbi liini NõuKagude maale sadasid Klllldimeni 
bobuste ja vankritega, Keda ?..l. armee enelega Kaala ali 
toonud ja lõpuks lautule nooleks jätnud, vaneraliu esimeste! 

l päevade! Kestis INarienbali Kaudu saatmine edasi, lllitlali läklid 
lealt esialgu Kodumaale tagati P.5. armeelased. Veebruarikuu 
algul Koondatakse Kõik NõuKagude- ja kest! Vabariigi vatieline 
läbikäimine Narua-Iamburi Kiviteele DubranKazse. 

(limeleks piirilt läbilõitjaks oli naberabu ajal piiril tek-
Kinud arulaamatuste laliendamile legakommisjan, milles meie 
lõjaoiielali elitalid — 8. polgu ülem Kapten äternbeck, 6. poi-
gult Kapten JaaKlon ja 9. polgult al.-Kapten INaliK. Kammisjan 
pidas istanguid Kardamili lamburis ja DubrovKas. lema tõotas 
peenlusteni nälja vaneraliu tingimused läbikäimise lubtes. 

läbikäimilel tarvitati järgmilt Karda: sooviti meie poolt 
punastega Kokku laada, liis mindi lignalilt traataia juure ja 
puliuti leal sarve, äelle peale ilmutid punaste esitajad — patal-
jonilllem, Kammislar ja lignalilt valge lipuga erapooletu maa-
riba KelKKobale, Kubu neile meie obvitler lllie sõduri ja ligna-
listi laate! vastu läks. äõjariistus aü Keelatud erapooletule 
maaribale ilmuda. läbirääkimisi toimetasid meie poolt alati 
alivitlerid isiklikult, punastele anti teatavate! päevade! luba 
ama surnuid, Kes Kevade tuleku! lume alt välja lulalid, erapao. 
letumalt maaribalt ära Karjata. Meie teilukobtadelt ja nende 
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ligiäalt Kanti lurnuä tglienclatucl maariba KelKKaliale, Kult 
punaleä neiä eclal! uüliä, 

Iäntlamak5 taimetulek5 oli piiri! t)ubr<wka5 igalugu5te 
Kammisjaniäe. clelegatliaanicle, elitajate. Kurjeeriäe ajakirja-
niKKuäe llle piiri lalkmine Venemaale ja lealt tagasi. Mi ju 
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DuvrouKas ainuke uks Nõukogude Venemaalt kuroopasle. klime-
lena peale vaberabu allakirjutamist, nagu ülemal täbendatud, 
loitis läbi piiri nabejubtumiste labendamile Kommisjan; teileks 
piiri Kindlaksmääramise Kommisjan, mille eesistujaks meie 
poolt oli a!.-pa!KavniK õacli, liikmeteks Kapten lonislon ja 
leitnant Martin. 5ee Kommisjan pidas Ka oma istanguid eli-
algu DubrooKas l. roodu Kantseleis, punastel ei olnuä piiri 
ääres ainultki ulualust, väljaarvatud porilecl ja luitluled muld-
majad, äeepäralt tiliti, Kui Venemaalt lõituail isikutel piiri 
taga mingiluguztel põbjuste! peatacla tuli, palus punaste ülem 
neid meie poole ulu alla võtta, äadade uiili laacleti igapäev 
DubrooKas ?. c. armeelali üle piiri. 

l?eale rabu lõpuliku allakirjutamile veebruari KelKpäeuadel 
lõitlid läbi piiri OuKousKi ja Kraslin oma Kaastöölistega, Kokku 
50 inimelt. Neilt Kui Nõukogude riigi Kõrgemaid elilajaid oli 
vastuvõtmas polguülema abi ai, polkovnik Irosli. 

Varsti lõitlicl Venemaale meie majandusime- ja ülikooli Kom-
misjonilt inlenerkaudi ja proleslor Maimi juliatulel, 5eedu punale-
risti esitajad. Inglile, Kootli. NmeeriKa, pranllulej. t. ajakirjanikult. 

Narva ja lamburi ualieline raudtee oli Korda laadimata, 
äõideti Kodustel. Enamasti tarvitati Kllüdimebi, Keda piiri! 
nabetati. l ibt i aga lõitlid babuled atle lamburisle ebk Narva, 
tibemini lamburisse, lelt punaste! polnud bovuleid Kunagi Käe-
päralt. Võõra riigi Küüdimeestele anti piiri! barilikult lõdurid 
saatjateks Kaala. Xommisjonide, Kurjeeride ja ajakirjanikkude 
piirile laidu üle teatati piirivalve roodu ülemale ette. Koodu 
ülem andis teate edali üle piiri, et leo! aeglasti võidaks nõutada 
nobuleid, peaasjalikult oga järele Külida, Kas sõitjal! ilikute! 
on Nõukogude või meie oalillule vastavad load üle piiri loit-
mileks. 5ube tuli liorilikult õige Kaua aodata. Mõned Kommis-
jonid ja ajakirjanikud olid lunnitud piirilt lubade puudulel veel 
tagati põõrma, et Narvas ebk lamburis neid ära oodata. leiled 
aotalid vabelt paar päeva Kobal, Vene Kurjeerid ilegi Künni leitle 
päeva. Nega, mis üle piiri lõitjad piiri! oodates viitlid, Kalu-
talid meie piirivalvurid lelleks, et uilljamaalali, Kui Ka oma 
riigi leljataguleid inimeli tutvustada polgu võitluse ja elutingi-
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mustega Kaka peal. puruks pekletud DubraoKa Küla ja mets 
punaste paal ning granaatidelt Umber Küntud ja Kuulidelt üle-
Külvatud nurmecl olid piltlikuks leletuleks. ajakirjanikud, Kes 
ilmasõja lakinguuälju mitme! frondil näinud, tunnistasid, et 
DubraoKa an tükk lakinguuälja 5ääne frondilt. Zcbueitli aja-
Kirjanik oli vaimustud, Kui Kuulis ja nägi, et meie lõdurid 
lakingute uakeaja! tääl Käivad ja roKKesti ajalebti ning raamatuicl 
laeoacl. Üllatuseks Kõigile aü, et meil igas raoclus oma raama-
tukagu töötab. 

VubrovKas ali nagu paradiili ja põrgu oärao. Nõukogude 
maa ali ju igasuguste oõimaluste muinasmaa, millelt palju 
Kõneläuä ja Kirjutatud, ent mille elu ja alu üle liiski õiget 
ettekujutult Kellelgi ei ainud. Kõigi lllelõitjate liimis ja Kõnedes 
analdus umbulk ja Kartus, rünnati igat Venemaa Kotita Käioat 
lõna ja leletult. paljud reoideerilid enne piirilt llleastumilt Koo-
lega oma toidutagavarasid, püüdes neid võimalikult Kindlamasse 
paika aietada. Kartuses, et punaled neilt need ära võivad võtta, j 
Iga asjaliku leletule ja loku eelt avaldati tänu. Erapooletu 
maariba KelKKabalt lakkudes pigistati väga sõbralikult piirina!-
vurite Kali jällenägemileks. venemaalt tagalitulejad jälle tõen-
dalid üle piiri astudes, et ,nagu Kivi langeks lüdamelt- ja ilegi 
„5KK aleks nagu Kergem." Meie piirivalvureid tervitati nagu 
vanu lõpru. 

punaled puudlid meiega sobitada oennastuslaadililt vabe-
Karda. !<äidi nurumas tubakat ja leiba. Meie sõdurid astusid 
sarnaste! Kordadel Kindlalt vastu, äkoardades Kuuli, püslilae ja 
piitsaga, datleid Kammuniltlile KiKutustõõ tegemiseks esialgu! ei 
olnud märgata. 

KaKuIepingu põkjal taandus polk 12. märtli! 1920 a. 
riigi piirile ^obõljaki-pulkava-lsvaliKeiKino joonele, knne lab-
Kumilt lenistelt leilukoktadelt Käuitati mõne päeva jooklul ära 
Kõik Kindlustuled — KaitletõKKed, Kaevikud ja muldmajad. tga 
rood pubastas ama raiaani, Kuna oaruolad leljataguleid jaan? 
Kävitalid. Okastraat Korjati ära. lulbad laeti maba ja lasti 
Külameni ära Korjata. Muldmajad lokuti ära ; mida aga lakutada 
ei jõutud, need lasti õKKu. Jaanuarikuul, vaberaku aja! õieti, 
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aluti alles vubravka-5a!a liini! tõlilele Kincllustule tööle, äelle 
Mtu aü palju ehitusmaterjali nurmedele neetud ja vee! rab-
Kem metlas malia raiutucl. äelle ja Ka mulclmajacle materjali 
äraoeclamileks Kälutas clioiili ülem Narvast Kabeks päevaks 
300 liabult tööle. Mi Koguti KulK puicl piiri täna, Kult liiljem 
!2. veaauwcl nacl linna ueclalicl. 
, I I . märtsi abtu! teatas VubrcwKas aluoa I. roaclu ülem 

al.-Kapten luilk punastele, et meie uäecl öö jaaklu! riigi piirile 
läbeuac!. Kus ametlik läbikäimine l<obS!jaKi juures Kiviteel 
12. märtlil Kel! 7 jälle võib alata. 

DubravKa elcmiKKuclel, Kes eeltlaleä ja ingerlalecl. aü üpris 
Kaliju jääcla NõuKaguäe valitlule alla ja labkuäa ama alalüelt 
KelKKalialt — Naroalt. l<ab9!jaki elanikuä, uenelaleä, aga liitu-
liä lieameelega NöuKagucle venemaa Külge, elik neil Küll võima-
!us oli jäääa kesti KaäaKanäleteKs. päralt Kabetleliä naä ama 
sammu Kibeäasti. 

piirile jäi peaasjalikult l-ne raac! alam-Kapten l u i l k i ja 
alivitleri alet. ttalmanni junatulel, 6. ja 9. raaäul leiliä Kumal-
gi üks rlllim tiibaclel. valoepasticl pancli välja ainult raua- ja 
Kiviteele ning pulkava Küla vastu, paalroaclu alus patarei bün-
claalliicles ja vaberi majas rlaböljaki juures. leine paolroaclu 
leilis reservis KamaranKa metlas bünclaalbiäes ja Käis puicl raiumas. 

piirivalvamileks ja NõuKoguöe võimuclega läbikäimiseks 
riigi piiril puuclulicl julitnööricl. Neiä töötalici aboitleri^ punaste 
julitiäega übeskaos päenakagemuste najal välja ja tunnustalict 
nastamili maksvateks. 

Narvalt venemaale lõitjacl löitlicl nüllcl XamaranKa Klllam 
rangiga, aga lealt eäali enäilelt Kllütbabustel. l<enac!e! pariga oli 
loit viletlai! Külltliabuste! väga vaevaline, äöcluritele ja Külläi-
meestele ileäranis mäletacla annab rabkeliikmeüne ratitikatliaon-
Kammisjon ama raskete liiiglakastiäega. 

l4. märtlil taacli üle piiri 8. miljani Kulcla, mis rabule-
pingu pölijal kestile määratucl. kt punastel transport väga vilet-
lal järjel leilis, liis piclia' rasketele KuüaKaarmatele meie liabu-
lec! Jamburisle järele loitma, vaari KamcmclancliKs aü Kapten 
laurits. lemaga Kaala Jamburisle laitlicl ranaminiltri abi vares, 

) 



284 

teilecl ametnikud ja töörõõmulllem leitnant Kibbar. liang ootas 
KomarooKas. piiri! vastas oli diviiliülem Kindral lõnislon, ltaabi 
lllema ja adjutandiga, punaste laatelalk andis Kastide arvu meie 
laatelalgale llle. äaatjaks oli määratud õperood leitn. INllbl-
backi, lereploni ja al. leitnant 5indmanni junatulel. Olid Kõik 
Koormac! vastu võetud, liis liiguti KomarooKa Klllasle rongi juure, 
Kus lõdurid KullaKastid vagunitesse Kandlid. l̂ ong loitis lalünna. 
Kulla laaäetus oli tunnistuleks, et punalecl meiega mõtlevad 
rakus elada, sõdurite peale mõjus lee meelt ülendavalt. 

Märtli lõpuks laab tuugale lild peale ja suurtükikuulidelt 
purustatud raudtee Kolienäatuä. äuurel neljapäeval loitis elimene 
punaste rong muulika laate! lippudega elutult piirile ja lealt 
tagali. äama päeva õktul lõiclab elimene Nõukogude riigi rong 
Narva. Koormaks on temal paar miljoni Kulda, micla aleta-
takle lallinna pankaclesle Kaupade oltmileks. 

Edaspidi Koondub peategeous raudtee ääre, lelt Kõik 
ülelõitmiled lllnnivad nlllld raudteel. piiri! pole liin meie poo! 
oinukeltki maja. Koodulllema Kalul Korjalid lõdurid ümber-
Kaudu muldmajadell lauaotlakeli ja lõid Kokku ajaloalile nabi-
putka, äee vildak putka plllis Kilja lllgileni ainlana ebitulena 
piiril. l a an ilegi väärt olnud, et Nlutaoa Kogu liige i l . (linas 
„5atlialdemaKraadi" jubtkirjas ta luremataks tegi. 

Huve ldkenedes Kasvab tegevus raudteel, Nlgab Kaupade 
ja lõjaoangide uabetus, llbelt poolt Nõukogude riigi ja teilelt 
poolt Eesti-, äakla-, Nultria- ja teiste tääne-Curoopa riikide 
vabel, päevas Käib Künni ? rongi edali tagali. piiril peatavad 
rongid Unel Kui teile! pool, Kus valoetõKKe ülem loeb üle van-
gid, neid vagunite Kaupa raudtee äärde ritta laadides, ja mär-
gib üles Kurjeeride, laatkondade jne. nimed, piirikontroll! amet-
nik Kontrolleerib dokumente rongide brigaadi ning lanitaar-
perlonaaü. (ln Kõik järele vaadatud, astub vani.meeskond ^Kon-
ooiirid,) rongile ja loit lilbeb Kas Narva poole või llle piiri, 
liis muidugi ilma laatjateta. äõduritel on KobuleKz valvata, et 
laatjad Narvas linna ei liikeks, omale midagi ei ostaks ega 
Kellegagi läbi ei Käiks. 
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Hüvitan on piiri! võrrelda 5aKla ja vene lõjavange. 
Venemaalt tulejalt, enamules intelligent 5oKla ja itultria lodu-
ricl, an räbalalt riides ja Karistamata, Kuna Nultrialt ja äakla-
maalt tulejacl Vene mened Kõik pubtalt riides ja viilaka võlja-
nõgemilega an. Venemaalt tulejacl raputavalt jalgelt Kõmmuna 
põrmu mana. äinnaminejad laulavac! aga vaimustatult „inter-
natlionaali", rinnad punaste lintidega ja vagunilt lippuclega 
Kaunistatult. Iraataialt läbi loites lastakse lipult leboima ja 
Karjutakse liurraa. Igal 
vangicle salgal (elclieloonil) 
on oma Komitee juba Nar> 
vos valitult. Üle piiri 
jõudes Korraldatakse Kobe 
miiting . . . 

venemaalt loidavad 
samale üleva meeleoluga 
Kodumaale kesti aptandid. 
l<ammunalt on neile Küllalt 
saanult, (esti Kotita an 
Kõigil roolililell ettekuju. 
tulelt, mis biljem realeluga 
KaKKupuutulles enamasti 
purunevalt ja alet annavad 
Kibellustunllele. piiril tun-
nistavad neile kestit linine-
mult-nalge lipp ning lili- ^ „ , ^ 

vakad, Korralikult riides a»w, a t. No!«mann, 
ja viilakad lõdurid. (lp-
tandid sattuvad liin jilrsku nagu uude ilma. ssõõm Wur. piiri 
valvurid teevad Kõik, et mitte Kuidagi nende pllna tundmust 
tumestada. 

palju peavalu sünnitatid piirivalvuritele ilikud, Keda lile-
ministri otlule põlija! (estilt oillja laadeti. Need ei tabtnud ile 
minna, ega võtnud neid Ka Nõukogude võimud vastu. Oldi lun-
nitud neid tibti lurma birmu all metlade Kaudu üle püri saatma, 
paljud tulid aga liiski tagati ja bulkulid erapooletul maaribal 
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lennikaua ringi, Künni mingisuguse! viilil jälle kestisle tagati 
pääleliä. äarnaste ilikute päralt, Kui neici jcllle (estis tabati, 
tuli nii mõnelgi XamarovKa Kamanäanäi! nääala päeoaä pea-
nabi trellicie taga istucla. 

5uve! laienclati palgu oaloepiirkancla Künni KeiKino Külani, 
piiri valvas üks raacl. llbtlali Kuivalict metlaä. lü l i paste tibe-
clamalt nälja panna, augustikuu! leilic! 8 pasti: nr. 1 launa-
paal rauäteecl metlas, nr. 2 rauclteel, nr. 3 Kiviteel KobõljaKi 
vastas, nr. 4 Kilu Külas, nr. 5 pulkava teel, nr. 6 Isvaoli vas-
tas, nr. 7 KeiKina teel ja nr. 8 Heikina Küla vastas, pasti-
clele tarvines 5l laclurit. 

piirivalvuritel puucluliä Karterit!, septembrikuu!. Kui oli 
piirivalve roaäu ülema paalt Korterite puuclule peale täbelepanu 
jubituc!, Kobustati I. cliviili inleneri neicl Kabe nääala jooklu! 
ebitama. l<uic! jõucllic! Kätte aktoober vibmaclega ja november 
Külmaga, aga lõcluricl Klllmetalic! ikka veel KuuleaKstelt onnikes-
tes. liaactu relerv ja Komanclancli Kantlelei aluliä enäilelt tloma-
raoko. Külas Kitsastes talumajacles, mis nii Kui nii juba elanik-
Kuäe ja lõjapögenejatega täis olicl tuubitucl. 

Valveposticl leilicl teeäel ja Klllacle Kobal. Nencle vabel 
barilikult oli loo, Kult läbi pealis lunel Kuivaga ja talve! Klll-
maga, Kuna nibmale ajaga ainult Narvas teicl Kauclu linna 
päälis. ssaskenäatuä oli neis tingimustes toitluskülimus. 

NõuKogucle poolt leilic! lama maa pea! 15 valveposti ja 
augustikuul, Kui Karcleti meie paolt pealetungimilt Poolaga 
llbenclules, liis ilegi 23 posti. Meie raoäu vastas leilis terve 
Kalmeroocluline pataljon, punastel ali salakuulamine piiri! 
väga peenelt organileeritucl. Igal täbtlama! pasti! leilis lelle 
tarvis eri-ametnik. Valus ja bclbistav ali naba punaste 
„tlctiresu9itlcbaika" agenticlena piiri! liikumas meie polgult ära-
joaksnucl Kalme lõclurit — Narnalt pärit olevaicl eeltlali. Iga 
meie lõäur tunclis nencle alatumate ilamaa äracmcljate vastu Kaige 
sügavamat polgult, äõcluricl ei lalknucl enclicl Korclogi võrgu-
tacla. Väga boolega varustati meicl punale ajakirjanclulega, 
mis juba ümumile päeval meie Kätte toimetati, punaste jubiä 
pllüclliä igal viilil meile ligi tllKKilla. 

» 
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Vabariigi raja piirati traataiaga. löö Ke5ti5 liilja lügileni, 
lzlt ehitajate laamatule päralt tuli tecla mitu Karcla Umber pai. 

gutacla. lõkke puuclule! palnucl mingilugult võimalult takislacla 
piirilt lilbipclclzmilt neile, K« lecla tõesti tcmtlicl. äellega aligi 
leletatau, et palju inimeli ja ilegi lalakaupa nägematalt 
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llle piiri päälis. äalakaubcweclajotele Kaalaaitamilt piirivalvurite 
paalt ette ei tulnucl, Küll aga ali julitumili llle piiri Kippujaiä 
pllslitulega minema Kinutati ja tiliti Kinni võeti. 

piiril seisva rooclu lllem oli Ulitlali l<omarovka Kula 
KomanclancliKs, Kelle alla Kuululicl Kõik llmberkaucllecl Klllacl. 
Komandant ali Kllla elaniKKucle llle täielikuks ileoalitlejaks. 
lema anclis ama äranägemise järele luba Narva läinuks 
ja tarviliste ainete ning asjacle altmileks. valvas Ka lelle 
järele, et miclagi lubamata aineilt üle piiri ei sattuks. Nõuclis 
õige lageclasti KüüäiKorcli, Kälutas Kraanu tööle ja mõistis Kobut. 
klanikucl, Kes juba mitu aastat lõjapiirkannas leisnucl, olicl 
tublisti vinllutatucl. äalionje ja äaretlcbje Külac! olicl maani 
maba põletatucl. Neicl oli löjaleilukarra ajal armuta taga 
aetucl. Naä olicl lellega liarjunucl. pealegi, Kui võõralt rännu-
lelt, ei julenucl nacl palju vastu rääkida ega nõucllikuä alla. 
Kui liis Komonclant neile lubas linnalt naela lulikrut ebk 
mõne naela muuä toicluainet osta, liis teenis ta elaniKKucle 
liimis tõlile tänu. Olles Klll! võõra valitlule all, liiski ei 
Kabetlenuö naä lecla mitte. Üle piiri elanikkudega läbikäimist 
ja lalakaubitlemilt ei tulnucl tiomarovka piirkonnas ette. 

tlarilikult leilis piiril terve raacl, millelt liis vabacl lõcluriä 
KomarovKas alulicl ja polgule Kllttepuicl ualmistalicl. laiut i 
1200 lülcla. Korteriks oli luvel Koolimaja, Kuna lügile! Koalitös 
algu! Küla majaclesle Umber Koliti. 

piiri valvates näitalicl löcluricl lamalugult Kaolt ja Koliu-
letunnet illez, Kui varem tecla laliingutes Kaitstes. 

45. ?olgu aastapäev. 
17. mail 1920 a. püliitles polk oma elimelt aastapäeva. 

5el pubul pööris polguUlem lõäurite ja obvitlericle poole järg-
mile päevakäsuga: 

„Xangelalecl oboitlericl ja lõcluriä! Nasta on lellelt 
päevalt mõöcla, Kui pärnu Kaitlepataljan ümber nimetati 
9. jalaväe polguks. Uut nimetult laaäes algas õieti raske 
ja vastutusrikas tõö — ilamaa Kaitletöö villaste vaenlaste. 
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Vene enamlaste ja äakla landesoekri oastu, Kes 5atoiat 
oma alla võttes, kestiste tungida taktlid, et Ka teda Kävi-
taela, oõeralt võimu meie üle jälle maksma panna, uuesti 
orjastada meie vabanenud Kadumaalt. Eesti, Kes 700 aas-
tat orjules alnucl ja võõra valitsuse iket tunnud, taktis 
nllllcl vaba alla, vabaks jääda, et ile ama peremees alla 
ja ama tantmili ning paremaid taave maal maksma panna 
— ranna paremat tulevikku Kindlustada, äelleks ali 
vaja lõjaväge, Kindla Korraga tugevat sõjaväge, Kes ila-
maad villile oaenlale vastu KaitleKs ja lellega lilemilt 
ekitustõõä ja riigi olemasolu Kindlustaks. 5ee oli üles-
anne, mille põlijal 9. jalaväe polgu alutamile KälK anti 
17. mail 1919, Kelle tarmeerijaks mind määrati. Nlali-
lelt oaenlale vastu tegevules olles, Kasvas polk, Kõoenes 
ja täienes; Kuulide laju all Koludes Kindlustas polk oma 
olemasolu. Nasta täis raskuli, pingutul!, Kurbuli, rõõmu 
an leljataga ja nüüd võime meie ama aastapäeva raku-
tikult pllbitleda. 

?o!K on oma ülesande Kiilgaoalt täitnud, lakin-
gutelt alati võitjana välja tulles, plllis ta nii mitmeski 
otlustauas oõitlules, Kus kesti tulevik ja olemasolu Kaalu 
pea! leilid. leroe aasta pidi polk mitu ja mitu Karda 
luuremaarvulile vaenlasega võitlema, Kusjuures ta ainult 
neliviis versta taganes, et paremale positsioonile oluda. 
Kuid võitjana läks edasi 150 versta, missugune vägitegu X 
leid, palgu akuitlere ja sõdureid, Kangelasteks tegi. 

Kangelased oknitlerid ja sõdurid! leie olete oma 
ülesande ilamaa vastu täitnud. leie alite valmis onner-
dama Kõike, Ka Kõige Kallimat, mis inimetel on — elu, 
Kui vaenlase ülekaalu peale vaatamata llarva väravatel 
müürina leilite. Kus vaenlale Katted, (estile Kallistavat 
raku peale sundida, viimaseni Kakku oarilelid. paljud 
leilt an teroile ja ilegi ama elu pidanud okoerdama, 
leega andes isamaale Kõike, mis Kodanik anda võid. veel 
Kord ütlen — leie olete oma ülesande ilamaa vastu täitnud 
ja leid ei pea unustama Kadumaa. Kelle pojad olete. 
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l ima, polgu aastapäeva pllnitledes lltlen ma: M i ! t 5 
mana K a n g e l a s t e K a u a ! ja l l l g a o a Kurb -
t u l e g a m ä l e s t a m e ama langenuc ! Kaas-
v õ i t l e j a i d — K a n g e l a l i . O l g u Ke rge n e i l e 
k e s t i m u l cl, K e l l e K a i t s j a t e n a nad l ange -
li<l. p u l i a k e r a k u s , — l e i e a l e t e v õ i t n u d ! 

leile aga obvitlerid ja sõdurid, loovin aastapäeva 
pullul õnne, eäu, paremat tulevikku, jääda alati eeltlas-
teks ja meie vaikele Koclumaa truideks poegadeks, 

dlge ternitatucl! 

Nl.polKooniK äcbmid t . " 

Nastapäev algas sõjaväelise paraacliga õpeplatlil. äirgeis 
riclacles leilis palk platlil paraacli aatel, micla I. dioiili lllem 
Kindral major lõnislon vastu võttis, tiindrol lõnisloni laatliä 
tema abid Kindral-major rlein«, polkovnik Kurvil?, äioiili 
ltaabi lllem palkovnik liivak j . t. külalistelt niibilid paraadil 
Vabariigi politlei peaoalitlule lllem Kapten laurits, Narva linna-
pea Karra Nltrem ning rolikesti telli pealtoaataoa rabvabulgo 
leas. rlindral lõnislon tervitas palku Kõige soojemate lõnadega: 

,Minu lüäamlik tervitus vaprale valgule aastapäeva 
punul! Xõige noorem teiste polkude Kulgas ja viimane 
numbri poolelt — 9 os, Kuiä oma tegude paolelt elimene. 
Kummardan sügavalt polgulllema al.-palkovnik äcbmillti, 
Käigi obnitlericle ja lõdurite ees. (lagu viru väerinna au 
ja unkus 9. jalaväe polk!" 
Muu leas tuletas Kinclra! lõnislan meele raskemaili! ja 

Kiilganamaicl momente polgu tegevuselt vabadussõjas ning rõnu-
tas, et linn, Kus praegu piäutletakle. jult 9. polgu teenuste läbi 
punaste Käelt on päästetult, langenute mälestuseks mängis 
orkester leinamarsi,, milla Katmata peaäega Kuulati, äelle 
peale marslis polk paraadi vastuvõtjate eelt läbi ja roodud 
olulill KasKeliega rikkalikult ebitotud Kasarmutesse. 

!<ell t? algas ^äõdurite l<adu" ruumides piclulöäk Kutsutud 
võõrastele, abvitleride ja sõdurile esitajatele, lõbus Koosviivi-
mine maitserikka pidulaua taga Kestis mitu tundi. Näis, nagu 
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poleks lauakõneäel lõppu. tiöik Klllalileä rskutaliä polgu iiraar-
uamata KangelaleliKKu tegenult. ssoKKete Kütuste olalilekz lai 

^ -

2: ĉ . 

^ 
V 

Ka polgu lllem, al.-polkoonik äckmiöt. Climelena uõttiH löna 
I. «tioilli lllem Kinöral-major lõnizson, polgule tilktlal päeval 
neel Korcl 3nne l̂oooiöe5 ning lootult aoalcloäes, et 9. polk Ka 

!,» 
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ranuaja! elimeleks jääb. Narva linnapea Nltrem tervitas palku 
linna nimel ja avaläas palavamat tänu Narva päästmise eelt. 
äileministeeriumi nime! tervitas polku politsei peavalitsuse ülem, 
Kapten laurits, Narva ajalene „p8Kja Koclu" nime! toimetaja 
Ireutelclt, Narva „Ünistöö" nime! õpetaja äteintelät, raske äivis-
jani nime! al.-Kapten Kerlon, Narva neiäuäe nime! pr!, Ilves j . t. 
5auaK9neclega elineliä vee! oi.-Kapten luisk, al.-Kapten MaliK, 
ai. leitnant Valiter, sõcturicl 5onin. Nnäreslon j . t. üõpuks võttis 
lõna polgu ülem ai.-polkovnik äcnmictt. l a tänas Külalisi lali-
Kete tervituste ja õnnelooviäe eest ning tälienclas muu seas, 
et Kõik, mis polgu arvele Kirjutatakse, on tentucl armastuselt 
ilamao vastu, 

peale picluläõgi algaliä piclustulecl ^Cesti ä e l t l i s " ja 
» 6 9 ä u r i t e K o ä u s " , Kuku iga lõclur oma tuttauaiä võis 
Kutluäa. 

lervitustelegrammi palgu aastapäeva pubuks. laatliä 
paljuä tälitlamaä ilikucl ja alutulecl: Nlutava Kagu elimees 
N. Kei, peaminister J. lõnnislon, sõjaminister NanKo, sõjaministri 
abi Kinclral.major 5arKa, vägeäe ülemjubataja Kinäral-leitnant 
llaicloner, siseminister riellat, polkovnik Kann, polkovnik pulk, 
pärnu maakonna valitsus, pärnu linnapea J. limulk, Narva 
linnapea Nltrem, pärnu „ Ü b i s t ö õ " , ajalelit „Vada Maa" jne., 
jne., jne. 

5iin telegrammiä laaäuä Kujul: 
„Iänac!e5 lalike Kutle eelt ja Kalietlecles, et mu! mitte 

võimalik ei ole polgu aastapäeva pükitlemilelt ala võtta, palun 
leia minu llläamlikumaiä tervitusi vastu võtta ja leie mekile 
juliatule all leisnale valivale polgule eäali ancla. 

^ Nlutana Kagu elirnees l^e i." 

„(esti ileleisuule nõitlules lõuna väerinnal Vene enamlule 
ülevõimu tagalitõrjumilelt Künni lakla lanäesnebri purustamiseni 
ja iäa väerinna! liirmlale ülevõimule NleKlanclravsKaja üarka ja 
5ala NubravKa all võiäukalt vastu astuäes, an 9. polk biilga-
vaia oakvusteguliä Koräa laatnucl, mis palgu, tema meeste ja 
julitiäe nimeä laravate täbteäega kesti vabaclusvõitlule laosle 
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Kelkima' jätab, elagu polgus eäali see oakvule vaim põlvelt 
põlveni, lraclitliooni luues, mis Kannaks meki Kui peaks eäas-
picligi tarvis tulema kesti iseseisvust ja navaäult võitluses Kaitsta. 

I 9 n i s l o n . 

„leruitan uakoat 9. polku aastapäeva punul ja soovin 
okoitlericle ja meeskonclaclele palju õnne ja eclu. 

äõjaminister r l a n k o . " 

„Iervitan llläamelt 9. jalaväe polku. Jäägu plllima polku 
temas valitsev Kangelase vaim. 

Ha rka.« 

„Ieroitan 9. polku tema aastapäeva pukul. Nllllä, Kus 
võitlus möõllas, soovin polgule e<lu ja õnne laaäuä Kaauaäe 
parandamiseks ja KincllustamileKs. 

Kinilral-leitnant l i a i c loner . " 

..õpetaja Kõrgeä aateä on 9. polgu juntioaä jõucl polgu 
elule aluseks oskanucl panna ja lellega näiclanuä, et likt Kocla-
nikuä, Kui leäa tarvis on, Ka elimele järgu lõäuriä oskaoacl 
olla. elagu Määvalt praeguleä 9. polgu traäitliaoniä. 

äileminister l i e ! Ia t . " 

,.Ierni,tan leicl ja leie oakoat polku aastapäeva pukul. 

polkovnik l i a nn." 

lervitan aastapäeva pukul vapramat Koäumaa vabaclus-
võitluse Kangelast 9. polku. Oma uakoa Kiilgavate tegucle läbi 
villastes võitlustes rõkuva ülevõimu vastu on polk leie võimla 
jukotule all omale Kustumata Kuullule luutnuä luua. äoovin 
õnne ja eäu leile ja leie polgule Ka raku ajal. 

I. polgu UI. al..polkovnik ? u l K." 
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„Kinälule raske suurtükiväe cliuisjon ei unusta Kunagi 
vapramat Kaasvõitlejat, 9. palku, ja soovib aastapäeva puliu! 
palju õnne ja pikka iga. 

Kapten K a n g r u . " 

„Iernitaäes palku Kui vana sõpra aastapäeval, laauin õnne. 

leitnant 5 un apuu . " 

„Kange!alt pärnu polku, Kelle teenulecl ilamaa Kaitsmises 
nõrcllematucl, tervitab aastapäeva putiul ja soovib, et leelama 
5embitu vaim temas eäali elaks. 

pärnu Maakonna valitsus." 

«polgu aastapäevaks loouib „U t» is t8õ" jubatus, male-
tacles polgu vastupiclavult, teenuleiä ja valinult vabaäule lõjas 
KõiKicle pärnu leltliäe ja organilatlioonicle nimel tervele polgule 
ülemalt Künni reameneni õnnelikku tulevikku laotutes, et terve 
polk Ka eäaspiäi niilamuti liiilgavalt temale pealepanäua' üles-
anäeicl täiclab, nagu lenni, lellepäralt lillllame: ,(!agu 9, palk 
terves Koasleilus Kui võitjaä — Kangelalecl." 

pärnu llbistõõöe jubatule nimel: elimees 3. K a r u , 

lekretäär K õ n i n g . 

„pärnu linna oalitlus tervitab 9. polku tema aastapäeva 
pubul ja loonib, et Ka eclaspicli tema tegevult jutuks lee Kange-
lale vaim, micla palk oma elimele! eluaastal ilamaa piliiltmile 
tõõs ilmutas. 

linnapea l i m u lk." 

„Iänalel polgu aastapäeva pübitlemile pullul, Narva 
linnavalitsus tervitab sügavas tänutunäes vaprat 9. ratwaose 
polku, Kes ennastlalganalt Kangelasena kesti ileleisvult, eriti aga 
Narva linna, villale oaenlale sissetungimise eelt on Kaitsnud ja 
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Kellega linnavalitsus Kõige aja lõbraliles läbikäimises on leis-
nud, (lagu valivad sõdurid ja nencle olaoad ja boollad ülemad! 

linnapea N l t r e m . " 

Aastapäeva pubu! saanin leile ja polgule paremat õnne! 
(lagu 9. polk. 

K u n g i . " 

leroitame leid, sõbrad Kaasvõitlejad polgu aastapäeva 
nukul, ja soovime, et meie unine au ja unkus — 9. polk — 
(esti ralivaoäe tublima ja valivama polgu nime ikka Kustumata 
oma! lipu! Kannaks. läägu alale lee vaim, mis tervet polku 
raskemail paini! llnendas ja võitmatuks tegi. 

X o l t s . M ü l i l b a c n , Ka lk." 

Oma Kangelase polgule tema elimele aasta Källipäeoa 
punu! loouin lllgaoas südames Kõigeparemat õnne ja edu. lXolugu, 
Kasvagu ja idanegu polgus alati lee üksmeel, lee vaim, mis 
valitses viimastes laliingutes meie liulgas, mis meid tugevaks 
tegi! kestis viimne on laanud elimeleks. lilägu ta lelleks, pidagu 
leda au Kalliks, olivitlerid ja sõdurid! Nu ja Kumardus langenu-
tele! Olen ulike, et mul au on olla 9. polgu otwitser, elan 
liingelilelt polguga Kaala. 

leitnant l a l s . " 

„?a!ju õnne polgule ja leile aastapäeva puliul. (lagu edasi 
endine leltlimelielik uabekord polgus, millelt tingitud lllesnäi-
datud jõud! 

fllam leitnant l ^ o l e n b l a d t . " 

„5oovin Kõige paremat õnne ja nead tulevikku polgule 
tema aastapäeva punul, (lagu 9. jalaväe polk! 

Üpetaja K i b b a r . " 
5 
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,5a Kalev, jsucllicl õnne tooma, kesti põlve uueks loomal 

N o l t «ma n n." 

„Iervitan ja soovin nülganat tulevikku. 

leitnant l<i nger . " 

„Milletan lecla niilgavat aega, millal 9. polgu riciaäes 
võitlelin ja soovin lüäamelt õnne aastapäeva punul, (lagu raku 
tema vatwa Kaitsja. 

leitnant l^ i t t ." 

,l<ummarclan Kõige noorema polgu Kangelaleteguäe ees 
läinuä aastal, äoooin xg. polgule tema elimeleks aastapäevaks 
lllöamelt õnne. 

Doktor l i u KK.' 

,soovin polgule aastapäevaks niilama Kiilgaoat tulevikku 
nagu minevik. 

Doktor V a r e s . 

„5oovin õnne vakvale polgule aastapäeva punul. 
foto l a m m . 

„I2uäu ja õnne meie armlale polgule künnipäevaks! dlgu 
ta Ka tulevikus nii raudne ja tugev nagu elimelel aastal. 

Kelerois täõrooäulalea' l^aoen, l u g e ö a m , ( g l o n . " 

„1lamaa Kaitsmilel vapralt võicleläes avalclatull Kangela-
leliKKe üleinimlikke nägitegulicl meeläetuletacles soovime polgule 
ja tema juhatajatele aastapäevaks lüclamelt õnne. 

„?ärnu ?ostimelie" nimel K a r u . " 



297 

„llbes „vabc> Maaga" tervitan KangelaleüKKu 9. palku, 
Kes OubrovKa all tule ja teralega rabulepingusle ilulamacl lebe-
Kllljecl Kirjutas, klagu, Kalugu. naar, Kuic! kalevi nääreüne 
9. palk, olgu ta ikka kesti ileleisvule tugeäelt Koclumaa ilu ja 
ulikus ja meie väitmata armee ilulam pärli! 

3 u b t u n c l . 

Järgmisel päeval Karralclas Narva linna vaütlus polgule 
kesti äeltlis näitemängu õbtu, mis tervituskõnega algas. 

Ulelllclle jättis aastapäev Käige parema mulje ja näitas 
veel Kara, et leltskancl polgu teeneicl oskab liinnata. 

46. vemobililatliaon. 

liabutegemilega kesti vabariigi ja venemaa vabe! lõppes 
taroiclus piclacla nii luurt läjanäge, nagu leäa sõjaaeg nõuclis. 
l i ig i l aü tarvis Kergenclacla leäa ruluuat maklukaarmat, mis 
iga päev lõjcwäe peale nälja läks. loitmine, riietega ja jala-
nõuciega varustamine ning palgacl tuüä Kõik riigi Kaslalt. 
leilelt Küljelt aü lõcla Ka mebecl Kaclule majapiclamile juurelt 
ära KisKunucl ja lelle läbi jäi terve riigi majcmclus lonkama, 
põllucl Kippulicl barimata jääma, lelt Kaclune tõõjõuä oli liig 
ntlike. paljuilt Kobtaäelt aücl viimalecl mebecl väljas, ja Kes 
picli liis leal tõicl tegema või asju Korralclama? kt jult maklu-
Koormat riigil Kergenclacla ja luuremale bulgale sõjameestelt 
võimalust ancla Kaclule loova töõ juure tagali pöõrcla, otlustas 
vabariigi vaütlus läbi viia clemabililatliaani ja jättis teenistuste 
mebi ainult nii palju, Kui leclc> riigi lilemile Karra alalboiclmi. 
leks tarvis läbeb. IciieüK äemobiülotlioon ei nõinucl lllnäicla 
Ube Korraga, uaicl nõuclis aega tervelt pool aastat. Kõige pealt 
aü tee tebniülelt võimata, ning teileks — picli Ka ära ootama, 
Kas rabulepingut täitma bakatakle ja Kas rabu tõesti rabuks jääb? 

kesti oli ju elimene, Kes Kommunistlike venemaaga rabu 
tegi ja Kammuniltlile valitlu.se Kcmta oli üläine arvamine, et ta 
oma lubaclult ei tclicla. pealegi oli Ka teistes naabrusriikicles 

http://valitlu.se
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poliitiliselt legaleicl voole, mille vastu meil oma Kindel leilukobt 
picli olema. Kõike lecla tätiele pannes oli ju loomulik, et lõja-
vile oälienäamine ettevaatlikult võis lllnclicla. Demobililatliaoni 
algus oli pööräepunktiks polgu e!u5. Jõuclis Korä Kiltte aeg, 
Ku5 melieö, Kes palju aega ilmalõjaga leotucl olnucl ja lõpuks 
oma Koclumaacl umbes poolteist aastat Kaitsnucl, viimaks lõja-
riistacl matia võilill panna ja KocluKolclele tagali minna. pikk 

lõcla oli mulje järele jiltnucl, 
nagu ei lõpeks ta Kunagi 
ja nagu peaklicl Kõik metiecl 
terve eluaja lõja Klllge 
jääma, l^aliutegemine ei 
luutnull kojameeste Keskel 
ileäralilt meelealu luua, 
selt et automaatlikult ei 
uõiclucl uskucla veretöö 
lõppu. Küll aga mõjus 
elimene clemobililatliooni 
KölK, mille järele Kõik 
menecl, Kes 1882 ja 1883 
aastal lünclinucl, 26. veel,-
ruari! I92c>laKti laia. liõõ-
mult läraliä meeste lilmacl. 
Kui nacl 26. veebruaril Kell 
4 KommiKu! viimalt Karcla 
Kalarmu maba jätlicl, et 
polgu llaabi juures na-
lelle järele Koju reili-
igatlulega aotalicl. peale 

Vilt 113. 
ceitnclnt lolbalt. 

bastule tunnistusi Kätte laacla ja 
milt Kakata, Kus igatllnte amaklecl 
sarviliste paberite väljajagamise meestele, ilmus palguülem, tule-
tas meele veel Korcl lecla tälitlat tööcl, mis ilamaa Kaluks ära 
telitucl, tänas teenistuse eelt ja loonis Kõigile Keacl teecl. polgu 
orkester Kapellmeister l<aski jubatule! laatis Kocluminejaiä 
marli lielicle! Narva vaklali, Kus rang aatas. 5innaelaniKucl 
olicl oma Kaitsjaicl tänutunclega saatma tulnuä. Kel! 7.15 uilis-
^as rong ja võttis enelega Kaala neecl metiecl, Kes Narva päält-
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lil l ja Eestile aula ratiu võimalclalicl. Umbes Kabe nöclala 
päralt laia labti Kabe jörgmile nooremate aastate mebeä j . n. e. 
Unes löclurite vabastamisega algas Ka aboitlericle clemabililatli-
aoni lelt paljud abuitleriä ruttaliä niisamuti ama rabuaeglete 

-? 
« 

ametite juure tagali. Esimeste vabakslaanute abnitleriäe bul-
galt ali Ka pälgu aöjutant al.-Kapten Kungi. Kellel õpetaja 
amet elukutleks ali ja Kes lelle ameti juure tagali pööras, 
lema alemele milärati acljutancliks leitnant äckmiclt, Kes lenni 
aäjutantli abina teenis. Üks tiinelepan^aoamailt pöeoilt palgus 
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ali 21. aprill, mil terve ricla vanemail! ja nooremaid okoitlere 
Karraga lakkus, vanematelt olid: I I . pataljoni ülem Kapten 
üaurits, I I I . pataljani ülem al.-polkaunik Kalts, 10. raaclu lllem 
leitnant lals, õpemeeskonna lllem leitnant MllKIbactl, ja naa-
rematelt: anvitleri asetäitjad— rtolsmann. Vicbmann ja IZrcmd-
mann. leiste leas Kutluti Kapten taurits Vabariigi palitlei 
peaoalitlule ülemaks, dknitleride Kagu Korraldas lalikujatele 
,58durite Kodus" jumalagajätmiseks lõunasöögi, mis igaüliele 
Kõige sügavama mulje lõjaleltliliste lakkumiselt järele jättis. 
5aKKulid ju Kaige nanemaä ja paremed atinitlericl, Kes Kriitilis-
tel silmapilkudel noaremaile eeskujuks olles, oskasid Kädaalit» 
Kõrvaldada ja leilukarcla päästa. Veel suuremal mõõdul tuli 
avalikuks, Kuiäas akvitlerid alid südametega llksteile Külge Kas-
oanucl, Kuidas nac! üksteiselt lugu pidalid, Kuiclas nad llksteilt 
armastatid. Kõikide ilekelkine oaliekarä ali Kõige sõbralikum, 
Kõige vennalikum. Kõrge eesmärk — ilamaa vabastamine 
vaenlastest — ali raskeis võitlustes palgu akvitleride lüdamed 
llkte sulatanud, mis võitmatuks jõuks välja pailus. 

MeKed, Kes enne llksteilt ei tunnud, ega teadnud ja vast 
vabadussõjas elimelt Karda Kakku laid, Kasvasid sedavõrd llneks 
pereks, et lakkudes pisarad lilmi tiKKulid. äee ali tõline demo-
Kraatlik meel; mis amane vabariigi rabvaoäes. äelle Karra 
olid rajanud rakvavalgustajad — õpetajad, Kel Kogemusi Kas-
natusalal, ja tegelik sõjapidamine näitas, et lee Kard võib 
võistelda vaadetega, mis põnjenenad igasuguste äraiganenud 
Vene sõjaväelt päritud traditsioonidel, juunikuu algul laKKulid 
palgult leitnandid — Ventlel, äckmidt, Kikkas, lalts ja 
al.-leitnant 5indmann. Natukene Kiljem lakkus Ka polgu ülema 
abi ai. polkovnik Irosli, Kellele dbvitleride Kogu piduliku laate 
Korraldas. Nl.polKooniK Irosli nimetati Tallinna uakipataljoni 
ülemaks, äõjakooli juure Komandeeriti al.-Kapten Kasekamp ja 
al.-leitnant Kolenbladt. äinna Kiljem Ka al.-Kapten Volt. kt 
obvitleride arv Kokku Kuivas, määrati polku täienduseks 
I. dioiili tagav, pataljonilt al.-Kapten Koolmeister, al.-Kapten 
liedemann ja al.-leitnant freiberg; 4. palgult tulid juure leit-
nandid — Ireilmann, VärniK ja paaoel ning al.-leitnandid 
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Kätlepp ja llaks. Vabariigi sõjakooli teiselt lennult milärati täi-
enäuleks lipnikuä — lomlon, valclmann, Clencl, ?äräi, l i l l ing. 
Rosenberg ja äuuäla. 

— ,2 

et polgult palju meni ära läks ja roocluä osikletekz jäiä. 
tõmmati polgu Koosleiz Kokku. Iga enäine pataljon muutus 
UlieKs rooäukz ja iga enäine rooä—llnekz rllnmaks. lXoKKutömme 
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lünclis 22. aprillil 1920 a., Kusjuures 12 rooäu alemele lai 5 
raoäu. kuulipildurite rooäuä, arvu paalelt Kalm, muutuliä übeks. 
5pe>, lille-, maaluurajate-, ratla- ja tõõmeeskonnaä jäiä alles. 
22. aprilli! määrati atwitlericlelt ametisle: 

!. raoäu ülemaks al.-Kapten MaaliK. 
2. roaäu ülemaks al.-Kapten luilk. 
3. raaclu ülemaks al.-Kapten Volt. 
ÜpemeesKonna ülemaks. . . al.-Kapten Männi 
äiäemeeskanna ülemaks, . . al.-Kapten lomlon. 
KatlameesK. ü l e m a k s . . . . al.-Kapten KarKmann. 
MaaluurajateKam-cla ülemaks . leitnant Kaik. 
lõõmeeskcmna ülemaks. . . leitnant äcbiffer. 
Kuulipilclurite raaclu ülemaks. Kapten lrals. 
NäjutanäiKs al.-Kapten lang. 

Kuu aega niljem vabaks laanucl õpemeeskonna ülema, 
al.-Kapten Männi alemele määrati 3. raaclu ülem al.-Kapten 
Valt, Kes õpemeeskonna Kurlule 18. augustiks lõpule niis, 
Kuna uiimale alemele 3. raaclu ülemaks — enclile h. raaäu 
ülem, al.-Kapten 5i!ienblaclt lai. 16. leptembri! lõppes äemobili-
latliaon, mil 1898 a. lünclinucl meliecl vabaks laicl. äamal ajal 
teenistulelt lankus Ka polgus lugupeetucl alioitler al.-Kapten 
5ilienb!ac!t, Kelle laatmileks olioitleriäe Kagu jällegi „5õclurite 
Kaäus" õntulöägi Karralclas. Mõni päev liiljem lalikulicl pai-
gult: al.-Kapten llüik. al.-leitnant Karjel ja palgu laekabaiäjo 
lv. ametniku al. 5aln. Kaliuaeglesle teenistuste jäicl 1899 ja 
1900 aastate! lünclinucl mekecl. 

^ Niljem latikulic! veel: jalamaakuulajate Kamanäa ülem 
leitnant Kaik, Kes alus cliviili ltaapi, ja I raaclu ülem al.-Kapten 
MaaliK — õpetajaks. Jalamaakuulajate Komanclo ülemaks mää-
räti al.-leitnant Nleo, 3. raaclu ülemaks leitnant laibalt ja 
l . raoäu al.-Kapten Korkmann. 

I. jaanuari! 1921 a. likuiiäeeritakle polk ja ta liitub 
6. pataljoni nime all 1. palguga. polgu ülem alam-polkovnik 
5ct,miät määratakle 3. polgu ülemaks. Majcmclule ülem l. amet» 
nik cuclig, aäjutant al.-Kapten lang, laekcmaiclja l. ametnik 
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äosli ja asjaajaja 5anlen lalikunad teenistuselt. /tlampolkoonik 
l i . liauduere, Kes lübikelt aega polgu Ülema abiks oli, viiakse 
üle laüinnasle teenima, pataljoni ülemaks määratakse alam-
Kapten luilk. 

1 roodu ülemaks al.-Kapten Korkmann. 
2 „ „ ai. leitnant laks. 
3 „ „ leitnant loivalt. 
Kuulipildurite roodu ülemaks Kapten Irals. 
polgu lide ülemaks al.-Kapten lomlon. 
pommi ja miinipildujate meeskonna ülemaks al.-leitn. Nea., 
polgu KolituasjaajajaKs al.-leitnant vatlter. 
vioiili noori ülemaks leitnant äcniffer. 

47. ?algu Onoitlerille Kogu. 

polgu Obvitleride Kogu alutati 19. märtsi! 1920. obvitleride 
Koosolekul, mille Kokku Kutlus polgu ülem Narva „rlarmonie" 
ruumides. Koosolekult võtsid ala 32 otwitleri. Koosoleku juba-
tajaks valiti Kapten laurits ja protokolli Kirjutajaks leitnant 
5cnmidt. 

päevakorda võeti üles Küsimused- 1) Obvitleride Kogu 
põnikirja ettelugemine ja lellega tutvunemine, 2) dbvitleride 
Kogu polgu olakonna avamine, jubatule, vanemate nõukogu ja 
revisjoni Kommisjoni valimine, 3) polgu otwitleride Kalino 
avamine, ja 4) läbirääkimised. 

läbi lugedes üleriiklist dnvitleride Kagu põbikirja, otsustati 
alata oma tegevust ,9. polgu Obvitleride Kagu olakonna" nime 
all. 

Valiti juliatus. elimees Kapten laurits, tema abi leitnant 
Mllblbacb, sekretär leitnant äckmidt, tema abi leitn. KoiK ja 
laekaboidjo al. polkovnik Kalts. 

vanemate Nõukogu lilkmetekz: al.-polkounik Zcbmidt, 
al.-Kapten luilk, al.-Kapten MaliK, al.-Kapten Kasekamp, al.» 
Kapt. lilienbladt, al.-Kapten NMK ja leitnant lals; Kandidaati-
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<teks: al.pvlk. Irasli, Kapten Irals, al.-Kapten Î ungi ja 
ai. leitnant lamlan. 

lievisjani Kammisjani liikmeteks: al.-Kapten lang, leitnant 
Ventlel ja al.leitnant lialenblaät. 

legeoliikmeteks registreeriti 48 alioitleri. 
(limele elulile Külimulena Kerkib päevakorrale ja annab 

palju ainet arutamiseks — Kasina avamine. Kasina järele tunclub 
tungiv tarve, lelt onvitleriäel ei ale paika, Ku5 Kakku väiks tulla 
enese bariäusliste ja vaimÜ5te Külimu5te lakenäamileks. Käige 
tugevamak5 tõukek5 aü aga täitmise Külimus. paljuä alioitlericl 
lõic! enclilelt raaäucle Katlailt, Kuna teilecl vaevasel viili! Karte-
rites llllla oalmistalicl. 

20. märtlil vaeti Külimus taliselt üles. 5äbi barutacles 
lllcliseic! paliimõtteicl, anti a8ja üksikasjaline väljatäätamine 
Kammisjani Kätte, Kes 48 tunni jaaklul piäi esinema ettepanekuga. 

23. märtlil Kanclis al. Kapten MaliK an6mec! Kalina ava-
mile võimaluse üle ette. Karteri laaks <3enti majasse, mis aga 
enne umbes 10000 mk. ümber paranault nõuab, äõõginõuäe 
oltmileks Kuluks 10000 marka. Mõõbü Klllimus jäi elialgul 
lalitileks. llaba Kulucle Katmiseks atlustati liikmete Keskel lile-
mile laenu näa! Kakku panna. Nii arvati Kakku laavat 20.000 
marka. Maja ilaks valiti leitnant lals. 16. aprillil, aga Kui 
nänti ette aliuitleripere KaKKuKuiuamilt äemabiülatliaani läbi, 
liis jõuti atlulele, et Kalina lllevalpiäamine üksikutele üle jõu Käiks, 
ning et sellepärast terve Küsimus ajutiselt labtileks tuleks jätta. 

laroiäus Kalina järele muutus ikka tungivamaks. Künni 
10. juuni! Küsimus uuesti päevakarrale Kerkis, äeekarcl aü 
võimalus laacla lõja fanöilt 25.000 marka laenu, valiti uuesti 
eeltõõcle KarralclamileKs Kammisjon. 19. juunil elines al. Kapten 
KarKmann Kanaga, äelle järele aü Narva . Ü ü i s t õ õ " nõus 
,5 õ ^ u r i t e Kac lus" eralclama palgu aüvitlericlele übe taa 
ja võtma enele peale läõgioalmistamile. dknitlericl taakliä ama 
Kraanu pracluktiä linna ja maklakliä igapäev 10 marka ligi. 
Niljem Kerkis ligimaks l5 margani. Ettepanek võeti vastu. 
Maja ilaks valiti al.-Kapten NüiK. 23. juunil aü leal elimene 
WunalõõK. 
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5ama! aja! ei laabutud veelgi mõttelt — ama Kasinat avaäa. 
äelgus, et aü võimalus Kasina tarvis amanclacla enctile petlctiarski 
palgu Kalina ruumicl. 5es luntes astuti viibimata lamme. 
Maja laacii juulikuul Kätte. Kemant Kestis aktaabri KelKpäevacleni. 
( t palku liiga ucllie atioitleril! järele ali jäänucl, Kelle! Kalina 
llleoalpiciamine llle jõu Käis, liis llliineti teiste näealaclega. Maa-
clustati elialgul, Künni garnisoni aKoitlericte-Kagu alujamiseni, 
Karralclau Kammisjan a i -
Kapten MaliKuga eesatlas 
ja anti laialclalect valitulec! 
majaisa al. Kapten Kark-
mannile, 24. aktaaoril algas 
Kalina ama tegevult. 

llemabiülatliaani ta-
gajärje! al! tuttav pere-
lieitmine anvitlericle Kaas-
leilus. dlivitlericle Kagu 
juliatus labkus tervelt. 23. 
aprilli! võeti uus valimine 
ette. äelle tagajärjelt Kuju-
nelicl jilrgmilelt: 1) Juliatus: 
elimees al. Kapten luilk, 
tema avi al.-Kapten MaliK, 
lekretilr leitnant Kaik, tema 
abl leitnant lamlan ja lae-
KaKaiclja al.-Kapten lang. 
Niljem lalikus veel leitnant 
Kaik, Kuna tema alemele ualiti al.-leitnant vaner; 2) revisjani 
Kammisjan: Kapten Irals, al.-Kapten valt ja leitnant Männi, 
äellelt lalikulicl tliljem vee! Kaks uiimalt ja nencle alemele valiti 
leitnant K. laalcler ja leitnant Ireilmann. Vanemate nõukagu 
otsustati alakanna liikmete vänecle arvu tõttu valimata jätta. 

palgu dlivitlericle Kagu piclas 24 lllclilt liikmete KaasaleKut. 
Juba algulelt peale ali paljuclel KaasaleKutel liarutule 

aineks Kagu põnikirja paranäus, Künni 3. juulil, KelKKagu vane-
mate nõukagu atlule põnjal, täiesti uue põnikirja KaKKulääcimine 

Nlam Kapten lu l l l l . 
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lellekotiale Kommisjoni nooläe anti. Kommisjon, Koosseis 
Kapten Irals, ai. Kapten lui lk ja ai. leitnant Vanter, Koliustati 
Kavaga elinecia 10. juulil. l?õnikiri voeti Kogu poolt lõpulikult 
väljatõõtatult vastu 12. ja 14. juuli! peetucl Koosolekul. 

Onnitlericle Kagult IclKs villja mõte lõclurite nariclusült 
talapincla tõsta. Maoäustati palgu liariclulekommisjon ja laeti 
temale ülesanneteks: —Korralclalla rooclucles oleoacl raamatu-
Kogucl lllieks eeskujulikuks polgu raamatukoguks; panna ame-
tisle oilunuc! raamatute oclljaanäjacl, eäenclacla Kirjaoskust ja 
lporti lõclurite Keskel, dii naricluskommisjon tcllienclatucl üles-
annete teostamisele alunucl, liis anäis dlioitlericle Kogu temale 
alati aineült abi, Kas Krecliiti või olakalucle ncio! piclucle lisle-
tulekutelt. 

/llutati lõclurite laulukoor, klineti polgulllemale lõclurite 
DpeKavaga, mille järele õpeaja Keltuult Illlienclati, tõö procluk-
tiivlult aga tõsteti, leacles õppule põninõucleks lõclurite vaimule 
clistlipllini Kincllustamile. 

10. juuni Koosolekul otsustati uõtta polgu ülema ettepa-
nekul Kogu boole alla pola/u orkester, mis sõjaministri Korral-
clule järele peremelieta jõi. Mincli ucllja muulika ülisuurelt 
tcllitsulelt lõjaoões. Kogu muretses noate ja maklis oma Kaslast 
lisatalu oaoatcmtlikule orkeltrijunile ja orkeltranticlele. 

Kogu on Korralclanuc! picluliä: 2 teatri-õlitut, 3 Kontserti, 
neli lporcli piclu, 24. ja 25. juulil lparcl, pclenacl ja l7. mai! 
polgu aastapäeva, piclucle! on elinenucl — orkester, lõclurite 
ja onnitlericle meeskoor, lporcli grupp ja roocluä uõimlemile 
ettekannetega. 

Kogu Kaslast on antucl onvitlericlele Krecliiti majapiclamile 
lisleliläämileks. 

On leilukont uõetuc! oõeralt rcmoulelt onnitlericle polku 
teenistusse uõtmile ja polgu asukana valimise asjus. 

Nualclati pratesti vabaclule llisti tegeoule üle palgu Kolita. 
Mooclustati Kaks Kommisjoni, Kecla Kaliustati polgu lõclurite ja 
onoitlericle Vabaclule aistile ettepanekuicl uuesti lilbitõõtama ja 
Kinniwlele laatma. 

/ 
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6. auguztil asutati rammatukogu, millede muretseti Kõige 
uuemaa' KirjanlluzliKua' tooted, kt pa!gU5 juda Kaunid tclielik 

? ^ 

^ ^ 
^ ? 

raamatukogu olemas, liiz jcli cHivitlerille Kogu raamatukogu 
erilllezancjeKs.oSimal^acla oliuitlericlele uue Kirjanclule Kättesaamist 
Kõne piirall ilmumist. Kogu Korra!<tajaK« valiti al.Ieitnant Vanter. 

.-» 
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20. märtsil, teile! Kogu Koosolekul, ualietati palju mõtteid 
olinitleride llld- ja eri-tiariduslile talapinna tõltmile üle. Ka!iu5-
tati jubatult lelle teostamiseks Kuulama lektorili ja leiclma 
IiaüiKaid Kulude Katmiseks, kt aga otwitlerid alalõpmata teeni»-
tule Koliustustega üleliiga Koormatud on alnucl, siis pole lel!e5 
lillis tagajärgi laanutatud. pealegi avati liigile! Narvas „^at!ua-
ülikool", mis raliuldas alalt nõudeid üldliaridule lulitez. 

Jaanuari Kuul 192! a. likvideeris Olivitleride l<ogu ama 
tegevule, andes üle varandule— l. polgu dnvitleride kogule, 
Narva garniloni dlivitleride Xogule, kindral Haidaneri nimelile 
landile ja Narva langenud sõduritele aulamba emtamile Komiteele. 

l<ogu ranaline läbikäik oli umbes 100.000 kesti marka. 

48. Nariäustöö. 

l<ui lõja Kestes liaridusliled püüded polgus ainult junus-
lilt laadi Kandlid, liis omalid nad raliu aja! juba Kindla Kuju. 
?uba teilel naneranu päeval, 4. jaanuari! 1920 a., maadustati 
Onnitleride Kogu KaosaleKu! nõndanim. KaridusKommisjon, mille 
ülesandeks jäi lõdurite oaimlile arenemise tasapinna tõstmine ja 
mõiltlikude lõbustuste eelt boolitlemine. Nimetatud Kommisjoni 
valiti igalt roadult ja Komandolt üks elitaja. klimelie Kobuleid 
al.-Kapten liungi ja sekretäri Kobuleid al.-!eitn. liolenbladti 
peale pannes, ajas Kommisjon oma tegeuult. keltkätt Kerkis 
päevakorrale raadude ja Kamandode raamatukogude Korralduse 
ja täiendule Klllimus. veel Icmingute aja! alid lõdurid ja otivitle. 
rid eneste naliel Kirjandule altmileks ralia Kokku pannud ja nii 
tärkasid igas polgu alas raamatukogud, kt nende Kagude Koos-
seis jubuslik lai, <m arulaadao: raamatuid oli vaja ja ostjad 
pidid lellega relikendama, mis Kirjandule turg lel puliul võis 
pakkuda. ÜliKaa! a!i uuema! ilukirjanduse!; teaduslikke raama-
tuid ali oillie. tlariduskommisjon, telies palgamaksmise päevi! 
uuli raliakarjanduli, alus Kavakindlalt raamatukogude täienda-
milele. 5äeti väärtuslikumate raamatute nimekiri Kakku ja eli-
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tajacl lõitliä pealinna ning lartu Kirjanclus-turguclele. Nüllcl 
ilmus Koguäesle Kõik mllilgiloleo parem Kirjanclus. liaamatucl 
leilllici rolikesti lugejaicl. Negi neecl lõclurict, Kelle Kirjaoskus 
Kaugele ei ulatanud, olicl asjalt Kuoitatucl ja Kuulaliä lieamee-
lega, Kui onuitseriä elik liariclult laanuä lõa'uria' neile ette luge-
sicl. Nii oli Kultuuriläte — raamat — tee Kalarmuisle leiänuä. 

leatri- ja Kino-etenclustelt ning Kõnekoosolekutelt picli 
po>K lõjaoluäes eemale jääma. Kuucle Kaupa laliinguis olnuä 
loäuriä oajaliä aga meelela. 
IiutuleKs mõiltliKKe lõbustusi. 
Nena'? võimalcluleks astus 
nariäuskommisjon Naroa kesti 
äeltli näitlejate ja Kino „1Io" 
omanikuga lllienclusle. knk 
Klll! mõllaoa taucli tõttu iga-
lugulecl etenciuleä linnas Kee-
latucl olicl, tegi äioiili ülem 
lõcluritele liiski erandi. Vabe-
malt Kaks Kolm Korcla nääalas 
Karraläati teatri- ja Kino-
õlituicl, Kuliu rooclucl täies 
Koosleilus uiicli. Kulucle Kat. 
mileks maklicl lõcluricl iga 
etenäule eelt ainult 1 marga. 
l<a KõneKaasaleKuicl ei unus-

tatucl Korralliaäa. tiõneciega ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
elinelicl polgu okoitlericl ja ajakirjanikucl,; viimastelt olgu nime-
tatucl ^ . äcliulbacb, 5t. õactlmann ja K. virro. 

aprillikuu lõpu! lalikuliä clemobiülatliooni tagajärjel pal-
juä nariäuskammisjoni liikmecl. Mooäustati uus tl.-Kammisjon, 
mille elimeneks lai ai. Kapten lomlon ja lekretäriks al.-Ieitnant 
Vabter. Jätkati enäilelt teatri- ja Kino-õbtute Korral6amilt, Kuicl 
tegevus laienes Ka teiste! alaöel — lporcli eclenäamilel, lõclurite 
Kaali loomilel j . n. e. 

äport KlltKestas tl.-Kommizjoni tegenult juba vara Kenaäel. 
piKKaäe lõjaaastate Kurnan mõju Wurite Kebalile teroile peale ei 

?i!t 118. 
leitnant l lo l l l . 
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võinud tähelepanematuks jäääa. ki leitucl sõdurite lülllilileks 
tervendamiseks teilt teeä, Kui Kehaline Kasvatus — mängud, 
võimlemine, j,t. ülie sõnaga lpart Kõigis tema harudes, puudu-
liä aga lparäi vahendid. Viimaste muretsemise võttis haridus-
Kammisjan ama peale. I. äioiili sõdurite haridus-meelelahutule-
Kamisjanilt laacluc! lummadelt osteti jalgpallicl, aclacl, Kettad. 
Juhtideks astusid asja etteotla vilunud spordimehed n. a. c. 
Xar! Huubel, leitnant l<aik ja a!..!eitnant Nleo. Nlati võis nüüd 
uabal ajal sõdureid õpeplatlil turnimas, jalgpalli mängimas ja 
võimlemas näha. palgulllema Karralclule! ilmus linna nakete-
vakel Ka orkester, Kes ratikesti pealtvaatajaid Kakku meelitas. 
Maikuul Koanäas palgulllem Kõik paremacl spordimehed leit. 
KaiKi juhatule! jalamaakuulajate Kamanclosle Kakku. Nii tekkis 
umbes 30-meheline lparcli gruppe, millele võimaldati täiesti 
spardile anduda, äuure huviga teliti tõöä KammiKult õhtuni pea-
aegu alasti laoclules viibides, lagajärjed oliä head, nagu leda 
lparcli piclucl, millelt allpaa! jutt, näitalicl. äpardi grupi ees-
Kuju hakkas Kogu valgule Külge ja andis uut hoogu, nii 
et „5pordipäeoadel° 24. ja 25. juulil terve palk Narvale 
esineda võis. 

«äpordipäio!- Kavatles palk luurejoanelilelt pidada. lehti 
rohkesti eelisul ja loeti, rikkalik eeskava Kakku. Eeskava punkti-
delt aleks nimetada: 200 meetri jaaKs, adavisked, Kettaheited. 
1500 meetri jaaKs, Kõrguzhllpped, Kaugushüpped, Kagu palgu 
võimlemine, õpemeeskanna nabad harjutused, lpardigrupi võim-
lemine, piramiidid, ilumarslimine ja rohkesti naljanumbreid, 
üarnilani öpeplats (Narvas) oli maitleriKKalt Kaskede ja lipu-
Kestega ehitud. Kuid oihmanaod takistalid pidu bead Kordami-
nekut. laupäeva! 24. juulil õnnestas siiski eeskava lõpule viia; 
pllnapäeoal pidi aga paal pidu vilima päralt ära jääma. 5ilu-
ilelt hinnates võis aga lpardipäeoa KardaläinuKs ninietada, 

seda enam, et peaaegu Kõik esinejad spardi ala! leuni uõ-
Kikud alid ning lpardi päevade tagajärjed üsna lühikese ajaga 
saavutati. 

Osavõtjaid ali viievõistluses 20. Neilt laaoutalid üklikuis 
oiievõiltlule numbrites paremaid tagajärgi: 
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200 m e e t r i j o o k z : 

1) Nl-leitnant Nleo 25.9 sek. 
2) 5Sclur ttube! 26 
3) „ äoooik 27,7 
4) „ Veic!erpal5 28,2 
5) leitnant Kaik 28,8 „ 

K e t t a n e i t e c l : 

1) 59äur ssrlt 31.64 mee», (f) 
2) „ veiclerpals 29,17 . 
3) „ Nubel 26.40 „ 
4) „ «altmann 25,20 , 
5j Nl.leitnant Nleu 24,01 „ 

Kaug U5 n l l p p e l l : 

1) Nl.leitnant itlev 5.65 „ 
2) 58äur Nubel 4,80 ^ 
3) . Nrlt 4.74 . 
4) „ äaaoik 4,76 „ 
5) , Veiclerpal5 4,62 „ 

0 <la ne i t eä : 

1) Nl. leitnant itleo 35.19 . 
2) ä8äur äaooik 34,47 „ 
3) » Nrlt 34.16 . 
4) « ?ok!a 34,04 . 
5) „ Veiclerpals 31.65 . 

1500 m e e t r i j o a k s : 

1) Nl.-leitnant Nleo . . . . 5 m. 1.2 lek. 
2)5gäur53rm. . . . . . 5 „ ,?. ! , 
3) „ N<iam5 5 „ 2l,2 „ 

Viieoõlltlulez o3iti« al..leitnant Meo 10 punktiga: teisele 
Kaliale jili lliäur veiöerpals 21 punktiga; Kolmanäale — lõäur 

/ 
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äoooik 25 punktiga, neljandale — lõäur 5lrlt 25 punktiga ja 
viiendale llclams 45 punktiga. 

2. augU5tiI Koräas polk leallamas piäu. mi5 25. juulit 
baina ilma päralt pooleli jiii, Kuicl Ka leekorcl ei olnuä õnne,— 
jällegi taki5ta5 vibm pi6u eeskava lõpuleviimist. Veel Korä — 
5. augustil Korrati teäa, leekorä ranna rolikel osavõtmisel ja 
täiesti Iiinnata. äportlaste esinemiselt võiks vee! nimetacla 
Jaani õõc! ja 8. juuli pidustusi Narva pimeaia5. liabva tormi-
üleä Kiitulecl laatliä eeskava ilunumbreicl, piramiicle, bengaali 
valgule!. 

Neaks ergutuseks spordimeestele oli lalünna lõjaoäe lpor-
cli-Kurluslaste lllesaste Narvas 9. augustil, Kus iseäralist täbele-
panu äratatid võimlemine riistadel, barjutuled nuiacle ja Kep-
pidega, boks ning maadlemine, leiste! alaclel väis polk la l -
linnlastega täiesti oäistelcla, 

25. ja 2b. leptemvril oli Kreennolmi platli! luurt? 
lporäipiäuäe tinaa! „Narva spordi elivõiltluste" nime all, 
Kus polgu lpordimebed elimelele Kobale jäicl. lagajärjed on 
järgmileci: 

loo 

1) al.leitnant Nleo 
2) leitnant l<oik . 
3) lääur äoooik . 

m e e t r i j o o k s : 

. . . 12 lek. 
. . . l2.9 „ 
. . . 13 

(9. jalaväe polk) 
(I. diviisi ltaap) 
(9. jalaväe polk) 

K9 r g usb l lppe d : 

1) bra rleKKi I,45meet. (,V?5 i t l e j a") 
2) lõdur Kolton . . . . 1,35 „ (9. jalaväe polk) 
3) . ?obla . . . . 1.30 . (9. . , ) 

K u u ! 

1) lõdur Nrlt . 
2) « lepp 
3) bra Niinot 

10.90 

10.11 
9.55 

» 
« 

„ 

(^. 
(^. 

(s. 

jalaväe 

n 

» 

polk) 

. > 
« ) 
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KaugU5Nüppec l : 

1) a!..!eitnant Zlev. . . 5,50 „ (9. jalaväe palk), 
2) l i ra KeKKi 5,— „ ( „ V S i t l e j a " ) 
3) lõ^ur äoavik . . . . 4,92 „ (9. jalaväe palk) 

400 m e e t r i j o a k z : 

1) al. leitnant Nleu. . . 1,02 min. (9. jalaväe palk) 
2) lSäur 5aaviK . . . . 1,05 „ (9. . „ ) 
3) „ 5Srm 1.08 « (9. , , ) 

K o l m i KliU pe : 

1) l i ra KeKKi 11,65 meet. (,v S i t ! e j <t") 
2) al.-leitnant Nlev. . . 11.64 . (9. jalaväe polk). 
3) lSäur 5oaviK . . . . 10.22 „ (9. „ „ ) 

l e i o a s l i l l p e : 

1) li-ra Kilter 2.10 meet.(.Võ i t I ej a') 
2) lSclur äaavik . . . . 2.10 « (9. jalaväe polk) 
3) „ Slumentelät . . 2,— „ (9. . „ ) 

dcla v i s k e : 

1) lSäur äaavik. . . . 41,48 « (9. jalaväe palk) 
2) , itrlt 3 7 . - ^ (9. , „ ), 
3) „ Kaltmann . . . 35,48 „ (9. . „ ) 

Xe ta5 ! 

1) lSclur Nrlt 31.23 . (9. jalaväe palk) 
2) K-ra Kilter . . . . 27.60 , ( . V õ i t l e j a " ) 
3) „ leimann . . . 25,12 „ ( , ), 

1500 m e e t r i jj aaK« : 

1) al.- leitnant Nlev. . 5 m. 4 lek. (9. jalaväe palk) 
2) lSclur 5õrm. . . . 5 „ 9 „ (9. ^ . > 
3) leitnant Kaik . . . 5 „ 12 „ (I. clioüli ltaap) 
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punkte laia llleülclle: 9. jalaväe palk — 43, „ Võitleja" 
— 14, I. cliu. ltaap — 3; ÜKliKult laicl punkte: al..leitnant 
ssleo 14, lõclur äoonik — >a, laclur l ir lt 8 ja tieKKi — 8, 

l<a uäljaspao! Narvat ei jätnuc! sparclimekec! polgu nime 
liäbisle: lallinna sõjaväelistel laskevõiltlustel jäi palk I I I . 
Kakale ja lõjancie ning Kaitleliiclu lparcliringicle lporäivõiltlustelt 
lartus 28. ja 29. augusti! tõicl lparclimenecl Kalm autiincla ära— 

odaviskes I I . auliinna (lõclur 
äoauik, 40.37 m.) ja I5W meetri 
jaaklus ning KalmiKKüppes I I I . 
auninna (al.-leitnant fllev). ?aa-
rikuulilt narjutule aega arvele 
võttes cm neecl tagajärjed Kõigiti 
raKulaldanacl, 

Iciie rakuldulega võicli lll-
gile! tektud tõõ peale tagali 
vaadata, pruuniks põlenud lodu-
rite näad ja likakled nõretalid 
terviMt. tiarra elik cliltlipliini 
tunde KasvatamileKs ja alalkaid-
mileks aitas lpart paljugi Kaala, 
lelt leal õpiti vabataktlikult lea. 
dustele alistuma, mis laamulikult 
igalugule ulakule ning KoKule. 
tunde puuclule uõõranllab. 

l<ekalile Kasvatule Kõrval ei unustanud Karidus-Kammisjan 
Ka lõclurite vaimult Kasvatult, UKel KaasaleKul, Kuku Ka palgu-
lllem paluti, liarutacles lõäurite vaimule arenemile talapinna 
tõltmile võimaluli, tuli vee! Kara Kanltateericla, et paljuä lodu-
ric! Kas Kaapis Kirjaoskamatud an eKK äärmilelt viletlasti lae-
vad ja Kirjutaoacl, lunnustati tarvilikuks lõcluritele puktlõjaliku 
öppule Kõrval KirjaasKult õpetama Kakata ja lelleks „5õdurite 
Kaol" avacla. keltõõd Kaali KclimapanemileKs anti al.Kapten 
lamlani KoaleKs ja juba nädala päralt — 2. augusti! — võicli 

?>!» 119. 
N!am leitnant Meo. 
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Kaal avatule Kuulutaäa. Muumia anclî  Naroa linna vaütluz 
Veetri algkaoüz! öperaamawte ja aliinõlicle muretlemilekz lae-

naz Onoitlerille l<agu 5000 marka. Üpejõuäuae Kulimuz razkuli 
ei lllnnitanuä: aliä ju anoitleriä luure5 enamule5 enäilecl õpe-
ta^cl. l<a(,l!5kclimilt oaimal<ia5 palguülem lõcluritele 2 tuncli päevas 
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Oma eelnariäule järele jaguneliä lõäuricl rooäuäes Kolme gruppi, 
(limelele plaanile jäi KõiKicles gruppic!e5 lugemile, Kirjutamise 
ja renkenäamile õpetus: päraltpoole Kaoatleti Ka ülclliaricluslisi 
tuncle piclama kakata, Kuiä Narva ranvalllikoali avamisega 

Kaelus taroiäus lelle järele, õpenimulilele anti võimalus Slituti 
ralioalllikooli loengutel Käia. 

Kooliga KäliKäes Käiliä raamatukogu Karraläustööc!. ?äen-
päevalt Kasv auaicl.rooäuäe ja meezkonäaäe raamatukogulil! ei luu-
äetuä Kana peal tarvilikus Korras lioiäa, lellepäralt Koonäas l»arj. 
clus Ka n nisjo n nac! leptembrikuul Uneks lllclileks raamatukoguks 

' 

<> ^ 
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Kakku, alalist raamatukogu Koiltjat ametisse pannes. Raamatuilt 
^ili Kakku üle 4000 eksemplari, äilemine Karralltus pancli Ka 
Cinbuncli brolcliüri „RaamatuKogucl Korraldamine" järele 
maksma, Kõiki Kõiteicl 10 
alakoncla aietades, suuremaks 
osakonnaks Kujunes ilukir-
janclule ama — 584 eklem-
plari. äellele järgnesid laa-
dule-, arvu- ja arstiteaclule, 
ajaloo, Kultuuriajaloo ja re>. 
likirjelcluste, Ubi5konnateaduse 
ja teilecl osakonnad. Köidete 
arvu poolelt jäi viimasele 
Kallale ulu- ja mõtteteaduse 
õlakana! — 20 eksemplari. 

KanKe tarvituse tõttu 
olid paljult raamatult lagu-
nemilel. Ka lellelt liääalt 
laacli üle: liaricluskammisjon 
muretles Kaliecl Köitmise riis- Keomeez Maäl« c«ln. f 
tall. Vilunud Köitjalt leiti 
roodudelt ja juba augustikuu algul ilmulicl esimeselt raamatult 
Kõicletutena lugejate Kätte. 

äellega võiks lõpetada IllliiKelt KaKKuuõtet baridustöõ üle 
polgus !. jaanuarilt 1920 Künni I. jaanuarini 1921. 
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