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Teisemaailmasdjaga seotud siindmused Kassaris.
01. sept. 1939. Imeilus hilis-suvine ptihaplev,
temperatuurvarjus keskp6evalpluss 26 C. ldallu
on jfliinud seeveel hflsti selleptrast, et sel pleval
puuriti minu vanaisajuures (Karshal) puurkaevu. Puurijaiks olid Tagukiila ja Koidu kti{a noo.
remad mehed Kuru Hannes (Loigu), POdruRobert, Erich ja Aarcn Tamm, Bollmann August,
TfinavaJohannes,Tamm Priidu), veel paar-kolm
meest keda ei mtleta. Meister oli Nittim Jtiri,
kellel oli uhtlasi puurimisvalrendidja riistad 6htuksoli kaevvalmisjaka meestetuju Blev.Kdlasid laulud ja toimusid vaidlused piwastindmuste, s.o s6ja algusetirle.Algasid nimetamisvflArsed
sthdmrsed 17. sept. alustasNS\IL Poola okupeerimistidast29. sept.oli poola alistatudja kaheksjaotatud" oli likvideeritud see "monstrum",
nagu Molotov Poolat kutsus. Tallinnasse tuli
ja pdgenes17. sept.See
PoolaallveelaevilOrz'eln
cli meile ebameeldivsiindmus,28. sept vastastiruse abistamisepakti s6lmimiseNSVL ja Eesti
Vabariigi vatrel. M6ned ptevad hiljem ka Lati ja
-eedu vahel. Baasiderajamine Hiiu- ja Saarenaale ning Paldiskisse.Sellele jargneb Punaarnee 25 000 meheline sissetulekEestisse.Okoobristulid nad Eestisseja ka Hiiumaale.KOik
reed srlndmusedandsid kiillaldaselt ainet vaidusteksja aruteludeks.Kassarisoli kombeks dhuti h8marikku pidada. Koguneti kiilaperedesse
iokku ja.alustatiuudistega.Poliitika osastoimu;id tulised vaidlused m6nikord lflks vaidlus nii
uliseks, et polnud aega piipu p6lema panna.
l6mmati tikk p6lema, hoiti seda s6rmedevahel
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ja vaieldi edasi seni kuni tuli j6udis s6rmedeni,
siis visati tikk pdrandaleja t6mmati uus. MOnikord toimus seemitu korda. Viimati siis katkestati juttja pandi piip suitsema.Uheksigedamaks
vaidluste paigaks oli Vahe Augusti juures. Seal
oli siis side agentuur.Siis oli ta postiagentuur.
Mehed tulid posti ootama (kuni postimeesKlinast saabus),toimusid tulised "pulitika" vaidlused nagu Vahe August poliitikat nimetas. Oli
peamiseltnelja poliitilise voolu esindajaid:venelaste pooldajad, sotsid ja teised" yahempoolse
suuna esindajaid (Bollmann Peeter, Holtsmann
Priidu, ka minu isa). 2. Saksamaapooldajaid
(vapsid), viimaseid oli peale 1934-ndataa*at,
12. mf,rtsi "haroppiuv6he jnrele jiiinud. Vnhemalt ei tunginudesile.
3. Isamaaliitja Kaitseliit, neissekuuluvadmehed
ja naiskodukaitsesse
kuuluvad naised (A. Loomets,A. Medri, Ft Elmi).
4. Suurpdllumehed(Steinbergid, Johan, Jaan
Peeterka Konstatin Oolmets).
Hiiumaale saabunudpunaarmeelased,
kes m6nikord liikusid Kassarisringr, olid Putkastes.Kassarisse,haridusseltsimajja, tulid nad allesmiirtsis. Mlletan hAsti, kui kaisime neid vaatamas
(autod,roomiktraktorid).Ma pidin koolis olema
ja koostamaseinalehte,sestolin selle toimetuse
liige. Kooli ma ei l6inud, vaid laksin "venelasi"
vaatama.Sellepfirastvisati mind toimetusestvilja (sedategi mu sugulaneEdgar K6rner), ise ta
mu sinnamtlaras.Ta oli Kiina valla pioneerijuht.
Inimesteletegi nalja s6dwite v6limus,eriti need

nibuga motsid "budjonnovkad", pluusid ptikstest
v61jas,sinelid alt palistamata(siin oli muidugi
arusaamatus,sinel oli paksustriidest ja ei saanudki palistada.Olles vlga hirmutatudja valjult keelatu4 ei v6tnud inimestelt vastu ei suitsu, ei piima, ei 6unu,mitte,midagi,mida neile k0lastpakuti. Teanjuhust, kus uks meesnaabriperes6lut jdi,
m6ne p6evapArastkadus seemees.Veel itks tillatus, Ukski s6duritest ei kasutanud vestlustes
"matte", oli irks eran4 mida kuulsin. Seeoli 14.
juulll, kui,olid uue riigikogu valimised.Sdjavfleautod'soidiriasiilvalijaid.kohald''duiolqht oli vdt-

megca'utodn, ahdi fnrdadputitmtig" raakida,

kaks; kolm korda titles sm. politrukk, too ajas kulameestegajuttu ja ei kuulnu4 siis katkes mehe
kannatusja lasi tihe "mati" lahti, olgugr, et tisna
vaikselt. Elmi Herbert oli masinakdrval ja otles:
"Kas kuulsite?"Veel meenubtiks lugu. Sides,kui
mehed vaidlesi4 muutus Vahe perenaine Leeni
"Jumal tule appi" kullaltki ndnriliseksja otles:
'?eaks
Langr August siia tuletema tavaline otlus
ma" ajaks jutu jaile hobustepeale. Mul kdrvad
jooksevadjuba virtsavettsellepoliitika pirast." Ja
saabussuvi 1940- Oli toimunud rida siindmusi.
Laienenud sdjategevusEuroopas.SakslasedokupeerisidTaanija Nona aprillis, mais-juunistungis
WehrmachtBelgiasse,Hollandisseja edasiPrantsusmaale,mille tulemusenaPrantsusmaaalistus.
Moodustati Vichi valitsus marssalPetainigaeesotsas, Prantsuse riik, mis haaras kasinasti poole
Prantsusmaast(ust l6una osa).
Ja Eestis Eesti okupeeriti umbes 100 000
mehega.Teostati nn. "revolutsioon".Likvideeriti
vabariigi valitsus ja moodustatiuus - Varesega
eesotsas.Augustis liideti Eesti NSV Liidu koosseisu.
Kassaristoimusid.
Kuidas need stturdmused
ja
(Seda sai kuulda raadiost hiljem ajalehtedest).
Koolimajas puiiti labi viia miiting. Sdna vdttis
"Ma ei ole suur k6Madis Kdmmus. Tema iitles:
nemees,agarilh$n, mida me praeguteeme.Kukutamekapitalismi, moodustameuuevalitsuseja valime ka uue riigikogu, et t0tiliste ja talupoegade
elu muutuks paremaks".Publikut oli kasinasti,
peamiseltolid 6pilasedja kiinnmekondtliskasvanut. Ldksime kolmekesika Kaina s6javiemasinagivaatan\kuidas seallfieb. Sealtoimusmiiting
kiriku paJgrs.Vana "3 lc" 5" olid kiiljed alla astud,
"k6nepult",
valmis seatudpunaseriidega kaetud
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kus esinestiks major. Oli justkui v6ga halva eesti
keelega.Publikuksoli sinnatoodud Vaemlastja
Putkastestmiitiritddlise4 niirustesriietesja habemetega.Plaksutasidtihti ja huudsid:"Patsdaloiu
ja "Ptits daloi" (Need olid petsurkad).Kui hakati
ntitama filmi , tuli ka kohalikke elanikke.
Varsti hakkasid sellelejiirgnema juhtumi4
kus inimesi hakkas jeljetult kaduma. Viidi iira
Kuru Verner (Kaubi V€me), Kask Verner (JtirnaHansuVarni). Kuru Verner teenis aegaEesti armees1924.aastalja oli osavdtnud Ol.dets.iilest6usu mahasurumisest.Kask Verneri kadumise
pdhjuseks oli Kiiina peol olnud kaklus (ta oli
kangekakleja),kus oli lOOnudmiilitsat.
Uue maareformilnbiviimisel vdeti 4ra taludelt maa,kus oli tile 30 ha. Matse-PeetriJuhanilt
v6eti ilra Lelu-Jtirna maadja anti uusmaasaajale
Bernhard Parnojale. Ei miileta. kellele anti
Steinberg Jaanilt ja Peetrilt vdetud maad
(SimmunaJaanja PeeduPeeter).
PealeEesti liitmist NSV Liiduga tuli kflibele rubla, kroonid likvideeriti. Algasid intensiivsed to<id Putkaste lennuvilja ehitusel. Kaupsi
lennuvAli oli juba valmis (selle tegid peamiselt
sdjavtelased).KasarmuteehitamiselPutkastesj a
Vaemlaskaisid paljud Kassarimehed.Ka mina
kilisin Putkastelennuviiljal kive korjamas.
Uueksvallajuhtidekssaid Hollmann Priidu
ja Tamm Karl (esimees).SdjastEuroopasniipalju, et toimus Soome-NSVLiidu talvesdda.Kestis
Soomes6i100pneva(30.11.1939-10-03.1940).
NSV Liidu edu oli minimaalne,
litas iseseisvuse.
v6rreldessuurtekaotustega.
Saabus 1941 aasta. Kassaris oli enamvthem rahulik. Kutsealustetedp€tati vene keelt.
Kaupsi lennuvlljal olevad lennukid tegid iga
p6ev6ppusi.
Siis saabustraagiline piev - 14. juuni ktitiditamine.Orjakust viidi nra TeesaluAugust
perekonnagaMdJetansedav6ga hasti. Meil toimus sdnnikuvedu.Kiiisin hommikul koplist hobuseidtoomas.Orjakusttuli 3uc 5, peal 2-3 piin'
valvurit ja Teesalu perekond, kuna nad laksid
umbes20. m minu eestm00da.Valter veel lehvi'
tas. Ei osanudmdelda,kuhu nad s6itsid. Kodus,
kui naabri Liisa tuli meile ja riiflkis, et toimub
ini mestekutiditamineSiberisse.
TeesaluAnette,Hertaja Valter tulid tagasi,
aga August kadus jaljetult. Ilmselt lasti maha,
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sestoli vallavanemja kaitseliitlane.
Teise ktiuditamisega2'3 juulil viidi Kassarist 6ra SteinbergPeeter(PeeduPeeter)ja Kersen
August (Sulli August). Ka nemadkadusidjaljetult.
Need k00ditamisedtekitasid Kassariinimestesv6ga suwt meelemuutust.'Kuivarem nii mdnigi oli
oma tunnetesvenelasJcpoolt, siis toimus inimestes otsustavp60re (ka minu isal varem oli teatud
stirnpaatia venelastesse,siis ntiiid muutus k6ik
vastupidiseks).Kui ikka inimesed Oositi kodust
iira viiakse, tea lruhu" ilna arreteerimiskorralduste
ja kohtuta. Seeikka ilks 6ige kord ei ole, Seeon
terrorireZiim.
Saabus22. juuli 1941.Algas suur s6da.Eks
ta tegelikult nii ka oli. Sutr Vene sovinismi ja
saksanatsismi vahel. M6lemil illemv6imu saawtanine maaihnaseesmlrgiks
21. juunil, laupfleval,oli Kassarisseltsimajas pidu. N{tidendi nime enam ei mflleta. llmar
Vahe mtiiis veel pileteid. Pealepeo 16ppu,60se1
kella 2 paiku, lugesimeraha tifleja ka piletiraamatussejirelejfinud piletid, k0itsime kinni. Ilmar
vdttis kaasaja viis sidesse.Tulime hommikul 4
ajd, paike oli t6usnud. Hommikul oli imekaunis.
Hommikul kella 10 paiku ergateskuulsime naabrilt, et Saksamaaon alustanud s6da NSV Liidu
vastu. Juba l6una ajal oli kuulda loode poolt lennukite undamistja kahuritemtlrinat.
Nutrd algas korralduste, seaduste,kaskude
vool.
*tuld ei tohtinudteha(iaanikudjaid iira)
*peale kella 9 6htul ei tohtinud enamviiljas viibida
*tuli viia ja anda igasuguseidnorme (kartuli, liha
vdi munade)
*jiirgnestiks ktiskja korraldusteisele.1.juulist oli
meie kiilakupja kord (ktilavirgats, kes m66dakiila
kandis kaske ja korraldusi laiali). M6ned neist
korraldustestolid kullaltki tobedad Neiteks kdik
lagedadkohad tulid saarte kaitse iiLlemakindralmajor Jelissejevikorraldusel malelauakujuliselt
kahe meetri k6rgusi terava otsagateibaid tlis torkida, et saksalangevarjuridei saaksmaanduda.
Teibadtuli maasseltiiia 4 m vahedega.Kui peres
oli 2 vankrit, tuli teine armeekesutusseanda. Sagedasedolid kuudikohustused,Isegi oli juttu hobustev6tmisestarmeele,kuid sedaHiiumaalja ka
Kassarisei te.htud.Kiillaltki raske kohustusoli
<iinekaevikutekaevamine,Kassarism66daranda.

Tuli k6ia iirleoo. Ka mina kiisin 6-7 korda,olin
siis l3 aastane.Omal veel kohustusei olnu4 k6isin isa eest. On meelesjuhus, kui tulin poolest
oOstsalajatulema.Nimelt klskis ohvitserkaevata Siiiiremf,nnitukalahedalaugu2x6 x2 m. Kui
maapinnaloli augum06tned tahistatud,alustasime kaevamist Lepasalu Toomas (Neitsimae
Toomas)arvas,et ktillap seeauk meie endi jaoks
jaab. Multe tekitas seeotlus hirmutundeja lasin
salajapimedasjalga.
Ktillaltki raskeks kohustuseksoli, iihtl.asi
ka traagiliseks,nn. "mobilisatsioonid".Tegelikult olid needuks osaeestlastefriisilisest hevitamisest,et mitte sakslastekattejatta saatat00pataljonidessehukkumisele.1941 suvel kuulutati
villja 3 mobilisatsiooni.
Esimenekutsealustev&rbamine1920-22.a.
siindmused(1919. a. s{indinudteenisid armees
veel tegewtes ja saadetikohe frondite Porhhovi
alla), toimus juuli alguses(kuupleva ei mlleta).
Kutsealustest lliksid Venemaale: llmar Vahe
(Kassari ktila) Kaev Lui ja V6ino (elasid juba
6unatcus;,Bollmann Uno (Koidu k0la), Kask Otto (Koidu hila).
Teine, l9l8 - 1906.a. surdinud.Mobili2l.VU,
satsioon
Kassarik[la*
HerbertElmi
Koidu ktila*
AugustBollmann
Koidu ktlla
Richard Elmi
Koidu kiila
HaraldValja
ktila
Maeaftse
JohannesElmi
Koidu kula*
HannesKuru
(PaladeKoplist)*
JohannesTinava
Robert SuurvsravTagaktila
(teenisaega)
Erich Tamm
BernhardKibus Esikiila
Esiktila*
Karl Kibus
Esikiila*
JohannesJdpiselg
GustavJ0piselg Esiktila
AugustKibus Esikiila
August Molder Uidu k{ila
JoosepMolder Uidu ktila*
Uidu ktila Laolt*
RobertKibus
Uidu ktila (MatsePeetri)*
Erich Vahe
Uusktila
Kustav Vetsi
Uuskula*
Erich Kirner
JohannesM0lder Uusktila*
Ludvig Molder Orjakust
ArrgrsfKf,flremees O{aku*
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Arvid Kliramees Orj akust
HermanKl&ramees
Uuskfila
Julius Nurst
Voldemar Nurst Odakust*
Orjakust*
Edgar Harjak
Kutsealused:
Arnold Elmi
Aadi Krumholts
Evald Elmi
Hugo Velja
RichardKitrner
Raul Nittim
Albert Risti
HaraldNurst

Kiisi killa*
Esiktila*
Esiktla*
Uidu k. (Paladelt)
Uidu k. (Sepa)
Uusktlla
Esikiila *
Orjakust

1905-1896sfurdinud.Mobilisatsioonaugustikeskel (15-20)
I .JohannesKasesalu
2. ToomasLepasalu
3. August Kask
4. Priidu Bollmann (Papti)
5. MagnusVaku
Nad tulid k6ik tagasi. Kassari mehed olid laeval
'oJaanTee6.6r",mis reidil Tallinnas jiii sakslaste
kltte 28. augustil.
On meelesVaku Magnusejutustus(oli kdva
naljamees).Enne laevale minemist magasidmehed Estonia teatri lava ees.Ka Magnusmagasseal
p6randal,pintsak Olepea.NaisedkAisid sealoma
mehi otsimas. Magnusel oli iaiesti paljas pea.
Keegi naistestolevat t6stnud pintsaku ltfurtja vaadanudselle alla, ise 0elnud:'T.{ile,seevaenemees
on oma ptiil<sid6ra kaotanud."
Mida enam stigise poole, seda tibaramaks
olukord muutus. Augusti l6pus, septembrialguseksoli kogu Eesti man&iosasakslastepoolt okupeeritud. Mandrilt tuli saarele igasugu tegelasikdrgemaidametnikkeja NKVD mehi, kes siin vihas hakkasidoma tigedustn[itama. Suurimarangusegan6uti sissetoitaineid normidena.Niiiteks
Rudolf Kibus (Peetri-Mihkli Ruudi). Temal k6sti
siga iira tuua- Ruudi viis lamba. ta arreteeritija
hoiti kinni 3 pieva. Lasti siis lahti ja k6sti siga
normiks tuua.
Septembri alguses arreteeriti SteinbergidJaanja Johannes.Nad mdrvati Kardla rannasja
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maeti 0hishaudaPirast sakslastetulekut kaevati
haud lahti - seal oli 13 laipa. Nad maeti [mber
Kassarikalmistule. Klrdlas arreteeritija mdrvati
linnapeaMammuspuuja sekretltrP6hel.
Julmalt keituti Simmunal (Jaan Steinbergi
talus):j iirelejAAnutelt@lisabethja lapsed)nidviti
kdik toiduained ja raha Seda tegid peamiselt
eestlased-kommunisti4Vahtra, Knrner jt. Johannes Steinbergitalust Ristee talust viidi Ara palju
viiiirtasju- kulds6rmused,tasku- ja klekellad ja
muud.
Saaremaavallutamine sakslastepoolt algas 14. sept.ja kestis 5. oktoobrini. Kassarisse
oli 00selselgeltnahatulekahjud,mis iga p6evaga liiksid {iha laanepoole.
Ja siis saabus12. ohoober. Dessantsooritati Hiiumaale Nurste alla ja Ttirkmale. Hommikul kella 4-st hakkaskuulduma lennukite morinat ja miirtse edela-liitne poolt. Hommikul
seitsmeajal tuli lOunast16 lennukit Kassarikohale ja leksid 3-kaupalaiali igassekiilge. Algas
Kassari pommitamine. S6iirel, Kassari merepoolsel ktiljel, purunesidmeie maja aknad.Kui
lennukid lahkusid, algas merel kaatrite pealt kahurituli, mis kestis umbes 30 minutit. Merel oli
16 kaatrit. Enamusmtirske langesidveski ta?ra
mere poole ning Kassari vahesseKassari otsa.
Kuna tuli muutusktillaltki tugevaks,lasime loomadja hobusedlaudastlahti, kes t6ie galopigaja
jooksuga laksid tile p6ldude Jtirna-Antsuniiti.
Ise ltiksime Miinnile varjendisse(endil varjendit
ei olnud). Umbes tunni ptirast toimus uus tuli
laevadelt, peale selle kui lennuk oli lasknud 2
pommi kuivati ette. Onneksei purunenudtihtegi
maja egasaanudpihta iikski inimene.Oriselotsisime oma loomadulesja ltiksime Udukiilla oma
tiidi juurde.
jdudsid sakslased13.oktoobri
Kassarisse
Ohtuks,hiimarikus. Orjaku sadamasttuli sakslastele teejuhiks mootorpurjeka "Dione" kapten
Dambe (pernakas),temal oli kaasasLembit Rehe
(Palult). Kassaristtagasitulles sattusneile peale
venelasteluureja Dambesai surma.Seeoli ainuke eraisik,kes lahingutekiigus surrnasai. Rehel
6nnestusend KaasikuPriidu p6hukuhja6ra peia.
SOjavflelasi-punaarmeelasihukkus 3'
iilrel madruselviis jala alt iira suur mtirrsukild
SakslasiKassaris sunna ei saanud.Tagukiilas
Miku niidis panid venelasedkaks oma laskemoo-
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naautot ise p6lema. Need suitsesidja praksusid PeetriJuhan)Kassarist.Kiina valla politseikssai
paar tundi. Suuri lahinguid Kassarisei toimunud. V6igemast.MoodustatiOmakaitse-komand0riks
Miku talu juures tahtis iiks ohvitser hobuseseljas AugustKask (Langi AugusQ.
visata sakslaste soomustransportdOrilegranaadiLahingudHiiumaal kestsid22.okt.homkimpu. See aga ebadnnestus,mees ise ja hobune mikuni. Viimasena alistus Tahkuna poolsaare
hukkusid. Esikiirlas,' laudas, sai veel swma tipp.
KrumholtsJuhanilehm.
Palju on riiagjtu4 kas on t6si, et madrus
Otrtut<s j6udis sakslaste eelpost Iaisna tuletornis Talrkunasei andnud end vangi, vaid
m6ele. Sellest ptitidis m66da hiilida madrustepo- hflppastornist alla. Ma m8letaniifrrtejuttu sellest.
litnxk Kassarist.Seetal ei 6nnestunud,tunnimees Selle rtiiikis Kassari Omakaitse ti{em Kask
lasi pOgenejamaha.Jdrgmiselpdeval,l4ndal, val, August.Kui nad 1941.a. novembriskeisid Tahlutatakse K6ina. Kdina kirik, Sultsi saeveski, kuna metsades haarangul venelasi p0tidmas.
Kaeramiili maja- pood ja paar maja K6ina ktilas Neid oli instrueerinudtiks saksaohvitserja kispOlesidmaha.
kinud ettevaatlikud olla, sest bol5evikud on faLtiksime tvlAnni Atfiga mdisa 6uele vaata- naatikud.Uks on htpanud majakastatla, ei olema, kuidaslood on. Vaatasimekeldri uksestsisse- vat endvanglandnud.Seeon mul siiani meeles.
madrusedpikutasid naridel, ptissid kaenlas.Olid
Kohe algasid ka kommunistide,n6ukov6ga erutatud. Neid huvitas, mida sakslasedtee- gude ametnikeja ktitiditamisest osav6tjatearrevad" Kas nad tapavadinimesi ka Utlesime,et ei teerimised.KassaristarreteeritiPnidu Hollmann
tapa. Ja samasolid 2 saksasoldatit keldri katusel, (Kaina valla TK sekretiir), Tamm Karl (TK esivamrkad iiles kiiiiritud, automaadidrinnal, g;anaa- mees);Edgar K&rner (Keina valla komsorgning
did saapaseeres.Hflppasid Olevalt all4 vaatasid hiivituspaaljoni liige), vangistatiTahkunas.Eino
keldrisse.Ah" matrosen,heraus!VAljatulekulv6t- Eelj6e-K6rgessaare
valla miilits, LeopoldPihlasid nad piissid kaasa. Uks sakslastestlasi auto- mAgi(isaja poeg).Isa sti0distatiAugust Kerseni
maadivalangutile madrustepeade,seinasisse.Oli iiraandmises.
Maha lasti: P.Hollmam, E.KArner,
hirmus tolm ja krohvipuru. Teine sakslastestOtles: E.Eelj6e, Leopold Pihlamagi (senior). Noorem
"Vintovka, prosai,prosai "
!
istuskoonduslaagris,
algul Vasalertmas.Vabaks
Madrusedrivistati paarktirrnmend
meetrit sai 1945.a. Prantsusmaal.
Ka Kiirner mdistetialeemale,p66saste64rde.Nad olid nii hirmul, et gul kontsentratsioonilaagrisse.
Kuna aga ei saapfiksid s6na otsesesm6ttes vArisesidjalas. Uks dud teda Hiiumaalt iira iiLlemere (iitit ei kandnud
madrustest,Leningradipoiss,kes oli kokaks,v6t- ja laevaei olnud),siis arvaskdrge SD tilemus,et
tis sineli voodri vahelt vfllja "propuski",{iletuleku milleks tedasiis toitaja kiiskismahalasta.Nii ka
tunnistuse,mida sakslasedolid lennukitelt alla tehti. Ta oli siis l7-aastane.Karl Tamm istus
pildunud. Tema pandi kohe rivi k6rvale seismaja
kinni 2 aastatja siis vabanes.Aga oh hada!Veptiss,
anti tlsgiga
lukk visati p66sasse(k6ik piis- nelasedviiinasid talle omakordal0 aastat,mille
sid ktddi katki, lukud visati p6dsasse).
Saksaseer- ta ka iira istus.
santnlitas kaardil, kuhu mehedtuleb viia. VaheNUUdalgastaludelenormidevtiljatOOtapeal tuli sinnatiks leitnant eriiiksusestja otsistaga mine. Seati sisse .talundi pdhiraamatud",kus
politrukki- Kiisis iihte mtarlast-kus seeelab.Ilm- olid iiLlalnormid, nende tiiifinine, maa suurus.
selt olid politnftil neiugamingid suhtedja seeoli Raamatusse
pandi kirja ka kauplusestosta saamehelejuba teada.Ta oskasparishastivenekeelt, dud tOOstuskaubad:
raud kabjanaelad, petroomuidugi saksar-ga.
leum,jne.
Ka sap<i0ripataljoni
mehedS66relpunkriSeati sisseka t5ekid toitainete osmites vdeti vangl. Nende komandOri-ohvitseri, kes seks:
oli saanudjalast haavata,vedasidsakslased
Roosi l) I kg leibantidalas,
Adolfi punaseskerusomajiirel Esiktilapoole.
D 404g suhkrutkuus,
Algas tsiviilvOimu organiseerimine.K6i- 3) 400 g liha kuus,
na vallavanemakssai Oskar KruusmdgiKaasiku 4)200 gjuustukuus.
kiilast abivallavanemaksVahe Juhan (Matse- Viimaseid oli v6ga raske katte saad4 sest neid
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lihtsalt ei olnud.
Eraldi olid rasketOOliste
kaardid (nait.
seppadel),kus normid olid umbes407osuuremad.
Saksasdjav6kkeltiksid vabatahtlikult:
l. LeonhardVahe (Pdllu Leonhard)*
2. Adolf Tiiri (Aadult) *
3. Viino Kaev 'i
Mobiliseeriti:
l. JohannesNurst (Juliusevend)*
2. Raul Nittim
3. Endel Vetsi *
4. JtiuiAlof
5. ElmarNurst (Juliusevend)
6. Raul Kibus
7. Elmar Kuru
8. Einar Kuru
9. Karl Molder *
10.Elmar Hollmann
Neist kauem pidas vastuLeonhardVahe.
Oli pataljon'Narva"koosseisus,
hiljem Narvaall.
Langes seal 1944. a. m6rtsis.Oli autasustatudI
klassiRaudristiga,Teeneteristiga.
Ttiri ja Kaev jAid Doni kiiarus olevasse
kotti, kus hukkusid.
Palju Hiiumaa poisseteenis Saksapiirivalves.Lembit Elmi ja RichardTuulik.
Kaua oli Kassaris piirivalve olemaks
Krause (tilemleitnant). Tema abi oli leitnant
Naten. Tema s6brannaksoli Armiide K&rner.Olgu mainitud, et tihe aastaga6ppisNaten ktrllaltki
h;isti eestikeelt raiikima.
Krause ja Nateni vatrel tekkisid tiilid,
tilemleitnandil6nnestussaataNatenrindele 1944.
a. algul, kus viimane kuu plirastlanges.
Saabus aasta 1944. 2. oktoobril tulid
maale uued (digemini vanad) okupandid,3. oktoobri hommikul j6udsid nadKassarisse.
Uks seik septembril6pust:
Heltermaalt labi Kassari Orjaku sadamassetoodi viis ja pool tuhat sOjavangi.
Uks neist
oli 1941. a. Kassaris olnud ja kainud Tiigil
Pihlamegidejuures. NuUdjooksis O{akust ,ira ja
tuli ciriseksTiigile. Hommikul tuli Liisa Pihlamigi
meile ja ktisis isa kAest,et mis tema niitid tegema
pgab.Isa andis talle n6u- peidata kuhugi 6ra, seniks kuni venelasedtulevad.Nii ka Liisa tegi ja
inimenepflitseseluga.
Sdjaldppedesjdudsidka EestiRahukorpuse koosseisussddinud Kassari-Orjaku mehed
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1941.a. "mobiliseeriti":
t . Ilmar Vahe
2 . Lui Kaev
3 . RichardElmi
4. HaraldValja
5. Robert Suurviirav
6. Erich Tamm
7. Aanld Tamm
8. Otto Kask
9. BernhardKibus
10.AugustKibus
ll. AugustM0lder
12.HugoVelja
13.KustavVetsi
14.LudvigM0lder
15.RichardKarner
16.Arvid Kliiiramees
17.HermannK€iiramees
18.JuliusNurst
19.HaraldNurst
20. Erik Koor
Algasjiille arvete6iendamine.
Algasid arreteerimised-Vahistati omakaifelasi, neid, kes
olid sakslastejuures ametisolnud, vdi saksasG
javies olnuid. Vahistati:
l) AugustKask *
2) Albert TtiLri
3) Juri Nittim *
4) JaanKiirner *
5) Villem Kuuse*
6) Albert Mtins
7) JohannesKi.rner *
8) EduardAntsvelt *
1949.a.25. martsilktiuditati:
l. AnnaKask
2. Nittimid- Elisabet,Aino, Aada"Hermann
3. MeetaAntsvelt *
4. Turid- Helene,Edvin, Salme,Aada.

P.S.* margitudeitulnud tagasi.

ERVIN NORGAN

