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August Kondoja meenutused aastatel 1988-1989
1980-ndate II poolel, mil ümberkorraldused ja avalikustamine muutusid Eestis kõikjal ja kõiges elu
normiks, leidis tööpataljonide massirepressioonide põrgu üle elanud August Kondoja, et valgustamist ja
uurimist vajab ka 1941. aastal Eestist mobiliseeritud eestlaste elu tööpataljonides. Eesmärgiks senise
ükskõikse suhtumise muutmine eestlaste minevikku sellesse ebaseaduslikku ja stalinismi ränka pitserit
kandvasse perioodi. Ajakirjanduses ilmunud selleteemalised artiklid ajendasid August Kondoja sõnul teda
kirja panema oma mälestusi nendest rasketest aegadest, sest oli ise need läbi elanud.

August Kondoja:
Minu kirjutis ei pretendeeri kronoloogilisele täpsusele, kuid tolleaegseid sündmusi, meeleolusid ja eluolu
olen püüdnud meenutada võimalikult täpselt. Olen proovinud meenutada Eesti kutsealuse tolleaegseid
mõtteid ning tundeid; kasutan stiili, mis oli omane 1941. aasta kutsealustele. Ühtlasi vabandan, et
kasutan mõnede isikute hüüdnimesid, aga nii see tol ajal oli ning pärisnimesid me ei teadnud. Loodan, et
kirjutis vastab ka pragusele ajavaimule.

Olime parimas noormehe eas Kambja valla Kammeri ja Kavandu küla noormehed
Olime Tartu maakonna Kambja valla Kammeri ja Kavandu küla noormehed, 1941. aastal 19-21-aastased.
Kambja valla Kammeri küla Eesti kaardil.

Konkreetselt on jutt Rudolf Zeigerist, Edgar Aadusoost, Heinrich Hangost
ja August Kondojast - kutsealustest, kes 1941. aasta juulikuus
mobilisatsiooni korras läksid Punaarmeesse. Olime keskmiste talude
perepojad, kellest edaspidi pidid saama nende talude peremehed.

Rudolf Zeiger
oligi juba pärisperemees. Tema talu oli 20 hekatarit suur, isa oli surnud, õed abiellunud ja läinud oma
teed. Talus olid veel Ruudi eakas ema ja temast neli aastat norem vend Karl.
Rudolf armastas väga oma kodu, võttis seal kasutusele mitmeid uuendusi ja tegi tulevikuplaane, kavatses
talu muuta igati eeskujulikuks ja tulutoovaks.
Ruudil oli kavatses peatselt abielluda, tuua tallu noor perenaine, ka ta ema soovis seda väga.
Vennale kavatseti võimaldada rohkem kooliharidust, et ta saaks midagi muud ette võtta.
Tulevikuplaanide teokstegemisel ei paistnud noorel mehel mingeid takistusi olevat. Ei häirinud veel
eriliselt kolhooside tuleku jutt, rohkem tegi muret sõja laienemine Euroopas ning kuuldused peatsest sõja
algusest ka meil.
Vahel, kui noorte seltskonnas tekkis murelikke mõtteavaldusi võimalikust sõjast N Liidu ja Saksamaa vahel
ning sellest, et meie, kutsealused, peame ilmselt esimeste hulgas sõtta minema, pööras Ruudi jutu alati
naljaks, öeldes: „Kui sõda algab, siis lähen mina ära mätta alla...“
Ruudi oli rõõmsameelne, alati sõbralik ja abivalmis, elurõõmus noormeees, karskete elukommetega,
tagasihoidlik ja tasakaalukas.
Ta oli mu koolivend Kammeri algkooli päevilt, ühisel kooliteel tekkinud sõpruse kestis. Koos temaga
käisime Pikksaare rahvamajas ja mujal peol, suusa- ja jalgrattamatkadel, pidasime koroona- ja
võrkpallilahinguid, lõime kaasa samariitlaste ja maanoorte seltside tegevuses.
Ruudil oli fotoaparaat, ta ise pildustas, kuid fotod laskis ilmutada Tartus. Temal kui taluperemehel oli alati
raha rohkem kui meil teistel, fotosid tegi ta meile ja neidudele tihti tasuta.

Edgar Aadusoo
oli minu tädipoeg, eeskujuliku, heade põllumaadega talu poeg. Tema isa Johannes Aadusoo kadestamisväärselt töökas, sihikindel ja karske mees, oli palju aastaid oma suure perega renditalupidaja.
Hiljem ostis ta ühe neist, Kooli talu Kavandu külas, päriseks.
Praegu, mil neid ridu kirjutan, on Johannes üle 80 aasta vana ja elab Tartus. Edgari neli venda ja õde on
samuti elus: üks vendadest, Kalju Aadusoo, elab Kavandu külas isatalus, teised Tartus.
Edgar oli 1941. aastal 20-aastane. Temastki pidi tulevikus saama isatalus peremees, sest kõige vanem
poeg Elmar omandas tisleri kutse, abiellus ja lahkus kodust.
Edgar oli alati minu ja Ruudi kambamees, vaikne, tagasihoidlik heatahtlik.
Nende talu üldsuurus oli 32 ha, 1940.aasta maareformiga tehti väike äralõige. Nii sattus talu formaalselt
kulakutalude nimekirja. Et aga selles peres ei kasutatud kunagi võõrast tööjõudu ning keegi polnud ka
kaitseliidus, siis suhtusid ued võimud neisse leplikult ning mingeid arusaamatusi sellel pinnal ei olnud.
Edgar, nagu kõik teisedki selle pere liikmed, oli tarmukas töömees.
Kuigi ta osales tagasihoidlikult seltside tegevuses, oli meil palju toredaid ühisettevõtmisi. Üks sellisest oli
tema sugulaste, kolme noore neiu külastamine naaberkülas Uue-Laane talus. Edgaril erilist huvi seal tihti
käia polnud. Aga ta tuli minu ja Ruudiga kaasa, sest meie olime selle talu kahest neiust, Endlast ja Koidust,
väga huvitatud… Edgargi mängis meelsasti kõige noorema peretütre Linda austajat. Need neiud olid
1941. aastal 19-, 17- ja 15-aastased.

Vasakpoolsel fotol Linda, Koidu ja Endla Adusoo koos August Kondoja ja Edgar Adusooga,
parempoolsel fotol õed Koidu, Endla ja Linda Adusoo ning August Kondoja ja Rudolf Zeiger UueLaane talus 1940.a.

August Kondoja
Minul oli sõjaeelsetel aastatel väga huvitav ja mitmekesine elu. Praegu tagajärelele imestan, kuidas ma
suutsin kõike teha ja kõiges kaasa lüüa.
Kõige tähtsam oli muidugi töö talus. Talu suurus oli 20 hektarit, sellest 12 hektarit põldu. Tööjõuks oli isa,
ema ja mina. Minu 19-aastase noormehe tööjõud oli väga tähtis, sest isa (Johan Kondoja) oli 62-, ema
(Line-Rosalie Grossberg) 57-aastane.
Meie põllumaad olid kehvad, endise suurtalu karjamaad, tööd tuli rügada palju, aga saagid olid nigelad.
Talu põhjalikule väljaarendamisele ja maaparandustöödele ei hakanud kuni 1940. aastani jõud peale, sest
tuli maksta võlgu. Muidugi püüdsime meiegi muuta oma kohta tulutoovamaks ja kaunimaks, ehitasime
uued hooned jne.
Ema oli loomakasvatuses tõeline entusiast. Põhitulu saadi nelja lüpsilehma piimast ja kahe emise
põrsastest, aga ka linadest. Meil olid talu rehealuses hobuse jõul käitatavad linatöötlemisseadmed, mida
naabridki vahel kasutasid.
Isa kõrval õpin selgeks tisleritöö
Isa oli hea puutöömees, tema kõrval omandasin minagi huvi selle töö vastu.
Sõja eel olin juba üsna asjalik tisler, tegin endale ja teiselgi suuski, uuele majale uksed-aknad. Mööbelgi
sõjaeelses kodus oli minu valmistatud.
Suurt huvi tundsin aianduse vastu ja koolivend Ants Lammertsoni aednikust venna Rudolfi abiga rajasin
oma kodus uue õunapuu- ja marjaaia. 1940. aastatel andis see juba mõningast saaki.
Õemees õpetab maasikaid kasvatama, malet mängima, raadioaparaate kokku panema
Minu õemees, väiketalunik Leonhard Sell oli maasikakasvataja ja mesinik, müüs Tartu turul suuremates
kogustes maasikaid. Tema eeskujul sain selgeks maasikasvatuse ning rajasin ka endale väikese istanduse.
Mesilaste pidamise vastu ma erilist huvi ei tundunud, võib-olla sellepärast, et ükskord pereheitmise ajal
sain nendelt tont teab kui palju nõelu keresse, küll aga tegin õemehe mesila jaoks tarusid.

Vasakult:
Augusti õemees
Leonhard Sell,
tema õde Leida Kõrkjas (Sell) ja
August Kondoja 1937.a.
Leonhard Sell mõrvati 1941.a juulis.

Õemehelt õppisin muudki huvitavat. Tema oli tugev malemängija ja minagi sain temalt esimesed
teadmised. Huvi male vastu oli nii suur, et meisterdasin ise käsitsi ühe partii jagu nuppe.
Õemees nuputas ise algelisi raadioaparaate - kõrvaklappidega, detektorvastuvõtjaid, nendesse
saladustesse pühendas ta ka mind. Hankisin kirjandust, skeeme ja materjale ning meisterdasid ka ise neid
aparaate. Meie talu jaoks, kus raha oli vähe, jäi tõeline raadio kättesaamatuks luksuseks. Katsetasin
võimsate antennide ja maaühenduse ning mähistega, saavutasin Eesti, Soome jpt jaamade suurepärase
kuuldavuse.

Naabrimees, kes ostis endale patareidel töötava “Philipsi”, pidas mind päris raadiospetsialistiks ja kutsus
oma raadiot üles panema. Ära öelda oli piinlik, aga piinilikkuse tundmiseks polnudki põhjust, sain ise selle
asjaga hakkama küll.
Kammeri 6-klasilise algkooli
noorkotkaste salk 1936. aastal.
Paremalt teine August Kondoja.
Keskel vanakotkas,
algkooli juhataja Oskar Kaarna.

Isalt pärin muusika- ja lauluarmastuse
Mu isa oli muusika- ja lauluarmastaja. Meil oli kodus ühe vana meistrimehe tehtud puuvilede ja jalaga
tallatav orel-harmoonium, isa mängis seda suurepäraselt.
Isa oli kunagi olnud ka Nõo abikirikus köster ja kusagil vist külakooliõpetajagi (külakooliõpetaja pidi
oskama mängida mõnd pilli). Mina aga mäletan teda kui Kambja kiriku vöörmündrit (vöörmünder oli
maarahva hulgast valitud ametnik, kes tegeles koguduse majandusasjadega, oli eestkostja), kes ristis
lapsi, saatis kodust ära surnuid, pidas kõige selle kohta kirikuraamatupidamist. Tööd tehes isa laulis
endamisi.
Nooruses oli ta Kodijärve laulu- ja mänguseltsi aktiivne liige.

II reas
paremalt teine
Johan Kondoja
(end.
Grossbreg),
August
Kondoja
isa.

Paljud isalt kuuldud laulud on mul tänaseni peas. Küllap on isalt pärit ka minu muusika- ja lauluarmastus.
Olin väga nukker, kui pärast algkooli lõpetamist ei saanud muusikakooli. Sellegipoolest tegelesin enne
sõda agaralt muusika, laulu ja näitemänguga. Mängisin Pikksaare rahvamajas puhkpilliorkestris esimest
tenorit, minu kasutada oli rahvamaja poolbajaan (karmoska); laulsin Kammeri segakooris, osalesin

Pikksaare rahvamaja näiteringis. Oli samariitlaste seltsi Kodijärve kolonni ja Kammeri maanoorte seltsi
liige.
1940.aastal nende seltside tegevus soikus.

Saan Pikksaare rahvamaja näitejuhiks
Et olin 1937. aastal lõpetanud näitekunstikursused, siis “sokutati” mulle 1940. aastal Pikksaare rahvamaja
näitejuhi amet. Pakkumine muidugi tiivustas, võtsin vastu. Ilmselt tulin selle ametiga ka toime, igatahes
ühe kahevaatuselise näidendi jõudsin ma lavastada ja selgeks õpetada, esinesime sellega Pikksaare ja
Suure-Kambja rahvamajas.

Näitekunsti kursusest osavõtjad 1937.a. Pikksaare rahvamajas pärast Oskar Lutsu näidendi
“Äripäev” esitamist. II reas vasakult esimene näiteringi juhendaja August Kondoja Lible rollis.

Kambja valla Pikksaare rahvamaja
puhkpilliorkester 24.3.1939.a. Et
orkester anti üle kaitseliidule, siis on
kõik mängijad kaitseliidu mütsidega.
Tagumises reas vasakult teine August
Kondoja (mängis tenorit).
“Orkestris käis koos igat sorti haritud
inimesi, kuid ka seal ei räägitud
midagi N Liidu ähvardustest Eestile,”
on August Kondoja
meenutanud hiljem.

August Kondoja võttis osa samariitlaste kursustest. Vasakul: August Kondoja Eesti Punase Risti
Peastaabi poolt 18.8.1938.a välja antud samariitlase tunnistusest. Parempoolsel fotol samariitlaste
Kodijärve kolonni liikmed August Kondoja ja Endla Pala 1940.a.

Sõbrad kodukülast Kammerist ja Kavandust
Heinrich Hango, ka minu koolivend, oli Kammeri külast, suurt kasvu, turske, heatahtliku ja tagasihoidlku
olemisega keskmise talu perepoeg, rügas samuti kodus tööd teha ja osales seltside tegevuses. Tema meie
pidev kambamees polnud, sest ta elas kaugemal. Aga peoõhtutel, seltsides, võrkpalliplatsil ja mujal saime
tihti kokku, samuti 1941.aastal kutsealustega vene keele kursustel käies.

Kammeri ja Kavandu küla kutsealused Kammeri koolimajas pärast järjekordset
vene keele tundi 1941.a. Ees vasakult teine August Kondoja.

Sõda algas, mis saab edasi?
Pühapäeval, 22. juunil 1941.a oli meil, kutsealustel, Kammeri koolimajas järjekordne vene keele tund.
Kursust võttis meiega läbi tolleaegne Kammeri 6-kl. Kooli juhataja Paul Sillaste.
Temast niipalju, et ta oli Pikksaare rahvamaja puhkpilliorkestri juht, klarnertimängija, käis Kammerist 6
km asuvasse Pikksaare rahvamajja proovidele kerge mootorrattaga. Ta osales küll agaralt seltside töös,
kuid 1940.-1941.aastal ei pistnud ta poliitilises tegevuses millegiga silma. Ometi mõrvasid fašistide
käsilased Sillaste pärast Saksa okupantide sissetungimist. Kas tõesti ainult selle eest, et ta õpetas
kutsealustele vene keelt?
22. juunil saame teada sõja algusest
Kella nelja paiku olime koos Rudlof Zeigeri kodus ja mängisime koroonat. Rudofil oli raadio, sealt
kuulsime venekeelset kõnet. Rääkis välisasjade rahvakommissar Vjatšeslav Molotov. Saime aru, et jutt on
sõjast. Kas tõesti on sõda lahti läinud? Kõne lõppedes esitati selle sisu ka eesti keeles. Selgus, et
hommikul kella nelja ajal olid Saksa väed sõda kuulutamata Nõukogude Liidule kallale tunginud. Kuigi
olime sõja puhkemise “kuulujuttudega” kursis, oli teade ärevust tektiav.
See tähendas, et nüüd meil kutsealustel ei tulnud minna mitte sõjaväeteenistusse, vaid otse sõtta. Ega
me esialgu osanud arvatagi, mis meid ees ootab.
Väga imelik tundus mulle Rudolfi käitumine. Kuulnud, et sõda on alanud, tegi ta juubeldava žesti ja kiskus
endalt pintsaku reväärilt ära nõukogude ajal välja antud “Valmis sanitaarseks kaitseks” I järgu rinnamärgi.
Olgu öeldud, et mitmed neist kutsealustest, kes aastatel 1937-1940 olid läbi teinud kahed-kolmed
samariitlaste kursused (tänapäeva mõistes esmaabi kursused), said nõukogude ajal niisuguse märgi ja
asjakohase tunnistuse.
Sel pärastlõunal läksime laiali igaüks oma mõtetega. Kurbi mõtteid lisandus kodudeski, kuhu sõjateate
viisime.
Veel samal päeval ja järgmistelgi päevadel kuulasin detektorapraadist hoolega Nõukogude Informbüroo
teateid. Sõjateated muutusid aina ärevamaks, eriti need, mida levitas hitlerlik raadiojaam vahel ka eesti
keeles.
Oodata oli peatset mobilisatsioonikäsku. Külastasime sõpru, tuttavaid. Kurb oli mõelda, et sõda viib meid
peatselt sellest kõigest lahku.
Puhkpilliorkesteri jm proovidel rahvamajja ma enam ei käinud.
Meenub üks nukravõitui suveõhtu paadiga ja bajaaniga Pangodi järvel tuttava neiu Laidi seltsis pärast
sõja puhkemist. Käisime kolmekesi ka Laane talus kolmel õel külas. See kujunes ka viimaseks.
Mobilisatsiooni puhuks olid meil ettevalmistused tehtud, ainult polnud kindel, ka satume mobilisatsiooni
alla või tuleb hoopis metsa varjule minna.
2017.a jaanuaris Koduvalla Sõnumitele antud intervjuust: Sõja algusest oli mitu kuud möödas ja August
oma küla meestega arvas juba, et pääsevad nõukogude sundmobilisatsioonist ega hakanudki end
varjama.

Mobilisatsioon ja lahkumine sünnimaalt
2. juulil 1941 saan mobilisiatsioonikäsu
Et meil oli käsil uue elumaja ehitamine, siis püüdsin õhtuti pärast talutööd ikka midagi poolelioleva maja
kallal teha. Nii oli ka 2. juuli hilisõhtul. Olin üleval toalael, lõpetasin musta lae panekut, kui kuulsin
koputust uksele. Arvates, et isa koputust kuuleb, jätksin tööd. Isa oli aga magama jäänud, ema talitas
laudas loomi. Kui koputus kordus, vastain sellele hüüdega ja ronisin laelt alla.

Koputajaks oli Kambja vallamaja käskjalg, kes pistis mulle pihku mobilisatsioonikäsu ja laskis alla
kirjutada. Käsk oli ilmuda järgmisel päeval 3. juulil 1941.a kell 6 mobilisatsioonikorras Tartusse Näituse
aeda.
Kõlas pauk, nagu öeldakse, nüüd tuli kiiresti otsustada, mida teha, ema hakkas nutma ka hädaldama, isa
vaikis süngelt tükk aega, aga lõpuks ütles: “Ega kroonu käsu vastu saa.” “Et kroonu käsu vastu ei saa”,
selles avaldas kindlasti mõju ka asjaolu, et meil polnud kellegi erilist vimma uue võimu vastu. Pealegi oli
minu õemees Leonhard Sell Kambja täitevkomitee esimehe asetäitja, tema oleks mobilisatsioonist
kõrvalehoidumise ilmselt hukka mõistnud.
Nii arutleti meie peres tund-paar. Samuti Ruudi ja Edgari peres. Ja lõpuks otsustati, et tuleb minna. Edgari
isa lubas meid kõiki hobusega Tartusse viia. Öö läbi käis sagimine, kohvrite pakkimine, viimased
hüvastijätud. Minuga käis hüvasti jätma naabrineiu Endla, samuti jätsin hüvasti ema-isaga ja meie talus
karjas käiva noore neiu Kalliga.
Meenub, et unustasin midagi maha ja tulin teelt paarsada meetrit tagasi. Ema nuttis, isa lohutas ema.
“Ära nuta, poiss tuleb tagasi!” See unustamine ja minu teelt tagasitulek pidid seda tähendama.
3. juulil mobilisatsioonikeskuses Tartus
Paar-kolm tundi nukrat, kuid harjumuspäraselt mõnusat põrumist vankris kruusa- ja kiviteel ning
jõudmsine 3. juulil 1941 enne kella kuut hommikul Tartusse. Jätsime hüvasti Edgari isaga.
Algas uus, ebatavaline ja tundmatu elu. Kammerist oli Näituse aeda (Näituseväljakule) tulnud ka Heinrich
Hango, kellest sai nüüd meie kambamees ja kaaskannataja.
Näituse aias (Näituseväljakul) koostati meist nimekirju, rivistati, lasti rivitult, rivistati jälle jne. Nii kestis
see molutamine terve päeva, laiali aga aiast minna ei lubatud. Kuigi ei lubatud, käisid paljud poisid siiski
linnas.
Ka meie neljakeski käisime Ruudi sugulaste pool ning poodides, ostsime saia, suitsuvorsti ja paberosse.
Suitsetajaid meist keegi polnud, kuid arvamsine, et sõjaväes läheb suitsu tarvis.
Mäletan, et mina ostsin paberosse “Karavan” ja “Maret”.
Oli kuulda, et mõni oli Näituse aiast ka päriselt jalga lasknud. Meil seda plaani polnud, otsustasime
vaadata, mis edasi saab. Räägiti ka, et linnast välja minna ei saa, vahipostid olevat väljas.
Kas see tõepoolesst nii oli, seda ma ei tea.
Soe ja kuiv suveöö Näituse aias lageda taeva all möödus kiiresti. Pole meles, kas meile riigi poolt süüa anti
või mitte, ilmselt ei antud, aga selle järgi polnud ka kellelgi vajadust.
4. juulil lahkuvad rongid kutsealuste ja poliitvangidega Tartust
4.juuli hommikul kella 9 paiku rivistati meid ja viidi raudteejaama. Seal kästi koos oma pampudega minna
vagunisse. Vagunid olid kohandatud inimeste veoks, naririiulid olid sees. Meid oli saatma tulnud palju
Tartu linna inimesi, enamik neist vaikis, mõned nutsid, mõned kutsusid peatselt tagasi.
Kutsealused olid aga väliselt muretud, vagunitest kuuldus laulu ja pillimängu.
Meie, Kavandu ja Kammeri küla poisid, sattusime ühte vagunisse Tartu linna poistega. Nende hulgas oli
äärmiselt lõbusaid selle, kes aina lõõpisid. Kui ešelon liikuma hakkas, ülles Ruudi naerdes: “Ah, lähme ja
vaatame natuke ilma.”

Tartu-Pihkva
Ešelon liikus Tartust välja Pihkva suunas. Kusagil Rebase või Kuuste jaama kandis vedur puhkis ja ähkis,
rong liikus väga aeglaselt. Siin otsustas veel osa kutsealuseid, et on viimane aeg jalga lasta, ja hüppas
liikuvast rongist välja ning kadus metsa. Kavandu küla ja Kammeri poisid seda siiski ei teinud, kuigi
eeskuju ahvatles ja kodugi oli siit vaid kiviga visata…
Esimene peatus oli vist Veriora jaamas, saime vagunist välja. Jaama lähistel nägime tohutu suurt sügavat
pommiauku, sakslaste lennuk oli siin pommitamas käinud. Uudistasime mitme meetri sügavust auku igast
kandist ja imestasime, lennukipomm võib seesuguse augu üldse maasse lüüa.
Pärast peatust läks sõit tasapisi edasi, ikka Venemaa poole. Oli veel väiksemaid peatusi, aga vagunitest
välja ei käidud. Proovisime kaasavõetud toidupoolist, ka suitsu teha, kuid see ei istunud. Nii möödus öö,
loksudes või tukkudes puulavatsil. Sünnimaa jäi seljataha.

Esimesed kokkupuuted sõjaga.
Esimesed muljed Venemaast
5. juulil jõuame Pihkvasse, saame kaela esimese õhurünnaku
5.juuli hommikul, kui ärkasime, seisis meie ešelon kusagil jaamas. Kui kõik juba ärkvel olime, selgus, et
see oli Pihkva. Eestimaa oli öö jooksul märkamatult seljataha jäänud.
Võrreldes Eestimaaga oli ümbrus järsult muutunud. Meie ümber oli tohutu suur räpane raudteevõrk,
rongi ümbruses hulkus räpaseid ja määrdunud lapsi, kes küsisid meilt leiba. Sõjapõgenikke ei juhtunud
küll nägema, kuid arvasime, et leiba küsivad räpased lapsed on nende omad, vanematest maha jäänud.
Äkki anti õhuhäire. Kõigil kästi kiiresti vagunitest väljuda ning pikali viskuda, kuhu keegi saab. Saksa
lennuk lendas madalalt üle meie ešeloni ja tulistati kuulipildujast. Ma viskasin pikali pargipuude alla
rohule. Hiljem selgus, et pargi rohi oli tihedalt täis “miine” – pärast tuli end tublisti rookida, sellest
hoolimata veel kaua vastikut haisu levitada.
Lennuk teist ringi enam ei tulnud, aga esimestestki valangutest said mõned meie hulgast kergelt haavata,
tuleristest saadi rindele jõudmata. “Ilma vaatamise” mõtted hakkasid tasapisi vaibuma, ees näisid olevat
tõsised katsumused.
Pihkva-Leningrad
Pärast saksa lennuki lahkumist anti käsklus “Po vagonam!” (vagunitesse!), ešelon viidi Pihkvast välja
Leningradi suunas. Saime sõita vaevalt tunni, kui rong peatus ja meid lubati vagunitest välja minna.
Selgus, et sakslased oli kõrge raudteetammi koos raudteega ees puruks pommitanud, edasi sõita polnud
võimalik. Raudteed oli hakatud juba parandama, see töö kestis terve päeva, peaaegu päikeseloojanguni.
Meie molutasime vagunites või ešeloni ümbruses luusides, mõni kirjutas kodumaale esimesi kirju.
Selles peatuses tehti ka esimess “lõbusaid sõdurikontserte”. Ühes Tartu poiste vagunis oli vägev akordion
ja veel vägevam pillimees, oli ka kitarr jm pille ning vahvaid laulumehi. Ühte lõbusat laulumeest kutsuti
Charlie Chapliniks, tema andiski siin vägeva kontserdi. Laulud olid kas kahemõttelised või puhtalt
lorilaulud, aga need valmistasid värsketele sõduritele surt lõbu ning peletasid eemale muremõtteid.
Leningrad - Vologda
Päike oli juba loojumas, kui raudtee sai paradnatud ning meie ešelon jätkas sõitu Leningradi poole. Linna
lähistel ja kohal loojunud päikese ja saabuva valge öö tasutal mustendasid taevas liikumatud õhupallid –
õhukaitse vaatluspunktid.
Meie ešelon möödus Leningradist Vologda suunas. Seebus öö, seekord põhiliselt kõigile magamiseks,
paljaste narilauadega hakati juba kuidagi harjuma.

Vologdas
Järgmine pikem peatus juba järgmisel päeval (6. juulil) oligi Vologda.
Jälle veevõtmine, “isiklike asjade” õiendused, ümberringi juba Pihkvast tuttav miljöö: räpane
raudteevõrk, leiba kerjavad lapsed. Siin pildusid paljud meie kutsealused kõvaks läinud leiva- ja saiapätse
oma pampudest välja. Oli neid, kes tundsid lõbu sellest, kuidas näljased lapsed või vanurid neid üles
korjasid. Minule, leivaaustamises kasvanud talupoisile, tundus see pildumine pühaduse rüvetamisena.
Samal ajal oli kurb vaadata neid inimesi, kes leiba üles korjasid. Mida küll võisid nad meist mõelda? Ei
aimanud siis pildujad ise veel uneski, milline väärtus edaspidi võib olla kõvaks läinud leivatükil.
Vologdas andis Chaplin jälle vägeva roppude laulude kontserdi, kohalikku rahvast uli kuulama nagu
murdu. Õnneks ei saanud keegi sõnadest aru.
Kohalikud elanikud ütlesid, et meie olevat “nemtsõ” (sakslased). Pärast kontserti tuli ka üks kohalik
pillimees bajaaniga meie hulka ning mängis lõbusaid ja kurbi vene lugusid, teda kuulati huviga.
Vaatasin huviga bajaanimeest ja tema bajaani. Tema pilli häältepoolne ots oli minu poolbajaani
(karmoska) omaga täiesti ühesugune, ainult basse oli minu omal 60, sellel 120. Küsisin tõlgi kaudu bajaani
proovida. Venelane andiski suuremeelselt. “Moskovski stroi, Tulski,” ütles ta sejuures. Proovisin hääli ja
basse, kõik klappis. Panin ka eesti polka ja “Viljandi paadimehe” kehtima.
Bajaanimees ei jõudnud ära imestada, et “nemets” (sakslane) oskab vene bajaani mängida. Pärast proovi
taipasin, et bajaanide Viini häälestus on Venemaal Moskva häälestus ja Itaalia häälestus on Leningradi
häälestus. Kogesin ka seda, et Vene (Tuula) täisbajaan on minu Saksa poolbajaanist (karmoskast)
vähemalt kolm korda raskem.
Vologdas sõjahõngu 6. juulil 1941 veel tunda ei olnud, kuid mitte arvestada kõrgel suvetaevas üksikut
Saksa lennukit. Kusagilt kaugelt tulistati teda, lõhkevate mürskude suitsumütsid tekkisid siia-sinna lennuki
ümbrusse.
Saabume Kirovi oblastisse Slobodskoisse kutsealuste väljaõppele
Et mul pole nendest kaugetest aegadest mingeid märkmeid, siis järgnevalt tuleb juttu sellises järjestuses,
kuidas sündmused mulle meelde on jäänud.
Saabusime Kirovi oblastisse Slobodskoi linna. Siin pidi algama meie, kutsealuste väljaõpe.
Siin jaotati meid roodudsse – rühmadesse.
Siin kaotasime ka oma uhkuse – juuksed. Minulgi oli kahju oma priskest käharast juukseparukast. Kõige
nigelam oli tunne, kui pidime alasti ilmuma naistohtrite-õdede ette, aga pääsu sellest polnud kellelgi.
Meie neljakesi – Rudolf, Edgar, Heinrich ja mina – olime endiselt koos ühes allüksuses, ikka Tartu linna
poiste hulgas. Meiega oli veel üks poiss, kelle nimi oli Kõll. Tema ei häbenenud kunagi linnapoiste hulgas
“tartu kiilt kõnelda”.
Meie jagudest-rühmadest ja roodudest sai tagavarapolk.
Numbrit ma ei mäleta, samuti ei mäleta sealt ühegi komandöri nime.
Slobodskoi klooster tänapäeval (Google’ist).

Meie allüksus paiknes endises kloostris, nüüd oli see kasarmu.
Slobodskoist kirjutasin oma esimesed kirjad Eestisse kodustele, teadmata, kas need kunagi adressaatideni
jõuavad, sest nagu teada saime, olid sakslased juba Eestis. Mõlgutades armsaid mõtteid kodust ja
lähedastest inimestest tundus see olevat kauge nukrust sisendav nimevik.

Harjumatu toit paneb streikima ja võtab kõhu lahti
Kloostri õuel olid meie jaoks pikad söögilauad. Siin saime esimest korda sooja toitu, edaspidi kolm korda
päevas. Esimest korda elus tuli siin hakata kasutama puulusikaid, supi söömine sellega nõudis treenigut.
Toidud, mida siin pakuti, ei istunud meie maitsele ja magudele. Paljudele ei meeldinud heeringas, neid
lennutati üle laula või seati tikkudele kõndima… Kuidagi ei istunud tatar ja hirss, pudrukausid lendasid
õhus. Söögistreigi tõttu oli ülemustega tõsiseid kokkupõrkeid.
Minul oli Slobodskois veel järel kodust kaasa võetud talusinki, nohistasin seda vahel poolsajala süüa.
Sõjaväetoitu ma ei põlanud, kuid millegipärast ütles mu seedimine üles, kõht oli pidevalt lahti.
Pingelised ja tüütud õppused
Õppused olid pingelised ja tihti üsna vastikud. Taktikaline õppus ja kaevumine kõrvetavas päikeselõõmas,
riviõppus ja muidurassimine kõike katvas ja matvas lämmatavas tolmus.
Siin Slobodskois nägin esimest korda puugaasimootoriga veoautosid. Neid oli linnas palju ning nad katsid
meid rivist möödues paksu tolmu ja puuvinguga.
Oodatum oli poliitõppus, siis sai jõe ääres õppeväljakul istuda, vahel ka tukkuda ja muud “pulli”, nagu
poisid väljendasid. Poliitõppus nagu teisedeki, oli vene keeles, millest enamik mõhkugi aru ei saanud.
Seepärast käis jutt tõlgi kaudu.
Tõlgid – vene keelt valdavad kutsealused - olid ülemuste poolt igati eelistatud seisundis.
Ega tavaliselt keegi õppust läbi viivat rüma komandöri või politiijuhti kuulanudki, vähe jälgiti ka tõlki.
Küsimusi ja omapoolseid kommentaare esitati aga väga aktiivselt, sageli polnud need heatahtlikud,
praegu perestroika vaimus vaadelduna polnud need ka vaenulikud.
Näiteks küsiti: “Miks me kinnitame, et võidame sõja, kui praegu muudkui taganene ja sakmlased tungivad
edasi?”
“Miks Venemaal on palju räpsust ja mustust, mida nägime raudteejaamades?”
“Kas meid viiakse rindele või saadetakse tööpataljonidesse?”
“Miks me tagalas näeme nälgivaid, toitu kerjavaid lapsi ja vanureid?”
Tol ajal arvati, et niisgused küsimused ja kommentaarid on vaenulikud ning nende esitajad võeti
“eriarvele”.

August kuulutatakse Slobodskois simulandiks
Mina “teenisin” Slobodskois välja simulandi nime. Kõhulahtisuse tõttu käisin ambulantsis, sain sealt
mingeid tablette, aga need ei aidanud. Et mul palavikku ei olnud, siis õppustest mind ei vabastatud.
Tundsin jõu kahanemist, hakkasin kõhnuma, jalad paistetasid üles. Ühe öise õppuse eel tundsin suurt
väsimust ja apaatiat.
Näitasin jaokomandörile oma paistetanud jalgu, öeldes, et ma ei saa õppustele minna. Jaokomandör,
venelane-üleajateenija, ei võtnud mid kuulda. Kui pimenes ja kõiki käsutati naridelt alla öisele õppusele,
siis mina ei liigutanudki. Jaokomandör sikutas mind jalast, mina ei teinud väljagi. Siis haaras ta mul jalast
ja tõmbas mind narilt maha. Sõnagi lausumata tõusin põrandalt ja kobisin uuesti narile. Jaokomandör
vandus ja ütles, et ma olevat simulant. Õppusele jäigi tookord minemata, simulandi nimi jäi külge.
Muidugi polnud ma simulandi nimega nõus, läksin järgmisel päeval ambulantsi ja näitsin seal oma
paistetanud jalgu. Selgitada seal keegi midagi ei osanud ning keegi ei küsinuidki midagi, teades et
eestlased on “kirjaoskamatud”.
Arstid uurisid mu paistetanud jalgu, kehitasid õlgu ja saatsid mind Kirovi haiglasse. Seal oli mu
paistetanud jalgu uurimas palju valgete kitlitega mehi ja naisi.
Küsimustele nad minult vastuseid ei saanud rohkem kui “ne panimaju” ning see oli tõesti tõsi.
Olin haiglas mõne päeva.

Jalgade paistetus hakkas kaduma ja mind saadeti allüksusesse tagasi. Seal selgus, et simulandiseisus oli
mulle vahepeal ebameeldivalt mõju avaldanud. Mind koos Kaarepere valla poisi Kõlli ja Kammerist pärit
Heinrich Hangoga saadeti “kloostriallüksusest” ära, “kirikuallüksusesse”.
Kirikus olid kolmekordsed narid. Mis väeosa seal oli, sellest me ei saanud aru, kuid siin oli palju Virumaa ja
Narva poisse. Taipasime, et kirikusse saadeti need, kellele sõjaväevarustust ei anta ja kes Leninskisse
õppelaagrisse ei lähe.
Mina olin simulant, mis seisuse olid Kõlll ja Hango välja teeninud, seda ma ei tea.
Mu sõbrad Ruudi ja Edgar jäid “kloostriväeossa” edasi. Öeldi, et neil on ees sõjaväevarustus ja relvade
saamine, vandetõotuse andmine ja rindele minek.
Mis aga meist saab? Tulevik oli tume, midagi head loota polnud.
“Kirikuväesosas” õppustel käimist polnud, lesisime naridel ja käisime söömas.
Jalgade paistetus kadus, nagu poleks seda olnudki. Kõhulahtisus hakkas ka tasapisi mööduma.

Õppustelt Slobodskoist Kamensk-Uralskisse (UAZi) tööpataljoni
Sain “kirikuväeosas” olla kolm või neli päeva, kui meile anti kätte “kuiv pajok” - heeringas ja pool leiba,
rivistati ja viidi raudteejaama. Ilmselt osa kirikus olevaid kutsealuseid jäi sinna.
Meie edasine teekond jätkus juba tuttavates loomavagunites.
Oli augustikuu teine pool, umbes kuu aega olime Slobodskois olnud.
Kas sõitsime ühe ööpäeva või rohkem, see pole meeles, “kuiv pajok” oli kõigil ammu ära söödud.
Ööpimeduses peatus ešelon kusagil jaamas ja meid “laaditi” maha. Järgnes öine jalgsirännak, valgenedes
peatusime puhkuseks kusagil stepis. Öö oli külm, tibas vihma. Peatselt saabusid sinna köögikatlad, anti
sooja toitu. Kateldes oli nuudlipuder. See oli pärast ööpäevast söömataolekut nagu taeva kingitus,
vitsutasime kõhud mehiselt täis.

Kutsealuste uus sihtkoht
Kamensk-Uralsk –
inimhakklihapõrgu –
tööpaljon

Pärast hommikusööki, mis jäigi selle päeva ainukeseks toidukorraks, puhkasime veidi ja rännak jätkus.
Sadas vihma, riided ligunesid läbi, kingad või saapad, mis kellelgi jalas olid, kleepusid ja libisesid
pigimustas poris. Liikusime sõna otseses mõttes kaks sammu edasi ja üks tagasi.
UAZi tööpataljonist leiame eest eestlased
Õhtul jällegi pimedas, jõudsime sihtkohta Kamesnki linna lähistele UAZi raudteejaama (Kamensk-Uralski
Sverdlovski oblastis). Sellest hetkest hakkas seal olema 821. tööpataljon, mille esmaasukad meie,
Slobodskoist esimesena teele saadetud kutsealused, olime.

Meie üllatus ja rõõm oli suur, kui meid võeti vastu sulaselges eesti keeles: “Tere, eesti poisid!”. Hüüdjad
olid mehed meie barakist, mobiliseeritud reservväelased Saaremaalt. Nemad olid juba enne meid siia
jõudnud, nende pataljoni number oli 819.
Saarlaste barakk oli raudtee äärest esimene, nagu meiegi oma, ainult teises või kolmandas reas.
Ilmselt oli meie vahel veel üks barakkiderida, igatahes kusagil meie läheduses oli barakk (võib-olla nr 820)
Kesk-Aasiast pärit meestega, kes rääkisid mingit ennekuulmatut ja imelikku keelt ning nende näod olid
sellised, et me hakkasime neid kutsuma “kandilisteks”.
Meie pataljoni baraki asetus on mälus säilinud pildi põhjal selline:
UAZ (rdt.jaam) -> Kamenskisse
TP 821
TP 820
TP 819

Kõhumured algavad
Ööpimeduses majutati meid suurde, ilma katusealseta pooleliolevasse barakki (need olid sisuliselt
muldonnid). Narid ja seinad lõhnasid toorest puidust ja vastsadanud vihmast. Ees seises pikk öö märgadel
naripuudel või baraki läheduses süüdatud lõkke ääres soojendades. Lõkkeid oli baraki läheduses mitmeid,
varem saabunud asukate süüdatud. Ka meie, ööst saabunud umbkeelsed muulased, lükkasime end lõkete
juurde ning saime kohe üldise uudishimu objektiks.
Teel tööpataljoni saime headeks sõpradeks Kaarepere valla poisi Kõlliga, nüüd valisime niisketel
naripuudel ka kõrvuti kohad sisse, “padjaks” minul Eestist kaasa toodud soliidne kohver, temal
kodukootud linasest riidest kott.
Käisime Kõlliga kordamööda lõkke ääres soojendamas, muidu oleksime märgade riietega märgadel
naridel kringliks külmunud…
Külmakraade küll polnud, aga augustikuu lõpul on Siberi ööd pagana külmad, üsna nullilähedase
temperatuuriga.
Tol esimesel tööpataljoni ööl sooritamise Kõlliga “kuriteo”, mille avalikuks tulekul poleks me ilmselt
sõjatribunalist pääsenud. Nüüd, 47 aastat hiljem, kui perestroika vaimus avalikustatakse ka 1941.aasta
tööpataljonide eluolu, leian, et sellest “kuriteost” tuleb rääkida, pealegi muutusid niisugused “kuriteod”
peaaegu ainsaks meie ellujäämise tagatiseks.
“Kuriteost” - toiduotsimisest - endast
Järjekordselt lõkke ääres soojendamiselt tagasi tulles oli Kõll ähmi ja vaimustust täis: tema avastanud
meie barakis lahtise, ukseta ruumi, kus palju leiba, võid suhkrut jm produkte, ole aga mees ja võta, mida
süda ihkab, valvet mingisugust pole! Ma ei uskunud teda, et valvet pole, aga tema muudkui kinnitas, et
pole ja kõik. Soovitasin tal uuesti kontrollida, kas tõesti pole valvet.
Ta tuli tagasi ja ütles, et valvur või kokk, kes ta on, soojendab lõkke ääres ning käbi aeg-ajalt ruumi
kontrollimas. See oli juba teine jutt, seega ikkagi oli valve. Lõke, mille paistel valvur ennast soojendas, oli
meie barakist 20-30 meetrit eemal.
“Tuu om tuu “kandiline”, suure kepiga, kas’k vai turäk säll’än” näitas Kõll mulle valvurit, “tuleb landile
minna enne, kui on hilda”. Vaikides jäin temaga nõusse.
Tema plaan oli järgmine: mida pidin valvama baraki ukse juures ja jälgima valvuri tegevust, tema aga
läheb sel ajal produktiruumi ja võtab sealt leiba, võid ja suhkrut; kui valuvr hakkb ukse poole tulema, siis
pean mina Kõllile kohe märku andma, et ta saaks õigel ajal jalga lasta.
Kuhu produktid panna, ka see oli Kõllil valmis mõeldud: tema seljakotis olevat palju mitmesuguse
suurusega riidest kotikeski, nendega ta lähebki landile, pärast paneme produktid minu kohvirsse, mis käib
lukku…

Plaan oli ahvatlev, kuid ohtlik, aga kõht oli tühi. Hakkasime viivitamatult tegutsema. Valvur ei tulnud tule
äärest kugemale, kõik oli rahulik. Kõll andis märku, et asi on kombes. Panime leivad, või ja suured
suhkrutükid minu kohvrisse.
Siis aga ütles Kuressaare poiss: ”Nüit mie tuu sina endäle kah!” Vaat sulle lops, või mina ka.
Püüdsin vastu vaielda, et jätkub mõlemale, tema aga ei olnud niimoodi nõus. Kõll valvas ukse eews, mina
panin kotti leivapätsid ja suhkru ning lõikasin käntsaka võid, endal süda saaparsääres (või kusagil kinga
sees) ja nahal külm higi… “Slava pohu” ka minul läks “lant” korda, minu uus ja esinduslik kohver sai
produkte peaaegu täis.
Tänu “landilkäimisele” pidasime tööl käies kaks-kolm nädalat vapralt vastu, kohvrist saime kehvale
laagritoidule iga päev midagi lisaks. Töö aga oli küllaltki pingeline, nõudis palju füüsilist jõudu, kangi,
kirka, labida ja käruga uue tehase ehitustandril.
Kõigilt küsiti küll eelnevalt ka eriala, minagi panin end kirja stoljär (tisler). Aga tisleritöökotta mul ei
õnnestunud saada, sinna said need, kellel oli nahaalsust, kes olid igal pool eesotsas, kes valdasid vene
keelt jne. Minul neid omadusi ei olnud ja tuli jääda labidameheks.

Ohtlikud naljad riviõppustel
Sellest, veel suhteliselt muretust ajast on meeles mitmeid lõbusaid seiku ja sündmusi, mis ka lõhnasid
tribunali või vähemalt kartseri järele.
Kuigi käisime tööl, tehti meile ka tund või paar riviõppust. Seda muidugi keegi meist teha ei tahtnud ning
roodukomandör oli päris hädas.
Meil roodus oli üks tore naljahammas, Tartu poiss Vambola Metsalu, kellega olin veel mõni aasta tagasi
kirjavahetuses, nüüd on ta manalamees. Vambolal oli seljas pikk, kodanliku Eesti sõjaväesinel, kodust
kaasa toodud. Ütles, et isa oma.
Riviõppusel käitus Vambola nii, nagu ei oskaks sõnagi vene keelt, tegelikult oskas tema, keskharidusega
poiss, vene keelt rohkem kui enamik teisi meist. Ta käis rivis vale jalga, jäi teistest maha ja tekitas muudki
segadust.
Siis kutsuti teda tavaliselt rivist välja ja tehti eraldi treneningut, meie vaatasime pealt. Käsklustele
reageeris ta alati, aga ikka valesti või hoopis vatupidi. Meie rivis saime sel ajal põrgunalja, kui Vambola
üksi riviõppust tegi. Lõpuks roodukomandör tüdines, vandus kurjalt ja käskis Metsalul rivsse minna.
Tavaliselt siis riviõppus ka peatselt lõppes.
Teine ohtlik nali oli meil veel.
Riviõppusel või hommikusel töölemineku rivistumisel tervitas roodukomandör meid: “Strasdvuite,
tavarištši!”. 1941.aastal tuli meil selle peale vastata: “Strass!” Meie aga vastasime: “Raisk!”. See sõna
kõlas kooris öelduna suurepäraselt ning roodukomanör ütles alati selle peale: “Harašo atvetšajete!” Selle
peale ei vastanud meie mitte “Zluužim Sovetskomu Sojuzu!” vaid “luusime metsas, sa’i usu!” Pärast seda
roodukomandör ütles: “Na pravo, šagom marš!” ning me läksime lõbusa tujuga tööle.
Osa poisse tegi tõepoolest nii, nagu ütlesid: pudenesid rivist ära ja läksid “luusima”, söögiajaks olid aga
jälle kohal nagu õiged mehed kuangi.
Töölaager täieneb barakkide ja eestlastega
Meie töölaager täienes pidevalt, pirakaid barakke tekkis jurude nagu seeni.
Meie barakk ehitati ka lõplikult valmis, ahjud sisse. Kõik ruumid olid barakis nüüd olemas, ka kartser.
Igaühele anti välja madrats, padi, tekk, voodipesu, iga kümne päeva järel käisime Kamenskis (u 5 km)
saunas.

Ühel septembrikuu õhtupoolikul hõiskasime rõõmust uustulnukatele: “Tere, Eesti posid!”. Meile tulid siia
järele kõik need, eks meist Slobodskoisse maha jäid: kõik Tartumaa ja Tartu poisid, ka Ruudi ja Edgar, aga
esialgu ma neid ei kohanud. Poistel olid sõjaväeriided seljas, kuid nagu näha, rideväeosasse ned ei
kõlvanud ning saadeti kõik tööpataljonidesse. Kamensk-Urlaskis pidime ehitama alumiiniumitehast.
Poistele olevat selgitatud tööpataljonidesse minekut sellega, et territoriaalkorpuses olevat eestlased
Porhovi all sakslaste poolele üle läinud ning eestlasi enam ei usaldata. Praegu teame, et selles selgituses
oli vähe tõtt.
(Memento raamat nr 9: Mobilisatsioonid Eestis olid lihtsalt üks massiküüditamise vorme, sest
mobiliseeritud viidi tööpataljonide nime all Põhja-Venemaale NKVD GULAGi süsteemi sundtööle ja neid
hakati seal näljutamisega tapma.)
Tühi kõht kummitab
Aeg läks talve poole, meid hakkasid üha rohkem häirima kõhumured. Minu kohver oli ammu “landist”
tühi, 800 grammi mingit leiba ja kolm korda päevas järjest vedelamaks muutuvat suppi ei toitnud tööl
käivat noort meest.
Sööklast anti toit välja kümne mehe peale. Leiva sai enam-vähem õiglaselt kümneks jagada, ning kui
jagaja tavaliselt endale suurema tüki võttis, siis seda ei pandud pahaks, jagajad vahetusid. Aga kuidas sa
õiglaselt jagad suppi, kui kümne peale on nõu sees ainult 3-4 kartulit, paar lusikatäit tangu ja harva ka
sinna justkui kogemata sattunud kont?
Minul õnnestus ainult üks kord saada köögitoimukonda kartulikoorijaks.
Õnn seisnes selles, et siis sai seal vahel supi ülejääki või teha muud “lanti”. Köögist lahkudes kontrolliti
kõiki, et kas pole midagi kaasa viinud. Mindki kontrolliti, aga siiski õnnestus mul ära tuua paar kilo
kartuleid alt kinni seotud püksisäärte sees.
Kartulipõllul “lantimas” viis peaaegu kuuli ette
Mul oli veel raha, käisin korra raudtee ääres ühes peres, et sealt toidupoolist osta. Kui küsisin, et kas
perenaisel endal midagi söödavat müüa ei ole, vastas ta, et sõnok (pojake), mul pole endalgi midagi süüa.
Too lahke vanapoolne naine andis mulle siiski niisama ilma rahata kolm keedetud kartult. Veendusin, et
osta pole siin kusagilt midagi, kuid õhtuti podisesid barakiahjudes katelokkides kartulid herneste ja
sibulatega, isegi lihalõhna oli vahel tunda. Õues lõketes küpsesid kartulid!
Ka Kaarepere poiss Kõll kadus vahel kuhugi ja kui tagasi tuli, siis hakkas kartuleid keetma või küpsetama.
Ka mina otsustasin tungida poiste landitegemise saladustesse. Kõll oli meelsasti nõus mindi aitama.
Leppisime kokku, et järmgisel õhtul läheme koos.
Kui aeg kätte jõudis, võttis Kõll endale ühe oma suruematest kottidest, mulle andis teise samasuguse.
Hiilisime vaikselt raudteeni, läksime selle alt truubi kaudu läbi ja olimegi sovhoosi kartulipõllul.
Kõllil oli teada et põllu teises, jaamapoolses otsas on valvur jahipüssiga, seepärast pidime tegema tasa ja
hästi ettevaatlikult: kartulipõõsas üles ja pimeduses pihku jäänud mugulad kotti.
Suures hasardis ei pannud tähelegi, et valvur oli meie poole hiilima hakanud. Märkasime teda alles siis,
kui tema kuju hetkeks kattis kuu. “Paneme jooksu, ära kotti maha jäta,” sosistas Kõll. Andsime kiiresti
jalgadele valu, et kuidagi jõuda päästva raudteetruubini.
“Stoi! Streljat budu!” (seis! Lasen!) karjus valvur. Et meie aga jooksime edasi, siis ta sunnik, tulistaski.
Õnneks ei saanud või ei lasknud ta meie pihta. Pääsesime terve nahaga. Pääsesime terve nahaga raudtee
alt läbi, ka kartulikotid olid meiega. Ainult süda tagus metsikult, kui hetkeks hinge tõmbasime. Saadud
“lanti” sain nüüd mõne päeva kokkuhoidlikult kasutada.
Aga rohkem ma eluga riskima ei läinud.
Kuulsin ka, et üks eesti poiss oli sovhoosi hernepõllul haavli keresse saanud ning olevat nüüd haiglas üsna
raskes olukorras. Pärast seda ootab teda veel võib-olla tribunal…

Külma Siberi talve eel jäin paljasjalgseteks
Talve lähendes tekkis lisaks kõhumuredele veel riiete- ja jalatsimure. Kodused kehakatted hakkasid
lagunema, uusi aga ei antud. Öeldi, et pole anda. Minu maavillane ülikond oli veel üsna kobe, kuid kingad
ütlesid üles. Ühe kinga nina oli lõplikult läbi, tööl sellega käia enam ei saanud.
Paljudel olid juba enne mind riided ja jalatsid läbi ning nad jäid paljasjalgseteks. Selle seisusega liitusin ka
mina.
Olla paljasjalgne tähendas, et barakist välja kaugemale tööle ei aetud.
Esialgu polnud vigagi, sest tööd peaaegu ei olnudki, aga toidunorm oli sama mis töölkäijailgi. Rohkem oli
ka “landivõimalusi”, sest oli rohkem aega ringi vaadata.
Kuid selgusid ka negativised aasjaolud. Igal hommikul, kui saabastega mehed olid tööle läinud, ilmus
barakki kummitus. See oli pataljonikomandör, kes kõrgi ja kileda, justkui läbi nina tuleva õudse häälega
hüüdis: “Vstroissa!” Selle käsu peale, mis veel paar korda kordus baraki ühes ja teises otsas, pidime meie,
paljasjalgased, minema välja baraki ette rivvi ning komissar vaatas igaühe eraldi üle ja küsis samasuguse
õudse häälega: “Patšemu ne na rabote?” (Miks tööl ei ole?)
Mõne paljasjalgse ees häälitses komissar hirmuäratavalt: “Simulant! V Tšeljabinski!” ja käskis rivist välja
tulla. Tšeljabinskis oli sõjatribunal, sellega hirmutati üsna tihti ja mõni sattuski sinna. Tõsi küll, seni küll
üksikud hulljulged (või julged “hullud”), kes püüdsid Siberist tööpataljonist jalga lasta, et koju, Eestisse
minna.
Kui komissar jõudis minu ette, ei küsinudki ta, miks ma tööle ei läinud, vaid ütles kurjalt: “Simulant!”
Tõepoolest, mu pintsak oli täitsa terve, ainult püksipõlvedes olid väiksemad augud. Kui ma aga tema
hirmuäratava hääle peale väga rahulikult reageerisin ning näitasin talle oma paremat jalga, kus kingast oli
järel veel vaid konts ja pool talda, muutus komissari näoilme inimlikumaks, rivist pidin minagi välja
tulema. Nii kutsuti rivist välja 10 - 12 paljasjalgset, teised lasti barakki tagasi.
Arvasin juba, et nüüd on kõigil lubatud tribunalisõit käes, aga poisid naersid selle peale, et neil oli juba
kogemusi - niisugune tseremoonia oli igal hommikul. Meid anti keskealise, pikemat kasvu rooduvanema,
tüüpilise venelase, käsutusse, keda me kutsusime Plekkhambaks tema läikivate metallist hammaste
pärast. Tema pärisnime me ei teadnuki, keegi seda kunagi ka ei kasutanud.
Komissar Plekkhammas pani töö rüganud “simulant” Augusti kartsa
Igas paljasjalgne sai labida, kamba peale ka paar kirkat. Hakkasima samas baraki läheduses külmunud
mullahunnikuid tasandama ja mingit kraavi kinni ajama. Plekkhammas määras töönormi, igaks juhuks
vandus ropult ja ähvardas kartsa panna, kui me normi ei täida, ning läks minema.
Ma ei tea, kas rooduvanem meist kedagi nimeliselt tundis. Ilmselt oli nii, et ta ei püüdnudki ühtegi neist
võõrkeelsetest nimedest meelde jätta. Nii nagu meiegi, eestlased, teadsime ainult mõne tööpataljoni
muulase hüüdnime või ametit.
Aga mõne eesti poisi kuju oli rooduvanemale küll meelde jäänud. Üks nendest olin raudselt mina ja küllap
vist sellepärast, et mõni päev varem hommikul tõmbas ta ropult vandudes mind jalgupidi narilt maha
ning tituleeris simultndi nimega selle eest, et ma katkise kinga pärast tehase ehitusele ei läinud.
Nüüd tahtsin Plekkhambale näidata, et siin baraki läheduses töötades ma pole simulant ja andsin hoolsalt
pihta. Tunni aja pärast olid teised paljasjalgsed ükshaaval jalga lasknud, mina töötasin üski edasi.
Plekkhammas tuli tagasi ja küsis: “Gde ostalnõje?” – “Ne znaju, usli!” vastasin mina.
Selle peale Plekkhammas vandus ropilt igas variandis vist mitu minutit, seejuures ei korranud ta ühtegi
sõna. Kuulasin teda huviga ja imestasin, miks vene keeles on nii palju sõimusõnu. Vandudes läks
rooduvanem barakki. Arvasin, et nüüd aetakse teised tööle tagasi. Kedagi ei tulnud. Töötasin veel oma
pool tundi üksi.
Külm näpistas juba varbaid, eriti neid, mis kaltsumähitult katkise kinga seest välja vahtisid.

Lõpuks otsustasin, et ega minagi pea see päris loll olema. Viskasin labida baraki koridori ja läksin ahju
juurde jalgu soojendama. Siis nägi mind Plekkhammas. Ropendas ja ütles, et mina olevat simulant, haaras
mul kraest kinni ja tiris kartsa. Lukk ja riiv klõpsatasid kinni. Nii, nüüd sain tasu hoolsa töö eest, mõtlesin
nördinult.
Konutasin kartsas. Muide, ses oli sama ruum, kus meie tööpataljonis oleku esimesel ööl olid produktid.
Uurisin seintele kirjutatud ja maalitud roppusi ning riigivastaseid ütlemisi.
Õnneks polnud siin külm, sest uks ruumi läks baraki seest, aken aga oli üsna pisike.
Mõlgutasin oma mõtteid paar tundi, kui kuulsin, et barakki toodi lõunasöök. Plekk-kausid ja -lusikad
klõbisesid. Tasapisi hakkas klõbin vaibuma, aga mind ei tulnud keegi kartsast välja laskma, süüa ka ei
toodud. Niimoodi jätavad mind päris ilma lõunata.
Äkki valdas mind raevuhoog. Hakkasin kõigest jõust vastu laudseina ja ust kolkima ja vandusin mis
oskasin, algul eesti keeles, pärast vene keeles. Selgus, et vene keeles tuli mul paremini välja kui
emakeeles. Üsna Plekkhamba moodi.
Seepeale ilmus äkki kartsaruumi uksele kohkunud näoga Plekkhammas. Ta polnudki vihane. Mulle
tundus, et ta isegi naeratas, kui hambaid välgutades vabandas: “Ja jazabõl”. Lõunasöögi sain siiski käte.
Plekkhammas ise hoolitses selle eest.
Ühel päeval, kui olin juba paljasjalgne, otsustasin minna ja üles otsida oma sõbrad Ruudi ja Edgari. Tartu
linna ja maakonna kutsealused öeldi olevat 860., 861. ja 862. pataljonis. Need barakid olid meie omast
tükk maad eemal, laagri keskpaigas või veelgi kaugemal. Käisin barakid läbi ning lõpuks sattusin ka sinna,
kus pidid olema mu sõbrad. Üks poiss teadis rääkida, et Rudolf Zeiger oli saadetud metsatöödele aga
Edgar Adusoo pidi barakis olema. Käidi teda otsimas, aga ei leitud. Nii jäidki sõbrad seekord nägemata.
Nälg barakis - paljasjalgsed viiakse üle poolele toidunormile
Paljasjalgsete olukord muutus üha halvemaks, sest nende leivanormi vähendati poole võrra. Sooja toitu
hakkasime päevade lühenedes saama kaks korda. Seega tuli ära elada 400 grammi leiva ja liitri
supivedelikuga päevas. Kellel vähegi riided ja jalavarjud võimaldasid, püüdis tööle minna, et täit
leivanormi saada. Kellel veel jalavarjud olid, see pidi neid hoolega kogu aeg jalas hoidma, muidu virutati
ära.
„Landitegemine“ muutus paljasjalgsetel eluküsimuseks.
Üks viise oli „produktiauto“ kollektiivne ründamine, kui see aukliku laagrivahelist köögi poole liikus.
Kartuleid, kapsaid, sibulaid jm. juurvilju veeti kööki lahtise veoautoga, koorma otsas istus valvur, tavaliselt
„kandiline“, pikk malakas peos. Paljasjalgsed jooksid barakist välja ja ründasid autot, ronisid koorma otsa
ning valvuri malgahoopidest hoolimata võtsid kartuleid, kapsapäid ja sibulaid niipalju kui keegi vajas.
Vahel kisti valvuril malakas käest.
Auto pääses paljasjalgsete käest minema ainult kiirust suurendades ja kui ükskord köögini jõudis, siis oli
tihti kastis kraami järele jäänud väga vähe, sest ka teistest barakkidest rünnati veokit. Pärast „rünnakut“
valitses barakis rõõmus elevus, ahjudes podisesid katelokid, kõikjal levis küpseva sibula lõhna. Vahel ei
saanudki muud kui sibulaid, siis levis sibulavingu päeval ja öösel…
Uus rooduvanem himustab minu kohvrit
Ilmselt oli oktoobrikuu lõppemas, kui millegipärast tuli meile Plekkhamba asemele uus rooduvanem.
See oli tervisest pakatav noorepoolne, kergelt tüsedusele kalduv ja rõõmsameelne juut. Tema tugev ja
resoluutne hääl kostis igasse barakinurka. Vandumine ja kartsa panek lõppesid.
Uus rooduvanem, hüüdnimeks sai ta Juut, hakkas huvi tundma minu uue ja soliidse välismaise kohvri
vastu, mis imekombel oli mul ikka veel alles ja seisis nari peapoolses otsas vastu seina.

Kord tuli rooduvanem tõlgi, Narvast pärit kutsealusega minu juurde ning küsis, et kas ma ei tahaks oma
kohvrit ära müüa. Vastasin, et ei taha, sest teadsin, et isiklike asjade müümine oli meil rangelt keelatud.
Siis ta küsis, et kas ma ei tahaks vahetada oma kohvrit tema omaga. Sellepeale ei vastanud ma esialgu
midagi. Siis kutsus ta mind oma ruumi ja näitas mulle oma kohvrit. See oli natuke suurem kui minu oma,
aga vana ja inetu, kuid kõvemast materjalist kui minu kohver. Rooduvanem küsis, et kui vahetan, siis palju
ma peale tahaksin - raha, leiba, tubakat? Ütlesin, et ei taha midagi, ma ei suitseta, leiba võib olla. Võtsin
tema sumadani ja tühjendasin sinna oma sisu. Muide, vahetuskaup rooduvanema ruumis oli tõlgita ja
tunnistajateta.

Augusti kohvrivahetus kantakse ülemustele ette
Järgmisel päeval pärast hommikusööki tuli Narva poiss, tõlk, minu juurde ja ütles, et mind kutsutavat
pataljonikomandöri juurde. Muidugi koos temaga, tõlgiga. Püüdsin temalt teada saada, miks mind sinna
kutsutakse, kuid tema ütles, et ei tea.
Pataljoni staabis oli komandöri veel pataljonikomissaar ja roodukomandör. Pataljonikomandör küsis
minult: „Miks sa hangeldasid roodus, müüsid rooduvanemale oma uue kohvri ära?“
„Agent“ oli juhtkonnale kõik täpselt ette kandnud, niipalju kui tal teada oli. Aga kõike ta ikka ei teadnud,
karta polnud mul midagi, seepärast vastasin kõhklemata: „Ma ei müünud, vaid vahetasin“ - „Ah-aa,
vahetasid. Palju sa peale said?“ küsis komandör.“ Ei saanud midagi,“ vastasin kohe ja see oli ka sulatõsi.
Mu ilme ja olek olid täitsa rahulik, ilmselt jäädi mind uskuma.
Pärast väikest pausi ja komandöride omavahelist pilkude vahetamist küsis pataljonikomandör: “Kuidas sa
nii loll olid, et vahetasid oma uue kohvri vana vastu ja midagi peale ei saanud?“ Mina vastasin: „Ma sain
vastu palju tugevama kohvri, kui minu oma oli. Mina olen sõdur, täna siin, homme teab kus, kohvrit
veetakse loomavagunis, see peab tugev olema. Rooduvanem on paikne ja ülemus, tema saab ilusat
kohvrit hoida, las hoiab, kui tahab.“
Selle jutu peale lasti mind staabist minema, asi lõpetati. Ka rooduvanem oli peale mind staapi kutsutud.
Kui ta tagasi tuli, siis tänas ta mind ja tõi salaja kaks leivapätsi.
Hakkasime suurema toidunormi nimel töönormi ületajateks - “stahhaanovlasteks“
Ühel päeval oli juudist rooduvanemale millegipärast vahele jäänud Brigadir. Brigadiriks kutsuti meie
barakis Tartu poissi Kikast, ka rooduvanem kutsus teda nii.
Kikkal oli seljas uus must vattülikond ja uued poolsaapad nagu rooduvanemalgi.
Kikas oli soliidne ja toimekas, tagasihoidlik ja viisakas poiss, jättis kõigile igati tubli mulje. Söögiaegadel
nägime teda barakis, pärast kadus ikka kuhugi ära, oma brigadiriasju ajama.
Rooduvanem sai järsku teada, et Kikas on brigadir, kellel polegi brigaadi ega mingit tööd. Kas Kikas oli
isehakanu, seda ma öelda ei tea, võib-olla tal varem tõepoolest mingid brigadiri kohustused olid, aga
nüüd oli ta „tööta“ jäänud.
Rooduvanem käskis Kikkal moodustada paljasjalgsetest brigaadi ja hakata laagri piirkonnas veetorustiku
kraave kinni ajama. See töö oleks küll pidanud ammu tehtud olema.
Kikas käis barakis ringi ja agiteeris meid tööle, öeldes, et siis saame täie toidunormi, võib olla rohkemgi
veel, rooduvanem olevat lubanud.
„Aga saapad? Kust me saame saapad?“ küsisime Kikkalt. „Rooduvanem lubas muretseda, saame ka
kindad,“ vastas Kikas. Muidugi olime nõus, meid sai vist 12 meest.
Rooduvanem tõi kõigile puutallaga saapad. Panime need suure rõõmuga jalga ja hakkasime „kõndima
õppima“. Tööle minnes tundsime brigadir Kikka kui oma poisi vastu täit poolehoidu, kuid tööle endale me
esialgu palju ei mõelnud. Kui aga rooduvanem meid kurja häälega kamandades tööle viis, normi kätte

andis ja ütles, et keegi enne süüa ei saa, kui norm on täidetud, jäime üsna tõsiseks. Mullavallid olid
külmunud, normi täitmine ei edenenud kuidagi.
Jäätunud mullale hakkas peale ainult kang, vähesel määral ka kirka, alles siis sai labidaga tegutseda.
Lähenes lõunaaeg, aga meil oli võib-olla ainult veerand normi täidetud. Ähvardas lõunasöögist
ilmajäämine. Mida teha?

Kikas kui ülemus oli midagi välja mõelnud ja ütles: “Peame oma tööd ratsionaliseerima.“
Tema „ratsplaan“ oli järgmine: kangidega võimalikult suuremad mullakamakad lahti ja kraavi, siin-seal
vedelevad laua- ja puujupid, kastide jäänused ja muu kolu ning pärast sellele kõigile lahtine muld peale!
Plaan meeldis kõigile. Kikas liigutas ka ise kangi ja labidat. Töö edenes kiiresti.
Lõunaajal käis rooduvanem meie tööd vaatamas. Meie ind rooduvanemale küll meeldis, kuid nähes, et
normist oli täidetud vaevalt, pool vangutas ta pead ning ütles, et enne lõunale ei saa, kui norm on
täidetud.
Kui rooduvanem lahkus, jätkasime tööd jälle „ratsimisega“. Kella nelja paiku, kui juba kergelt hämarduma
hakkas, otsustasime töö lõpetada, sest norm oli kindlalt täis ja ületatudki. Rooduvanem ja Kikas mõõtsid
töö üle, selgus, et me olime normi täitnud 150-protsendiliselt!
„Malatsõ, stahhaanovtsõ!“ kiitis rooduvanem, rivistas meid ja viis sööklasse.
Seal hüüdis: “Stahhaanovtsõ idut“ ja käskis kõigile süüa anda. Lauale toodi stahhaanovlastele vääriline
lõuna - topeltports sellist suppi, et lusikas jäi sisse püsti, peale selle õhtusöögiks puder, igaühele veel
terve päts leiba! Muu toidu sõime ära, leivapätsi võtsime barakki kaasa. Õhtul aga, kui magama heitsime,
oli igal ühel leivapäts söödud. Kuhu see kõik mahtus, ei tea…
Järgmisel päeval kordus sama: töönormi ületamine, lõuna- ja õhtusöök korraga, topeltportsud, leivapäts.
Nii käisime Brigadiri käe all ja rooduvanema soosingul kraave kinni ajamas kümme või üksteist päeva,
seni, kui puusaapad ära lagunesid.
Siis lõppes kraavide kinniajamine - „stahhaanovliku töö front“ sai otsa, meie eestkostja rooduvanem oli
kusagile komandeeringusse saadetud, topeltportsud jäid ära.
Brigadir Kikas kaotas huvi oma brigaadi vastu, lõi käega ja ütles ühel hommikul: „See töö ei toida, minge
laiali. Mina hakkan jälle brigaadita brigadiriks“. Tema jah, aga ikka „brigadir“ nagu varemgi, meie aga
jäime jälle paljasjalgseteks, poolele toidunormile, ning „landilootusi“ polnud.
Suveriietega ja paljasjalgsena olematu toidunormiga Siberi pakases – olukord muutub kriitiliseks
Kolm talvekuud - november ja detsember 1941 ning jaanuar 1942 - olid Uaz-is (Kamensk-Uralskis) olevate
tööpataljonide, eriti paljasjalgsete elus kõige raskemad ja kurvemad. See periood kestis kuni Eesti
väeosasse minekuni.
Tasapisi kadusid naridelt ära madratsid, tekid, padjad, voodipesud. Kuhu, seda ma tol ajal ei taibanud,
hiljem selgus, et need hangeldati mingil moel poiste, võib olla ülemuste poolt maha.
(1941.a. septembris nimetati kõik senised ehituspataljonid ehituskolonnideks ja viidi üle
isemajandamisele. Tööpataljonlaste eluolu hakkas väga palju sõltuma konkreetse üksuse juhtkonna
aususest – kuipalju kulutasid nad meeste varustamiseks ettenähtud vahendeid otstarbekohaselt ja
kuipalju omastasid ebaseaduslikult. Korralagedus tegi meeste elu eriti raskeks talve lähenedes, sest nad
kandsid ikka sõjaväkke võtmisel seljas olnud suveriided. Allikas: “Entsüklopeedia Eestist. Tööpataljonid”).
Sõduritele ettenähtud toidu- ja tubakanormist ei saanud üldse rääkida, eriti paljasjalgsed, kelle
toidunormi oli ebaseaduslikult poole võrra vähendatud. Elamiseks vähe, aga suremiseks peaaegu paras.
Suur lisamure oli suitsetajatel, sest tubakat liikus väga harva, pläru maksis mitu leivaportsu.

Täipõrgu
Ihupesu vahetati küll iga kümne päeva järel, kes vähegi jõudis ja riietus ja jalatsid võimaldasid, käisid ka
Kamenskis saunas. Kuigi riided lasti „täipõrgust“ läbi, ei saanud me täidest lahti - pärast sauna järgmisel
hommikul jalutasid elukad jälle ihul ja puhtal särgil. Et täide rünnakule vastu pidada, pidi neid iga päev
hoolega hävitama: särk seljast ära ja täid pöidlaküünte vahel katki.
Poisse sureb iga päev
Poisid muutusid alatoitluse tõttu järjest jõuetumaks ja apaatsemaks, otsisid naridel lesimiseks soojemaid
kohti, külma tõttu barakist väljas ei käidud. Paljasjalgsetele toodi toit barakki. Kes jäid nakkushaigustesse, need olid peaaegu kõik määratud kindlale surmale. Palju oli ka neid, kes lesisid naril seni,
kuni sinna surid.
Viimasel ajal magas minu kõrval ülemisel naril Kammeri poiss Heinrich Hango. Tema suur, turske kere oli
kokku kuivanud, abistasin teda narile ja narilt alla saamisel. Ühel hommikul märkasin, et Heinrichi
supikauss nari äärel oli puutumata ja ta ise alles magas. Proovisin teda äratada, aga ta ei liigutanudki end.
Siis uurisin teda lähemalt, ja selgus et Heinrich Hangost ei olnud enam iial sööjat.
Heinrichi laip viidi ära laibaruumi. See oli sama ruum, kus sügisel oli kartser.
Seal oli teisigi laipu, kõigil riided seljast ära võetud. Imelik, et sõbra surm ja laibad kartsaruumis ei
tekitanud minus mingisuguseid emotsioone, hinges valitses tühjus ja ükskõiksus.
Kodu oma kunagiste mälestustega oli ununenud, neid nagu poleks kunagi olnudki.
„Landitegemise“ mõttedki hakkasid kaduma, sest selleks polnud enam mingit võimalust. Oma
igapäevaseid vajadusi rahuldama minnes oli tarvis astuda ülespoole kolm trepiastet. Ühe ropsuga ma
kolme astet astuda ei suutnud, vahepeal tuli puhata, jõudu koguda.
Poisse suri iga päev. Kui kartsaruum laipu täis sai, mindi neid matma. Matjad olid tööl käivad poisid või
need paljasjalgsed, kes olid suutnud mingil moel riideid ja jalatseid hoida. Matma minna taheti, sest siis
oli võimalus saada terve toiduports ja võib olla veel „lantigi“ teha. Kuhu surnud poisse maeti, seda ma ei
tea. Ilmselt suure pakasega (kuni 50 külmakraadi) neid kaugele ei viidud.
Kuidas matmine toimus, sellest kuulsin hiljem: kangid, kirkad ja labidad võeti kaasa, kuid
hauakaevamisest külmunud maasse ei tulnud nälginud mehepoegadel suurt midagi välja, laibad maeti
lumme. Võite isegi arvata, mis seal siis toimus, kui kevadel lumi ära sulas ja soojad ilmad tulid…
Mis nendest haigustest ja nälga surnud Eesti poiste laipadest edasi sai, kas on kusagil nende ühishaud, kui
palju neid suri, kes nad olid? Neid andmeid pole ilmselt kusagil ja vaevalt on neid püütudki kindlaks teha.
Neist on seni sihilikult vaikitud.
Tuleb välja, et eesti ja paljudest teistest rahvustest noori mehi, kes tööpataljonides surid, justkui polekski
olnud. Ometi mobiliseeris Nõukogude võim neid kaitsma meie maad fašistlike röövvallutajate vastu
peetavasse sõtta.
Mis sai minu teistest narinaabritest, Kaarepere poisist Kõllist, seda pole mul kahjuks meeles. Ilmselt pidas
ta tööpataljoni elule vastu, kohanud teda ma hiljem ei ole. Kuid võib olla ka teisiti.
Kõrvalepõige 1980-ndate Elvasse
Et mälestused on aegade jooksul tuhmunud ning saatusekaaslastega kohtudes uuesti eredalt elustuvad,
seda kogesin mõne aasta eest Elvas rindesõprade päevadel käies. Meie Rakvere ansambel „Relvavelled“
ööbis Nõo Keskkoolis. Kui kooli tolleaegne direktor Kaljo Aigro vastu võttis, tundsin temas kohe ära oma
saatusekaaslase 821. tööpataljonist, ning meil oli palju, mida nendest aegadest meenutada.

Võib-olla kohtan edaspidi teisigi poisse tööpataljoni päevilt.
Jutuga tagasi UAZi 1941.aasta lõppu.

Säga kutsel satun köögitoimkonda – oma elu päästvale tööle
Siiski, mitte ainult kohver, kohver oli ainult põhjus. Tegelikult oli mu elupäästjateks Tartu poiss Säga,
juudist rooduvanem ja veel teisedki, kelle abiga ma ellu jäin ning minust jälle inimene sai.
Ühel 1941. a detsembrikuu õhtupoolikul, uue aasta eelsetel päevadel levis meie barakis kõlakas, et
köögitöölised-poolakad olid köögis vargile hakanud, seepärast olevatki meie toidud nii viletsad. Nüüd
olevat poolakad köögist minema löödud ning asemele võetavat eestlasi paljasjalgsete hulgast.
Minnasoovijad tunglesid juba rooduvanema ruumi ukse taga. Minul ei tulnud esialgu mõttessegi ennast
kööki pakkuda, arvasin, et kes mind sinna ikka laseb.
Sellel ajal olin millegipärast lähemalt suhtlema hakanud Tartu poisi Sägaga ning selgus, et rooduvanem oli
teda köögitööliseks välja valinud. Miks just teda valiti, seda ma taipasin hiljem Eesti väeosas, kus selgus,
et Säga oli komsomol. Säga kutsus ka mind kööki tööle.
Olin rõõmus ja üllatunud, kuid jäin uuesti nukraks, öeldes, et kes mind sinna laseb…
Rooduvanemale meenub minu heategu - kohvrivahetus
Säga aga ütles: “Küll rooduvanemal meeles on, et sa talle oma uue kohvri andsid.“ Ta viis mind poolvägisi
rooduvanema juurde. Seal ma siis purssisin suure vaevaga: „Prašu v kuhne na rabutu!“ Rooduvanem
vaatas mind algul nagu viirastust, sest olin kõhn ja kleenuke ning nägin tõepoolest viirastusena välja. Siis
äkki selgines rooduvanema nägu, ilmselt tundis ta mu ära ja kohvri lugu tuli meelde. Ta ütles: “Harašoo,
idii v khune!“ ütlesin „Spasiba!“ ja, oh sa ime, mul tuli nagu teine elu sisse! Õhinaga teatasin Sägale, et
lubati minna ning naeratas rahulolevalt. Avaldasin küll kahtlust, et kas mina, jõuetu kondibukett, jõuan
seal tööd teha. Säga naeris selle peale öeldes: „Küll sa köögis kosud!“
Ta teatas, et meil tuleb täna ööseks kööki minna, 24 tunniks, pärast tuleb teine vahetus ning meie olme
24 tundi vabad.
Otsisin nari alt, sealt ka kunagi leitud, kahe eri paarist kokku sobitatud suurenumbrilised, lagunenud
poolsaapad, toppisin sinna lisaks sokiräbalate mingeid kaltse ja läksime Sägaga kööki.
Köögis ootas ees taas kohtumine Plekkhambaga. August pannakse proovile
Aga seal langes mu süda saapasäärde, sest selgus, et meie ülemuseks ja vanemtööliseks on minu
„tuttav“, endine rooduvanem Plekkhammas… Temagi tundis mu kohe ära, välgatas kurjalt hambaid ja
ütles: “J…simulant prišol!“ Siis rääkis ta veel midagi ühe „kandilisega“, kes oli ka köögitööline ja ütles:
“Budet eksamen“, määras „kandilise“ (usbeki) vanemaks ja saatis mind temaga köögile puid tooma.
Väljas oli mitukümmend kraadi külma, peas oli mul ei-tea kust saadud katkine riidest kõrvik, köögist anti
presentkindad ja usbekk ütles: “Pašli“.
Kuhu me pidime minema, seda teadis usbekk, jässakas keskealine mees. Mina olin tema kõrval igatahes
nagu surmavari. Mulle tundus see usbekk väga tuttavana. Kuigi nad olid kangesti ühte nägu, näis mulle, et
ta kandis samasuguseid riideid kui too, kes meie eestlaste laagrisse tuleku ööl produkte valvas ja hiljem
kartulikoorma otsas laagrivahelt köögi poole sõitis. Igatahes võiski ta olla seesama, sest ta oli köögis tööl
olnud pikka aega.
„Drava okolo stantsii,“ ütles usbekk, „nada iti tiho…“ Sellest sain aru, et puid tuleb jaama juurest tuua,
õigemini sealt varastada.
Jõudsime raudtee äärde ja usbekk näitas mulle mitme meetri pikkust elektriposti: „Vot, drava,“ ja upitas
mulle posti jämeda otsa õlale, endale võttis peenema otsa ja ütles: “Pašli!“

Mina pidin minema ees… see Plekkhamba eksam puutoomine ei lähe mul iial meelest, see toimus justkui
unes. Kõigepealt tuli mul üliinimlikult pingutada, et palgi jämedama ots all mitte kokku variseda. Kust mul
see jõud tuli, seda ma ei oska seletada. Usbekk ütles jälle: “Davai, davai, pašli!“ Pidin hakkama astuma,
kuid püstigi seista selle koorma all oli kangelastegu… Hambad risti, hakkasin tasahilju, usbekk muudkui
sundis tagant. Minna oli kindlasti rohkem kui sada meetrit, võib olla paarsada.
Jõudsime siiski õnnelikult juba üsna köögi lähedale, siis tuli minna üle lahtise kraavi. Mina sain purdest
õnnelikult üle, aga usbekk komistas ja pillas palgi maha…
Õnneks libises ka minupoolne jämedam ots õigel ajal minu õlalt ära, muidu oleksin ma selle palgi alla
kägarasse jäänud ning ilmselt poleks siis minust enam elulooma olnud. Pärast seda ebaõnnestumist
muutus usbekk leplikumaks. Upitas mulle jämedama otsa õlale, jõudsime elektripostiga õnnelikult
sööklabarakki tagasi. Seal võttis Plekkhammas mind vastu, naeratas ja ütles: “Harašo, simulant!“ ja käskis
mul kööki sööma minna. Säga lõpetas parajasti õhtuse supi ülejääki. Minagi sain suure kausitäie paksu
suppi ning sõin selle suure isuga ära, isu aina kasvas…
10 või 15 minutit pärast söömist elektriposti saagides tundsin, et aeg on kiiresti WC-sse minna. Häbi
mõelda, aga sinna ma ei jõudnud. Magu ei võtnud sellist harjumatut toidulaadungit vastu.
Puutoomise retki oli edaspidigi, eelnevalt tehti luuret.
Vahel lõhkusime pooleliolevat või tühjaks jäänud barakki, vahel käisime umbes kilomeetri kaugusel
„lesapilkas“ midagi virutamas. „Lesapilkas“ polnud küll vaja luurel käia, sest saepuru kööki ja sööklasse
maharaputamiseks tõime sealt iga päev. Pimeduse katte all siis virutasime sealt ka päeval valmis
vaadatud küttematerjali.
Köögitööl ja toidul muutun luukerest jälle inimeseks
Esimene öö köögitööl möödus rahulikult, isegi kõhulahtisus ei piinanud enam eriti. Kui puud said
lõigatud-lõhutud, siis pesime nõusid, kütsime katlaid, koristasime. Kartuli koorimist ei olnud, selleks käiks
barakkidest eritoimkond. Köögiruumides oli eraldi komandöride köök, sinna meil Sägaga minna ei
lubatud. Seal tegutses põhiliselt volga-sakslane - kokk, vahel ka teine kokk ja vanemtööline Plekkhammas.
Volga-sakslane oli rõõmsameelne noor sõjaväeriietuses mees, tema oli meie vahetuses peakokk.
Sakslane laulis alati kõrge tenorihäälega nii vene kui ka saksa keeles.
Meid, eestlasi, hakkas ta hüüdma eesnime järgi ja rääkis meiega vahel ka natuke saksa keeles. Mina olin
August, aga Säga eesnime ma ei mäleta. Hiljem loobus ka Plekkhammas mind simulandiks kutsumast ja
ütles „Avgust“.
Saksa kokka öösel köögis ei olnud, ta käis kusagil mujal magamas.
Teised ööbisid kõik köögis, seal oli paar magamisaseme moodi istepinki. Esimesel ööl me Sägaga ei
tukkunudki, leidsime endale kogu aeg tegevust.
Hommikuks valmis suures katlas töölistele mingi supp tangudest, kartulitest, poslamaslast ja sinna sisse
pandi vist isegi mingit liha.
Hommikul toidu jagamise ajal algas sööklaruumis suur kisa ja lärm.
Jagati leiba ja suppi, riieldi, mõnes lauas ka kakeldi. Meie Sägaga end söökla ellu ei seganud, olime köögis
sellel poolel, kuhu toodi mustad nõud.
Mõni küsis läbi luugi meie käest „lanti“, aga esialgu polnud meil kellelegi midagi anda.
Ise sõime siis, kui kõik olid sööklast ära läinud. Sõime, mis üle jäi. Aga katlapõhja jäi ikka midagi toekamat.
Köögis anti mulle selga mingi puuvillariidest kombinesoon, tõmbasin selle oma poollagunenud
maavillasele vammusele peale.

Saunas ehmatan sakslasest kokka oma kõhnusega
Kui lõunasöök oli välja jagatud ja põhilised köögitööd tehtud, siis jäi õhtusöögini veel tükk aega ning meid
viidi Kamenskisse sauna. Viiaks oli meie vahetuse peaülem, lõbus sakslasest kokk. Saunas andsime kõik
oma riided „täipõrgusse“.
Kui kokk nägi minu alasti keha, lõi ta käsi kokku ja hüüdis: “Hospadi, pamilui, kakoi tõ hudoi!“ Mu keha oli
tõepoolest nagu nahaga ületõmmatud luukere, nahkki polnud enam „kvaliteetne“, vaid täide näritud ja
katki kratsitud.
Kõik kaalusid end, minu kaal oli 43 kg (enne mobilisatsiooni 63 kg). Sakslane vangutas kaua pead, jäi
tõsiseks, unustas tükiks ajaks laulmisegi. Kui olime end mehiselt pestnud, saime kätte tulikuumad riided
ja puhta pesu, riietusime ja asusime õndsa tundega jälle tööpataljoni poole teele.
„Saunas hakkame käima iga nädal,“ ütles sakslane.
Köögis jätkus töö: õhtusöögi valmistamine ja väljajagamine, pesemine ja koristamine jne.
Õhtul kell 8 tuli teine vahetus, nende hulgas oli kaks eesti poissi meie pataljonist. Meil Sägaga järgnes 24tunniline puhkus, mis peaaegu eranditult, väikeste vaheaegadega kuluks söömiseks ja magamiseks.
Polnud ka tunda, et täid oleksid tuska teinud.
Minu moraalne seisund ja väljanägemine paranesid üsna kiiresti, kondid nahal hakkasid tasanduma, täisid
jäi üha vähemaks. Sakslasest kokk hoolitses sageli selle eest, et saaks hammaste taha mõne parema pala
komandöride köögist. Köögi selle osas vaaritati head ja paremat, toite võis julgelt võrrelda restoranide
omadega.
Komandöride köögis vaaritati nagu restoranis, ülejääkidest keedeti töölistele toitu
Sakslane oli tõeline meister oma alal. Komandöride köögist viisid erariides naised ja mehed kogu toidu
minema. Mis “komandöridetoidu“ valmistamisest üle jäi, nagu kondid, subproduktid jms, läks tööliste
katlasse. Iga päev tõime laost kaks 50-60 kg raskust sealiha keha, need läksid komandöride kööki.
Toiduaineid käisime laost toomas mitmekesi, siis polnud karta näljaste paljasjalgsete kallaletungi. Ka leiba
toodi kinnise veokiga. Kui kartulikoorimise ajal sööklas valvet polnud, siis tassiti suurem osa kartulitest
koos koortega prügikasti ja sealt barakkidesse. Et seda ei juhtuks, oli Plekkhammas isiklikult
kartulikoorijate juures ja jälgis valvsalt nende tegevust.
Paljasjalgsed varastavad leivaruumi paljaks
Ükskord, tund või paar pärast keskööd, kui köögis oli kõik vaikne, kuulsime äkki leivaruumis kolinat.
Leivaladu oli akendeta köögiosa. Plekkhammas tõi kiiresti võtme, avas ruumi ukse ja lülitas valguse sisse.
Nägime, kuidas katuselakke tehtud augu kaudu parajasti tõusis lae poole raudkonksuga varustatud
puutoigas, leivapäts otsas. Ruum oli leibadest peaaegu tühjaks tehtud. Plekkhammas vandus ropult ja
haaras raudorast kinni ja leivapäts koos oraga kukkus põrandale.
Jooksime kiiresti barakist välja, et vargaid tabada, aga võta näpust. Ümberringi valitses haudvaikus,
mingeid vargaid näha ei õnnestunud. Järgmisel päeval sai kogu pataljon viletsat supilaket, leiba polnud,
see vähene, mis leivaruumi järele oli jäänud, viidi komandöride köögi kaudu köögist ära.
Iga päev võis köögi ümbruses luusimas näha nälginud ja räbalates eesti poisse, kes lootsid siit leida midagi
söödavat. Prügikastis koukijaid oli tihti, sellele ei pööranud mööduja mingit tähelepanu.
Kohtun tädipoeg Edgar Adusooga
Paar nädalat köögis tegid mind uuesti inimeseks. Nälg, mis varem ahistas nii füüsilise kui vaimse olemise,
taandus. Tekkis kaastunne nälgivate saatusekaaslaste vastu, aga aidata ei saanud. Suurima moraalse löögi
sain ühel 1942.a jaanuarikuu alguse päeval, kui nägin prügikastis koukimas oma tädipoega Edgar
Adusood. Sellises olukorras kohtusime pärast Slobotskois lahkumist…
Mul kippus nutt kurku, kuid hoidsin ennast vaos ja avaldasin rõõmu jällenägemise üle: „Tere, Edgar! Mida
sa siin teed?“

Edgar vaatas tummalt ja osavõtmatult mulle otsa ja ütles: „Ah sina oled, August. Otsin siit midagi
söödavat,“ ja jätkas oma tegevust. Mind nagu polekski tema jaoks olemas…
See tegi lõpmatult kurvaks, ühtlasi tundsin ennast Edgari ees milleski süüdi olevat.
Hakkasin Edgarilt üht-teist küsima ka teateid Ruudi kohta. Ta vastas mulle ükskõikselt ja jätkas koukimist.
Metsatöödele saadetud Ruudist ei teadnud ta midagi. Tema olnud sel ajal haige, seepärast teda metsa ei
saadetud. Ta olevat praegugi haige. Polnud ka midagi imestada. Edgar oli juba lapsepõlves hädas nõrkade
kopsude pärast.
Kui ütlesin, et mina olen siinsamas, selles köögis alaline tööline, tärkas Edgari silmis huvi ja ta küsis kohe:
„Võib olla on sul köögist midagi süüa anda?“
Käskisin tal tulla sööklasse. Läksin kööki ja rääkisin Sägale oma kohtumisest. Et Plekkhammast ega kokka
polnud silmapiiril, viisin Edgarile kausi täie paksu suppi ja tubli leivatüki. Edgar sõi suure isuga, muud
maailma tema jaoks ei eksisteerinud. Lõpetanud söömise, ütles Edgar: „Aitäh, August, ja nüüd lähen ma
barakki. Kas ma võin homme jälle tulla?“ – „Tule jah, tule kindlasti. Ainult tule ülehomme, mina olen
vahetusega tööl, homme mind ei ole.“ Nii käis Edgar mitu päeva meie köögis „landil“.
Aga siis ta enam ei tulnud ja ma ei näinud teda enam kunagi.
Levivad kuuldused Eesti rahvusliku väeosa formeerimisest
Minu kööki tulekust oli möödunud kolm nädalat. Kehakaal oli normaalne, täide näritud ja kratsitud jäljed
olid ihul kadunud.
Valdas koduigatsus. Millal ja kas sinna jõuame? Mõlgutasin neid mõtteid vabadel hetkedel ning siis, kui
sakslastest kokk laulis vahel lõbusid, vahel kurbi laule.
20. jaanuaril 1942.a sain 20-aastaseks, sellel päeval „premeeris“ kokk mind suure kausi täie maitsvate
nuudlitega komandöride köögist.
Kui palju iga päev mu saatusekaaslasi 821. tööpataljonist pärast minu kööki minekut iga päev suri, ma ei
seda ei tea, sest käisin barakis ainult magamas.
Enamik ellujäänutest püüdis igahinna eest tööl käia, et saaks terve toiduportsu.
Vahetevahel päeval, kui barakist väljas käisin, möödusin tollest õudsest laibaruumist, mis nüüd oli ilma
ukseta. Heitsin tahtmatult pilgu sisse ning alati oli seal alasti laibad…
Kuulsime, et laagris käinud mingi komisjon eesti poiste olukorda kontrollimas ning olevat avastatud
ülemuste kuritarvitusi. Et neid oli massiliselt, selles olime veendunud. Pealegi levisid kuuldused, et kogu
juhtkond koosneb endistest vangivalvuritest või varem millegi eest karistatud iskutest. Kas kontrollimisel
oli mingisuguseid praktilisi tulemusi? Võib-olla oli.
Märkasime, et tööliste supp muutus paksemaks ja selles võis vahel märgata ka rasvainet.
Pärast komisjoni käimist hakati rääkima ka Eesti rahvusliku väeosa formeerimisest.
Kuuldu äratas elavat huvi, andis nälginud poistele uut elujõudu. Peatselt, jaanuarikuu lõpupoole, selgus,
et need polegi kuuldused. Laagrisse saabusid Eesti valitsuse esindajad, kes käisid barakkides ja vestlesid
eranditult kõikide eestlastega.
Meie pataljonis käis täidlane keskealine sõjaväepluusis mees, rääkis sulaselget eesti keelt. Meid valdas
rõõmus elevus, kui nägime eestlasest ülemust, kes tundis meie eluolu vastu huvi. Ta tundus meile olevat
justkui jumala saadik kaugelt sünnimaalt. Küsinud, kas tahame minna peatselt formeeritavasse Eesti
väeossa, sai ka kõigilt kõhklemata jaatava vastuse. Ta ütles, et korraldus tuleb varsti.
Nii me siis jäime käsku ootama.
Poisid enam tehases tööl ei käinud, meie Sägaga olime köögis edasi.

Tööpataljoni “ettevalmistusega” sõtta
Korraldus saabus 1942.a jaanuari lõpul. Oli vist 1. veebruar, kui ka meid köögist Sägaga koos teistega Eesti
väeossa (Eesti Laskurkorpusesse) teele saadeti.
Lahkumine köögist oli nukker-pidulik, sest olime rohkem kui kuu aja jooksul saanud omavahel sõpradeks,
pealegi läksime ära ainult meie oma eestlased.
Kõige rohkem oli lahkumisest kahju, kujutage ette, kellel? - Plekkhambal! Kuuldes, et meie Sägaga läheme
ära, küsis ta minult üllatunult: “Miks sina, „simulant“ ära lähed, kas sina oled ka eestlane?“ Ütlesin, et
muidugi eestlane, kes ma siis veel olen? Tema arvanud, et mina olen venelane, ma oskavat hästi vene
keelt. Et Plekkhammas õpetas mind hästi vene keeles vanduma, ega ma sellepärast veel venelaseks
muutunud, kuigi venekeelseid sõnu ma teadsin väga vähe!
Nii see jutt meil seal lahkudes käis, sakslasest kokk ja usbekk naersid laginal.
Plekkhammas aga nuttis, suudles ja kallistas meid ning pani meile kaasa tohutu toidunoosi, justkui
oleksime läinud maailma otsa. Nüüd, tagantjärele, tollele lahkumisele mõeldes meenub ikka kõige
meelsamini, Plekkhammas, tema siiras ja aval vene hing. Kui mu mälu ei peta, siis rongile läksime samas,
UAZis, juba meile tuttavatesse loomavagunitesse, kus nüüd küdesid „buršuikad“.
Nälginud mehepojad ronisid vagunitesse, kes ise, keda aitasid saatusekaaslased. Meie Sägaga hoidusime
vagunis tagaplaanile ning jälgisime nälginud poiste käratsemist leiva ja vee millegi jagamisel:
tööpataljonist anti kõigile „suhoi pajok“ (kuivtoit) kaasa. Poisse vaadates tekkis kurku klomp ja justkui
süütunne nende ees, sest minul olid söögimured kadunud.
Kamensk-Uralskist Kamõšlovi, Eesti laskurdiviisi formeerimispaika
Järgmisel hommikul jõudis meie ešelon Kamõšlovi. Siin formeeriti 7. Eesti laskurdiviisi. Tugevamad ja
tervemad nagu meie Sägaga, arvati kohe roodudesse ja pataljonidesse, saime mundri ja algas sõdurielu.
Sattusime 354. Eesti lLskurpolgu 3 pataljoni 7. roodu.
Roodukomandör oli vanemleitnant Kevvai.
Paljud poisid läksid aga paranejate pataljoni või otse haiglasse. Võitlus surmaga kestis veel siingi tükk
aega, sest näljast nõrgaks jäänud organism ei suutnud kohaneda, veel vähem vastu panna
nakkushaigustele. Selles elu ja surma peale võitluses surid veel sajad poisid, arstid ei suutnud neid päästa.
Sellest rääkis ka mu saatuskaaslane Vambola Metssalu (eestpool riviõppuse naljamees Tartust),
kelle ühest kirjas (16.5.1978) järgmine väljavõte:
“Tere kallis sõjasõber August!
Olin väga rõõmus sinult kirja saades. Ise mõtlesin, et ei tea kas vastab!
Oh-oh-oo! Kõik tuli meelde! Mäletan, et sul oli vist 1941.a. helehall ülikond ja et olime vist tol ajal üht
kasvu poisid, niiet rivis kõrvuti või üksteise taga. Mina ka praegu 168 cm, niiet täpselt üks kasv. Ma vist
hiljem sain kasvu veidi juurde. Mis puutub tollesse Tartu poissi Sägasse, siis mäletan, et oli punane
kampsun ja hallid püksid. Eks ma katsun Tartu peal ta jälgi ajada, aga ei ole pärast sõda kohanud. Mõned
posid, kellega koos sain 1941.a. Tartust ära minna, liiguvad veel ringi. Ühte kohtasin hiljuti – Mogrik invaliid. Mis puutub tollesse tööpataljoni aega, siis kui sul on meeles, detsembris käisime betoonitsehhis
tööl. Mina olin öövahetuses kella 18.00 kuni kella 6.00 hommikul. Marukülm oli, üle 40 kraadi. Ühel
detsembri lõpu päeval varastati mul buhvaika (vatijope) ära, tööle ei läinud, löödi kartsa. Oma vanamehe
sineli andsin ma Pullale, Erichile, võib olla tead? Olin 5 – ööpäeva 1942.a. vastuvõtmas putkas. Päeval
magasin, öösel ei saanud. Mõnel õhtul oli kuni 15 meest (viilijad jt vastuhakkajad) 2x3 ruutmeetrisel
põrandapinnal. Narisid ka sees ei olnud. Niiet kitsa võitu oli. Kui välja sain, ei olnud sooje riideid anda.
Pandi ahju kütma. Puid ei olnud. Kästi virutada raudtee äärest. Kord jäin vahele. Tiriti raudtee ääres
olevasse ruumi. Tegin, et vene keelest aru saanud ei põmm ega mõmm. Staršina päästis välja, ise käskis
puid virutada. Et ma ahju kütmisel oma initsiatiivi ja kohusetunnet üles näitasin, edutati mind jaanuaris
peldikute väljaveo brigaadi brigadiriks. Sain jälle „vatjovka“. Anti hobune, kangid ja muud tööriistad.

Päevas vedasime kaks koormat. Külmakraade oli 40-45. Kaks meest läksid koormaga, teised olid
„täitaplas“ soojas ja kuulasid ühe 1941.a. rindemehe memuaare, suukesed laiali. Ega sina ometi meie
brigaadis ei olnud? Ja siis tuli ju komisjon. Küsiti, kas sõdida sakslastega tahad? Vastasin, selleks ma siia
Venemaale tulingi. Jaanuari lõpupoolel vedelesime naridel ja ootasime ešelane, tööl ei käinud. Mäletad?
Jaa nii me sõitsimegi Kamõšlovi ja ka ühte polku sattusime, 354–ndasse, arvatavasti ka ühte roodu, 7ndasse. Käisime saunas. Saun oli ju väga jahe. Mulle tundus kohe, et marssisime 10 km. Ilm oli külm.
Pärast seda mul tagant lippama hakkas. Eks see… õliga üleujutatud leivasupp ka kaasa aitas. Edasi juba
kolm kuud kolmes haiglas. Hing jäi sisse seetõttu, et nädala jooksul midagi ei söönud. Hiljem, kui juba
midagi taipama hakkasin, nägin, et igal tööpäeval tõsteti 1-2 meest palatist koridori. Ei aidanud seal
kunstlik õhupumpamine, ei süstid ega kupud. Ei tea, palju neid meie poisse sinna jäi? Mõnede
koolivendade mammad käisid oma poisse küsimas. Mis ma neile ikka oskasin ütelda. Tegin, nagu ei
teaks.“

Vinni NST sõjaveteranide ansambli endises ja praeguses (1970 II pool) koosseisus on
mitmeid sõjaveterane, kes aastatel 1941-1942 olid tööpataljonides.
Vasakult 5.Juhan Siiver, paremalt 1. Oskar Rohila, 2. August Kondoja, 3. Otto Tamm,
4. Erich Laos, 4.Valentin Seiner.
Foto ansambli liikme Pendo Muinasti matusel 1976.a.

Velikije Luki lahingute karastus
Veel üks maapealne põrgu ootas läbitegemist.
Vinni valla infolehe “Koduvalla Sõnumid” 2017.aasta jaanuarinumbris meenutab August Kondoja
Hilje Pakkaneni artiklis “August Kondoja – mees kui tugev puu, oksad haljendamas laulust” oma
elusaatust, sh pärast tööpatalonist pääsemist ning määramist Eesti laskurkorpuse ridadesse ja lahinguid
Velikije Luki all.

II maailmasõja Idarindel Pihkva oblastis
toimunud Velikije Luki lahingud algasid
24. novembril 1942
ja kestsid 20. jaanuarini 1943.
Lahingutes hukkus ligemale
7000 Eesti laskurkorpuse meest
ning haavata sai veel paar tuhat.

“Neid kordi, mil August oma elus on olnud surmasuus, ei ole ta hakanud üles lugemagi.
Päevad 21.-25. detsember 1942 ja 11.-17. jaanuar 1943 on August Kondojal siiani hästi meeles.
“Luki lahingutes oli mul mitut sorti õnne. Ükskord jäime miinisaju alla, mul õnnestus varjuda. Teine kord
pääsesin sellega, et mind oli määratud just selleks päevaks köögitoimkonda. Kogu meie rood hävines
täielikult.”
August Kondoja oli Luki lahingutes käskjalg (II roodu käskjalg nii vanemleitnant Aasale kui ka pataljoni
komandörile Makarovile).
“Avastasin snaipri, kes meid maha nottis. Minulgi laskis ta kuuliga mütsist läbi. Selline tunne oli, et nüüd
läks kuul peast läbi, aga imelik, kuidas ma veel ikkagi elan.”
14. jaanuaril pandi käskjalgu dzotte ründama. “Roomasime mööda täistuisanud kraave. Mitu päeva
hiljem 20. jaanuaril, kui võis lõpuks sineli seljast võtta, märkasin, miks sinel selja pealt mitmest kohaks nii
rebenenud oli. Põhjuseks oli sakslase kuul, mis läbis küll sineli, kuid ei riivanud selga – sineli all oli
elupäästev puhvaika.
Järgmiseks eluga pääsemiseks loeb August enda saatmist kaheks aastaks Leningradi sõjakooli 17.
septembril 1944.a. Sõjakool päästis teda lahingutest Eestis, mis olid enamasti vennatapulahingud nagu
Porkunis ja mujalgi.
Viimased eluaastad veetis August Kondoja Uhtna hooldekodus, kus ta meenutas Velikije Luki lahinguid.
Tagantjärele pean õigeks kahe lahinguperioodi kohta Velikije Luki raudteedepoo piirkonnas 1943.a
jaanuarikuul midagi olulist ja selgitavat lisada, mis on selgunud aastakümneid hiljem, kuna minul kui
otsesel osalejal nendes episoodides, on see kõik väga täpselt meeles.
Olen nendest jutustanud ja kirjutanud ka varem. Näiteks 1944. aastal, kui Leningradis Sõjakoolis märgiti
mõne kursandi kohta Eesti korpusest, sh ka minu kohta, et on teinud läbi Velikije Luki rasked lahingud,
kuid pole saanud ühtegi autasu. Kästi kirjutada neid episoode, mis olime lahingutes ja paluti neid saata
Eesti Korpuse (või 8. armee?) juhtkonnale arvestamiseks meie autasustamisel.

Usun, et need minu kirjad, mis olid väga detailselt kirja pandud, jõudsid korpuse juhtkonnani.
Kuid mingit autasustamist tagantjärele ei järgnenud kunagi.
Suureks üllatuseks seoses nende lahinguperioodide jutustamise järel tekkis mulle 1967. a septembrikuul,
mil Rakvere KITi klubis tähistati Eesti Laskurkorpuse moodustamise 25. aastapäeva.
Pärast lahinguradadel käimist Porkunis olid kokkutulnud veteranid pikkade peolaudude taga ja kuulasid
Vinni klubi poolt koostatud temaatilise kava „Laulud ja lood sõdurisinelis“.
Kõik esinejad olid Vene sõjaväevormis, dekoratsioon suvine, kasemetsatukk, laulud ja episoodid
vaheldumisi. Kava kuulati suure huviga. Mina rääkisin ilmekalt ka episoodi saksa snaiperi ja minu
teineteise jahtimist ja kuidas see lõppes. Selle peale oli saalist väga tugev aplaus.
Kava lõpul oli samuti tugev aplaus ja lavale tuli kindral Johan Lombak. Ta tänas mind, surus kätt ja ütles:
“Ma mäletan väga hästi seda episoodi, millest sa nii täpselt ja emotsionaalselt jutustasid.” Ning osutades
mu sõduri kuue rinnas olevale „Punase Tähe“ ordenile, ütles: „Mina andsin sulle selle autasu“.
Olin nii üllatunud, et ei saanud sõna suust!
Kindral Lombak lahkus ka kohe lavalt ja ma ei saanud talle midagi selgituseks öelda, et olin selle ordeni
saanud mitte temalt, vaid Rakvere Rajooni sõjakomissarilt Rästaselt 1956. aastal, mil vabanesin
Punaarmeest ja olin täpselt 15 aastat Punaarmees teeninud.
Et autasu, mida Lombak selle episoodi eest andis, oli “Punase Tähe” orden, see on kindel ning järeldan, et
selle saaja võis olla roodukomandör vanemleitnant Piasa, kes kõike seda väga täpselt teadis. Mina ei
saanud see mingil juhul olla, sest minult ei küsinud keegi, kes ma nimeliselt olen.
Olin II roodu käskjalg nii vanemleitnant Aasale kui ka pataljoni komandörile Makarovile.
Ilmselt sai pataljoni komandör Makarov ka autasu. Tema käsul likvideeriti snaiperi tulipunkt ja veel pool
maja, kus snaiper sees oli. Samuti võeti järgmisel päeva pataljonis 11 sakslast vangi, keda meie, kaks
käskjalga, pataljoni staapi juhtisime. Pataljoni komandör küsis küll tookord, kes vange tõi. Näidati talle
meid, kahte käskjalga. Selle peale ta ütles: “Patstavit na nagrastenie“ ja lahkus depoost.
Keegi meilt hiljem midagi ei küsinud, ka Makarov mitte, kuigi meid oma staabi juures pidevalt nägi.

End. 925. Eesti Laskurpolgu luurerühma veteranide kokkutulekul 25.mail 1985.a. Rägavere mõismuuseumi ees. Enamik neist on olnud 1941.-1942. a tööpataljondes: vasakult 1. Arnold Karu,
2. Vilhelm Simmul, 6. Teodor Vanala (Vassiljev), 7. Eduard Korjus, 8. Manfred Kütt, 10. Ahto Räni,
11. August Kondoja, 14. Alfred Raudsepp, 15. Arnold Kübar, 16. Augustin Maripuu.

Rahuaeg. Mis meist edasi sai?
Talu omanikku, ka mitte õiget põllumeest, ei saanud ühestki neljast Kammeri poisist, keda 3. juulil 1941.a.
mobiliseeriti.
Praegu olen elavate kirjas ainult mina.
Heinrchi Hango surmast tööpataljonis minu kõrval naril ma juba kirjutasin.
Rudolf Zeigerit ma pärast Sloboskois lahkuminekut ei kohanud. Pole teada, kas ta hukkus tööpataljonis
või lahingutes. Ühelgi memoriaaltahvlil pole ma tema nime seni leidnud. Mäletan, et pärast sõda anti
omastele tõend Rudolfi hukkumise kohta.
Sõja lõpu eel 1945.a. said Edgar Adusoo vanemad Kirovi linna haiglast kirja tulla oma pojale järgi, kes
olevat seal olnud ja surnud. Kui Edgari vanemad kiirabisse jõudsid, oli poeg ammu maetud, ning teda ei
õnnestunud kodumaa mulda puhkama tuua. Nüüd on ilmselt tema kalmuküngas kõigi poolt unustatud,
kadunud. Säilinud on ainult mälestus omaste ja lähedaste südames.
Virumaa rõõmud ja mured said ka minu omadeks
Augustist sai Nõukogude Armee ohvitser ning pärast Eesti rahvuslikke väeosade likvideerimist ja
demobiliseerimist 1956. aastal virumaalane.
Vinni infolehes Koduvalla Sõnumid 2017.a jaanuari numbris Hilje Pakkaneni artiklis August Kondojast
nendib August, et töötas pärast sõda ametiühingu liinis kultuuri alal Jõhvi kutsekoolis. “Siis aga pandi
mulle partei keskkomitee poolt “käpp peale”. Kui tahtsin keelduda, tõmbas kapten sahtli lahti. Ma
teadsin, mis seal sees oli. Revolver.”
August Kondoja saadeti käsu korra Vinni sovhoosi partorgiks.

August Kondoja töökoht Vinni NST keskuses (end. Vinni mõisas) ja Vinni klubis kultuuritööd tehes.

1989.a Augusti memuaaridega jätkates:

1953. aastal Jõhvis teenides abiellusin.
Mu isatalu Tartu rajoonis Kavandu külas hävis peale vanemate surma täielikult. Minust ei olnud talu alles
hoidjat, kuigi oleksin seda väga soovinud. Ilmselt ei saa ka minu järeltulijatest isatalu taastajaid.
Ruudi ja Heinrichi taluhooned on vist osaliselt alles, kuid neid kasutavad võõrad inimesed. Ainult Edgari
isakodus elab temast noorem vend Kalju oma perega.

August Kondoja meenutab kaksikute poiste sündi 30. juulil 2019:
1957. aasta juulikuul olime perega puhkusel minu isakodus Kavandu külas Kounu talus.
Olime seal kolmekesi: mina, abikaasa Elvi ja tütar Mare (sündinud 24.06.1954a). Meie (Elvi ja minu)
arvestuse kohaselt pidid meil sündima kaksikud pojad 7. augustil.
31. juulil pidid algama minul Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid, seega kaksikute sündimise ajaks oleksid
eksamid ilusasti läbi olnud.
Aga 30. juuli hommikul hakkas Elvi tõeliselt tundma, et temal läheneb sünnitusaeg ja ma pean teda viima
Tartusse sünnitushaiglasse. Sellest polnud pääsu. Aga kust leida autot? Õnneks selgus, et üsna lähedal
naaberkülas oli autoomanik.
Tunni aja jooksul leidsin tolle omaniku üles ja ta viis meid kõiki – sünnitajat, mind ja tütar Mare Tartusse,
kus Elvi võeti kohe sünnitushaiglasse vastu. See oli umbes kella 11 paiku.
Meie Marega jäime sünnitushaigla lähedale telefonikapi lähedusse ja helistasime seal aeg-ajalt, küsides,
kuidas sünnitajal olukord on. Haiglasse meid sisse ei lubatud.
Alljärgnevalt viimane telefonikõne Tartu telefonikapi juures 1957.a 30.juulil kell 13.10:
„Hallo! Kas sünnitusosakond kuuleb?“
„Jah, sünnitusosakond kuuleb.“
„Räägib jälle August Kondoja. Kuidas sünnitus edeneb?“
„Hästi, edenes.“
„Kaks poissi on juba käes“.
„Ohoo! Palju neid veel tuleb?!“ (Lõbus naer telefonis.)
„Ei, rohkem neid enam ei tule…“
Kell 13.00 sündis Raivo Kondoja, kell 13.05 Väino Kondoja Tartu sünnitushaiglas.
Hiljem selgus, et mu kõnevastuvõtja oli mulle tuttav sünnitushaigla õde. Tema võttis vastu ka minu ja
Mare õnnitluslilled, mille viisime, kui sünnitused teada olime saanud. Pärast seda, kui kaksikute sünnist
teada saanud, õnnitluslilled ära viinud, sõitsime mingi liinibussiga isatallu tagasi.
Ülikooli sisseastumiseksamitele jäi minemata, sest Tartus ei olnud mul sel ajal elamine-olemine võimalik
ja kolmeaastast tütart polnud kellegi hoolde jätta.
Kui sain teada, millal Elvi kaksikutega haiglast välja kirjutatakse, tellisin selleks ajaks töökohast (Rakverest)
auto (Willise) meile järele ning 10. augusti paiku olime Rakveres Lai tänav 3 korteris tagasi, seekord juba
viiekesi.
Tagasi 1988.a memuaaride juurde.

Tööpataljonid tunnistati kuritegelikeks.
Tööpataljoni põrgu läbi teinud väärivad mäletamist ja mälestamist
1942.aastal Eesti väeosades teenides esitasime ülemustele küsimusi Kamenski tööpataljonide kohta.
Meile vastati, et pärast meie äratulekut need pataljonid likvideeriti ja juhtkond anti varguste ja teiste
kuritegude eest kohtu alla. Kas see oli tõepoolest nii, seda meie tea. Võib-olla tahtsid Eesti väeosade
ülemused ennast ja meid rahustada. Tööpataljonide rasked tingimused olid ju kõigile tagalas olevatele
eestlastele hästi teada.
Praegu, meie ühiskonna uuenemise (1980-ndate lõpp) ajal tuleb päevavalgele tuua kõik stalinlikud
kuriteod, ka need kurjategijad, kelle süü tõttu hukkusid 1941.a. Punaarmeesse mobiliseeritud eestlased.
Mina isiklikult ei ole pärast tööpataljonis olekut Kamenskis käinud, kuid olenemata süngetest
mälestustest kavatsen sinna millalgi minna. Arvan, ma ei leia seal tööpataljonides hukkunud kutsealuste
matusepaiku. Tahan, et Kamenskis ja mujal saaks hukkunud eestlaste mälestuseks püstitatud
mälestusmärgid, ka siis, kui ei õnnestu hukkunute ühishaudu ega kindlaks teha hukkunute haudu ega
nimesid.

Kui me seda ei tee, siis jääb meie südametunnistusele igavesti võlg ajaloo, inimsuse ja Eesti rahva ees.
Alustan tööpataljonlaste mälestuste kogumist, saatuse uurimist
Minu meenutuste ilmumisajal ajalehes Viru Sõna on pöördunud minu poole 1941.a tööpataljonides olnud
ning nende tuttavaid ja omakseid. Küsitakse tänini teadmata kadunud, täpsustatakse minu meenutusi
jne.
Saadan laiali küsimustiku tööpataljonides viibinute kohta info kogumiseks.
Järgneb aastakümnete pikkune töö, ilmuvad raamatud. Augusti eestvõttel asutatakse Eesti
tööpataljonlaste ühing tema kodusel aadressil Põllu tänaval. Etteruttavalt: seda ühingut juhatas August
veel Uhtna hooldekodustki 2020.a talvel. Eesti president Arnold Rüütel tunnustas August Kondojat 2002.a
V klassi Punase Risti teenetemärgiga massirepressioonide uurimise eest.

Ansambel Relvavelled. Paremalt 1. August Kondoja.
End. 925. Eesti Laskurpolgu luurerühma veteranid kokkutulekul 25. mail 1985.a.
Paremalt 1. Augustin Maripuu, 2. August Kondoja, ees Eduard Korjus.

Käsutäitmise aeg
Vinni valla infolehes Koduvalla Sõnumid 2017/1 Hilje Pakkaneni artiklis August Kondojast: “Õnneks sai ta
ka Vinni sovhoosis tegelda südamelähedase kultuuritööga, laulda ja pili mängida. Partorgi ametiaega
peab August käsutäitmise ajaks, millel ta pikemalt peatuda ei taha.

Vasakpoolsel paraadfotol on August Kondoja “paigutatud” Vinni sohvoosi eesrindike
karjatalitajate sekka, parempoolne pilt nõupidamiselt: paremalt 1. Vinni NST peaarhitekt Ilmar Bork,
2. partorg August Kondoja, 3. Vinni NST direktor Heino Kallaste, 4….

August Kondoja Ülo Ülesoole põllumeeste päeva kuulutusi jagamas, paremal koos Vinni sovhoosi
direktori Heino Kallastega aru pidamas.

Vasakul Mõdriku Tehnikumi õpetajad asutuse presiidiumis: I reas vasakult: 1.Koidula Basarova
(sovhooside raamatupidamise õpetaja), 2.Vinni ST direktori asetäitja õpetöö alal (Mõdriku
Tehnikumi direktor) Evald Tõnisson, 3.August Kondoja, 4.Vinni ST direktor Heino Kallaste, 5.… 6.
Helle Liblikas,
II reas: 1.Inge Järvet (kunstnik), Endel Nõmm, 3.Ester Vallas, 4. Aino Epner, 5. Viivi Tõnisson, 6.
Virve Keskküla.
Paremal: Vinni näidismajandil oli palju sõpru, seekord külas Ungari SDV Szolnoki Kesk-Tisza
riigimajandi delegatsioon (selle riigimajandiga oli Vinniga sõprussuhetes) Mõdrikul Veskitare ees
1978.a. Vasakult: 2. Vallfried Suuban, August Kondoja, 4. Vinni ST direktori asetäitja Paul Randroo,
7. peaarhitekt Ilmar Bork, 9. Vinni ST direktor Heino Kallaste 10. Evald Tõnisson.

Praegust iseseisvusaega hindab August palju enam
Oma peaga mõtlemine saabus koos perestroika ja Eesti iseseisvumisega.
Ja Vinni rahvas peab Augustist tänaseni lugu.
Tütar Mare (Vassiljevi) sõnul ei häbene ta isa oma punast aega, sest ennekõike on isa olnud ja jäänud
inimeseks.

Pajusti meesansamblist
Pajusti meesansambel
juuniküüditamise
aastapäeval 14. juunil 2013
Rakveres Okaskrooni
mälestusmärgi juures
peetud tseremoonial. Fotol
koos Vinni vallavanem
Toomas Väinastega.
August on paremalt teine
Hilje Pakkaneni foto.

Pajusti meesansambel
okupatsiooniohvrite
mälestuspäeval
Pilistveres. August
Kondoja fotol
paremalt teine.
Ansmblit juhatas
Inge Arula.
Inge Arula foto.

Meesansambel 45. tegevusaastapäeva pidu

2015. aasta mais tähistas Pajusti meesansambel oma 45. tegevusaastat, olles sellega vanim pidevalt
tegutsenud meesansambel Lääne-Virumaal, kirjutas Koduvalla Sõnumid 2015.a.
Ansambel alustas 1970. aasta mais Rakvere kultuurimaja juures Leida Vaheri initsiatiivil sõjaveteranide
rahvakollektiivina „Relvavelled".
Aastate jooksul täienes koosseis uute liikmetega, kelle seas oli palju sõjas mitte osalenud mehi, samuti
Saksa armees sõdinud eestlasi. Osaleti rindesõprade päevadel jmt kogunemistel.
1985. a sai Relvavelledest Vinni ST ametiühingu klubi meesansambel, uueks kooskäimiskohaks sai Vinni
klubi. Mehi asus juhendama Jaan Kailvee. Hoogustus tegevus, repertuaar täienes.

Perestroikaga alanud Eesti iseseisvusliikumise ja uute tuultega läks kaasa ka meesansambel, täiendas
oma repertuaari seni keelatud isamaaliste, represseeritute jt lauludega. Populaarseks sai August Kondoja
omaloomingulistele tekstidele kirjutatud satiiriline kava „Perestroika", millega esineti oma maakonnas ja
mitmel pool üle Eesti, ka Velikije Lukis kuni Eesti taasiseseisvumiseni.
Taasiseisvumisega muudeti ka ansambli nime ja neist sai Vinni klubi meesansambel.
Toona oli meesansambel paarikümneliikmeline ja nende koosseisu kuulusid ka pillimehed.
Hiljem on ansambel oma repertuaari täiendanud isamaaliste, koduteemaliste, represeeritute jõulu- ja
sõdurilauludega. Tihti on ansambel esinenud Vabadussõjas ja II maailmasõja langenute ning
repressioonides hukkunute mälestustseremooniatel Porkuni lahingupaigas, Viru-Jaagupis, Rakveres,
Pilistveres, Lagedil jm.
Jaan Kailvee järel juhendas meesansambilt pea kümme aastat Vinni-Pajusti Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Katrin Pall. Praegu juhendab auväärses eas laulumehi Pajusti klubi juhataja Inge Arula.
1997. aasta kevadel ühendati Pajusti ja Vinni klubi, Vinni klubi kollektiivide, sh ka meesansambli uueks
koduks sai Pajusti klubi, kus tegutsetakse siiani.

Hilje Pakkaneni foto Pajusti meesansambli 45.sünnipäevapeolt koduklubis Pajustis.
Vasakult Uno Inno, Oskar Rohila, Vello Taremaa, Karl-Eduard Rohtaas,
August Kondoja ja Arnold Koor.

Meesansambli liikmed on 2015.a auväärses eas, kaks neist koguni 93-aastased: Oskar Rohila ja August
Kondoja. Oskar Rohila on ansambli tõeline raudvara, kes laulnud selles ansamblis loomisest alates.
August Kondoja liitus laulumeestega veidi hiljem.
Kolm meest tänasest kuueliikmelisest ansamblist liitusid ansambliga paarkümmend aastat tagasi.
Aeg on aeg paratamatult hõrendanud laulumeeste ridu.
Praegune meesansambel on kuueliikmeline: lisaks Oskar Rohilale ja August Kondojale laulavad ansamblis
Uno Inno, Vello Taremaa, Karl-Eduard Rohtaas ja Arnold Koor.
Vaatamata kõrgele eale jätkavad mehed koos laulmist ja koos käimist. Kuidas jätta laulmist, kui seda on
tehtud läbi terve elu, laulda aegadest, mida nad hästi mäletavad ja tunnevad...
Ansambli sünnipäevapidu toimus Pajusti klubis 23. mail koos Pajusi valla Aidu segaansambliga
Jõgevamaalt, Viru-Jaagupi ansambliga Viisikera jt Pajusti klubi taidlejate osavõtul.

Põhjasõja mälestuskivi paigaldamine
August Kondoja on uurinud Põhjasõja
kulgemist Vinni mail.
Peeti ju siinsetel väljadel 1708.a augustis
viimane suurem välilahing Eestimaa pinnal.
2018. aastal ta koos vallavanem
Rauno Võrnoga Põhjasõja Vinni lahingu
mälestuskivi avaski.
Hilje Pakkaneni fotod.

Vinni vald tunnustab August Kondojat Vinni teenetemärgiga

2017.a Eestis Vabariigi 99. aastapäeva tähistaval vastuvõtul Roelas pälvis August Kondoja Vinni
teenetemärgi tehtud töö eest. Vinni vallavanem Rauno Võrno August Kondojale märki üle andmas.
Hilje Pakkaneni fotod.

Vinni vald avab Augustile Vinnis mõisapargis nimelise pingi
August meenutab: 2019.aasta 26. august kujunes mu Uhtna hooldekodus üllatavalt meeldejäävaks
päevaks. Eelmisel päeval teatas Väino mulle, et viib mind esmaspäeval Vinni mingile vabaõhuüritusele,
mida korraldab Vinni vald ning soovitakse, et mina sellel ka viibiksin. Telefoni teel ei saanud ma,
vaatamata korduvale küsimisele aru, mis üritus see selline on. Igaks juhuks riietusin ja sättisin oma
kõndimise-istumise selliselt, et saaksin osaleda üritusel. Kui Väino mulle järele saabus, sain teada, et
olevat Vinni mõisahoone juures pargis minunimelise mälestuspingi avamine…!
Üllatus oli nii tugev, et võttis sõnatuks. Sellise, enam-vähem sõnatuna me jõudsimegi Vinni mõisapargi
juurde kergliiklustee serva, kus askeldas grupp inimesi ühe pingi juures.
„Lähme siis kohe sinna, see ongi see pink, mida avatakse,“ ütles Väino.
Mina keeldusin esialgu minemast, istusin autos, jälgisin toimuvat.
Kogunes veel inimesi. Autost oli pingini vahest paarkümmend meetrit. Lõpuks tuli mul ikka minna Väino
toetamisel ja kepi najal pingini, mille juures oli palju tuttavaid Vinni inimesi. Mind toetasid vallavanem
Rauno Võrno ja kultuurinõunik Hilje Pakkanen.
Teretasin valjuhäälega kõiki koosolejaid. Mind kallistas naabrinaine, kes 7.11.2018.a mu elu päästis.
Saabunud vaikuses jälgisin koosolejaid: Vinni-Tudu naisansambel Helve Ploomi juhatusel, Vinni
päevakeskuse juhataja Eve Kukor, meesansambliliikmed Vello Taremaa ja Arnold Koor, minu pojad
Väino ja Aivar, väimees Peep Vassiljev oma poja ja naisega, Vinni inimesi – Asta Orro, Mari jt.

Hilje Pakkaneni foto

Justkui oodati veel kedagi? Lõpuks avas vallavanem ürituse. Mind oli pandud juba varem istuma mu
pingile… Vallavanemalt oli ülistav epistel teenekale kodu-uurijale August Kondojale ja südamlik õnnitlus.
Samalaadne sõnavõtt järgnes Hilje Pakkanenilt, kellega me oleme aastakümneid Vinnis tegutsenud selle

piirkonna ajalugu jäädvustades. Sõnavõtu ja lillekimbuga esines Inge Arula, kes rääkis minu koduuuringulisest ja kultuurilisest tegevusest, mis oli toimunud tema ja ta pere aktiivsel kaasosalusel. Sooja
tervituse ja lauludega esines Vinni-Tudu naisansambel. Sõnavõtuga esines Vello Taremaa ja kahekesi
Arnold Kooriga laulsid nad mulle me meesansambli laulu „Me südamlik tervitus“. Õnnitlesid Tõnu Ploom,
Eve Kukor, Peep Vassiljev jt.
Muidugi esinesin mina tänusõnavõtuga valla juhtidele ka kõigile teistele õnnitlejatele, tuletasin meelde
enda kodu-uurimisalast tegevust Vinnis alates 1956. aasta esimesest augustist, mil mind Vinni tööle
suunati.
Ürituse lõpul saabus meie juurde hilinemisega Rõngust sõitnud Robert Sinimägi, ajaloolane, meie
ansambli ja Tööpataljoni Ühingu tegevuses aktiivne osaleja alates 1989. aastast. Ta tuli koos abikaasaga
Vinnist läbi möödasõidul Tallinna. Ta vestles meiega väga ilmekalt eesti ajaloost ja tutvus Vinni
mõisahoonega.
Väinoga jõudsin Uhtnasse hooldekodusse tagasi kell 15.

August avaldab vitaalsuse saladused
Intervjuust Koduvalla Sõnumitele August Kondoja 95. sünnipäeva puhul 2017.a:
„Ma kannan helkurit! Mis ma neile muud ikka ütlen,“ muheleb August. „Mul on olnud lapsest peale lauluja pillimängusoon. Sündisin laulu- ja pillimängu sisse – kiriku vöörmündrist isal oli kodus puuorel, mida ta
hästi mängis. Ka tööd tehes laulis ta alati.
Algklassist peale on mul tragi olemine olnud. Terve elu on mind saatnud seltskondlik tegevus.“
Huumorist peab August lugu. Ja suusatamisest, mida ta on harrastanud terve elu, välja arvatud kaks
tööpataljoni aastat. Pilli mängib August igal nädalal veel praegugi.
Mälu on hea, kuulmisele aitab kaasa aparaat.
Hiljuti tõi palju rõõmu lapselaps Raineri perre sündinud poeg, Augusti kolmas lapselapselaps.
28 aastat tagasi Augusti algatusel loodud Memento tööpataljonlaste ühingu juhtimise annaks August küll
nooremale üle, aga pole, kellele. Ja nagu ühele juhile kohane, on tal tööplaanid tehtud, dokumendid
korras ja töö käib.

Viimased meenutused Uhtna hooldekodu päevilt
September 2019. Meenutame, mälestame.
Eelmise aasta septembriga võrreldes kardinaalselt erinev minu jaoks.
Mullu olin võimeline osalema kõigil tööpataljonide ühingu (TÜ) poolt kavandatud Memento üritustel,
kuigi kõndisin kepi toel ja kuuldeaparaadiga kõrvas ning elasin Vinnis oma korteris.
Tänavu olen Uhtna hooldekodus, kus liigun kepi toel mööda pikka koridori, harva pääsen ka liftiga õue.
Treppest käimiseks olen võimetu. Vahel ka viib poeg Väino autoga Vinni või Rakverre haiglasse kontrolli
jne.
Tööpataljoni Ühingu asju ajame ikka edasi, peamiselt Väino ja Memento Liidu (Laine Pernik), aga ka
seniste aktiivsete TÜ liikmete jt. kaasosalusel ja toel.
Kuu algul sain kirjade ja osaliselt telefoni teel läbiräägitud tööpataljonlaste ühingu osalemise Porkuni
lahingu aastapäeva ürituse. Lahkelt andis selle kohta täpset infot üks selle ürituse peakorraldajaid Tiia

Uudeberg, selle info andsin loodetavalt osalejatele edasi (Vinni, Rakvere, Tallinn, Rõngu jm). Väino
korraldas Vinnist sinna minejate probleemi - tellis mälestuskimbud jne.
Teine tähtsam tegevus meil Väinoga oli aruande tegemine Vinni Vallavalitsusele, mille olime võlgu Eesti
Memento Liidule möödunud aasta lõpu toetusrahade kulutamise eest. Saime selle tehtud Vinni
Vallavalitsuses nüüdse pearaamatupidaja lahkel toel ja abiga 13.09.2019. Valminud aruande saatsime
Eesti Memento Liitu pr. Laine Pernikule kohe ära.
20.09.2019.a käisime Väino ja Ernaga Rakveres Mare hauale lilli ja mälestusküünlaid panemas, möödus
sel päeval kaks aastat Mare surma päevast… Väino viis mind autoga selleks Rakvere ja tõi Uhtnasse
tagasi.
21.09.2019.a. Porkuni lahingu 75.aastapäeva tähistamisel mina ei käinud, sest mul on väga kepi toel
kõndimine ja tülikas kaasaskantav kott ning juhtmekompleks, mida on väga tülikas autos istudes ja
kõndides hoida (ja vajutada). Saan oma käimised teha ainult hädavajaduse või lühemaajajalise istumiseastumise korral.
24.09.2019 kell 13 tuleb Väino mulle siia hooldekodusse järele ja viib mind Vaike Vassiljevi matusele.
Vaike oli siin, Uhtna hooldekodus vist juba 13 aastat või rohkem (kõndimisvõimetu voodihaigena). Ta suri
siin nädal poolteist tagasi, vaikselt, märkamatult. Vaike oli minu väimehe Peep Vassiljevi ema.
Väinole oli helistanud Memento Liidust Laine Pernik, et kas mina ei saaks ega tahaks osaleda Memento
Liidu juhatuse väljasõidu koosolekust, mis toimub 6.10.2019.a Toilas. Umbes sellisel moel nagu mullu
toimus oktoobri lõpul – novembri algul Saaremaal.
Mina ei saa sellisel kokkutulekul osaleda, aga sel teemal veel räägime Lainega.

Augusti 98. sünnipäev
Kui juba hakkasin kirjutama, esialgu enda jaoks, siis pean märkima, et hiljuti möödus siin Uhtna
hooldekodus 98. sünnipäev. Uskumatu, nagu väljendasid siin mitmed nooremad inimesed.
Algas see lugu pühapäeval, 19.01.2020, käisid mul külas osa minu sugulasi ja tuttavaid.
Teine sats käis õigel päeval, 20.01.2020. Toodi palju lilli ja igasugust söödavat. Palju sain ka
õnnitluskaarte. Pikem ja huvipakkuvama kohtumine oli Tartumaalt Kambja vallast mu koduküla lähedal
elava õetütre Kadriga.
Kolmapäeval oli kohaliku (hooldekodu) kultuuriorganisaatori korraldusel laulutund, mis oli pühendatud
minu sünnipäevale. Väino tõi siia suure kringli, mille jagasin hooldekodu teiste patsientidega, laulutunnis
osavõtjad said šokolaadikarbi.

Viimaseks jäänud pilt August Kondojast 2020.a team 98. sünnipäeval Uhtna hooldekodus.
Lapselaps Heleni Kondoja foto.

August Kondoja 20.1.1922 – 2.5.2020
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