Aleksander Pirtsi ja tema perekonna tulek Siberist Eestisse ajalehtedes 1935
Digiteeris Andres Aule. Pildid on võetud saidilt Digiteeritud Eesti ajalehed
(http://dea.nlib.ee/).
Aleksander Pirts sündis 26. augustil 1900 vkj Pihkva kubermangus (ja suri
1990 Eestis). Tema isa oli õigeusklik Peeter [Pjotr] Pirts (sünd. 27. detsembril
1865 vkj Suure-Villevere külas Pilistvere kihelkonnas) ja ema oli Ano [Anna]
Vanakesa (sünd. 7. septembril 1860 Kerita külas Suure-Jaani kihelkonnas).
Aleksander Pirts oli abielus kaks korda.
Esimene naine oli Liisa-nimeline, sündinud Venemaal. Aleksandri ja Liisa
lapsed olid Jaan Riis (algselt Pirts; sünd. u. 1921/22), Artur Riis (algselt Pirts;
sünd. 1922) ja Eleida Riis (algselt Pirts; sünd. 1929).
Teine naine oli Anna Vilip (sünd. 21. augustil 1900 Venemaal). Aleksandril ja
Annal oli tütar Maria Pirts (sünd. 1932; abielus Pärtma; surnud 1998).
Linda Riis’i (Aleksander Pirtsi naaber Siberis) mäletamist mööda sõitsid
Aleksandri vanemad Peeter ja Ano esialgu Venemaale Pihkva kubermangu,
kus anti tasuta 10 hektarit maad. Kui nad olid selle kännulise maa ära puhastanud, võeti neilt see ära ja pakuti uut 10 hektarit harimiseks. Saksa parunid
olid ka Pihkvas juba ees olnud. Pirtsid ei olnud sellest vaimustuses ja otsustasid sõita Siberisse. Seda tehti rongiga. Olla antud eraldi vagun ja raha neile,
kes soovisid Siberisse elama minna. Siberis elasid Pirtsid jõukalt, nende kodu
oli Borovuška külas.
Omalt poolt saan lisada, et tõenäoliselt oli Pirtside sõiduga seotud Vanakesade perekond Suure-Jaani kihelkonnast. Nimelt läks terve üks Vanakesade haru (Jaan Vanakesa ja tema naine Riinu, sünd. Aule) umbes 1895. aasta paiku
Pihkva kubermangu Holmi maakonda. Peeter Pirts oli üks Jaani ja Riinu
väimehi. Oletan, et lisaks Jaan Vanakesa perele ja Peeter Pirtsi perele läksid
nendega koos ka Jaani väimees Jüri Toonikus ja tema naine Liiso [Jelisaveta],
Jaani väimees Mihkel Reitel ja tema naine Riinu [Irina ehk Hristina], Jaani
tütar Eva [Jevdokija], kes ilmselt abiellus Venemaal ning veel Jaani tütred
Ann [Anna] ja Leeno [Jelena] Vanakesa. Kõik olid õigeusklikud ja kõik peale
Peeter Pirtsi olid Suure-Jaani kihelkonnast (Olustvere õigeusu koguduse
liikmed). Vanakesade pere kohta on mul rohkem genealoogilisi andmeid,
kuid neid siin ruumipuudusel märkima ei hakka.
Mainimist on veel väärt see, et Aleksandri naine Anna ja tütar Maria küüditati 1949 tagasi Novosibirski rajooni. Seal pidas Maria päevikut. Sellest on kirjutatud ka ühes „Sakalamaa ei unusta” kogumikus ja pisut ka uuema aja lehtedes.
Andres Aule
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Maa Hääl, 29.03.1935, lk. 1
Siberist tulid 10 eestlast kodumaale
Hilised optandid, kes jõudsid Tallinna ilma rahata ja varata
Reedehommikuse Narva rongiga jõudis Tallinna Siberist tulnud 10-liikm.
Eesti perekond, kes paar nädalat tagasi alustanud teekonda Novosibirskist.
Perekonnal oli seal 33 tiinumaa suurune talu, mille edasipidamine osutus
võimatuks igasuguste raskuste tõttu, mis ette veeretati neile, kes tõrkusid
kolhoosi minemast.
Kohale jõudnud perekonda kuuluvad Aleksander Pirts, 35 a. vana, tema praegune
naine Anna ja lahutatud naine Eliisa, ema Anu ja lapsed Mihkel, Voldemar,
Leida, Maria, Artur ja Jaan. Aleks. Pirtsu isa oli pärit Viljandimaalt, Kabala
vallast, kuid tema ise ja naine on sündinud Venemaal, üks Pihkva kubermangus,
teine Kaukasuses.
Perekonna äratulek sai võimalikuks selle tõttu, et nad 1921. aastal olid
opteerimiseloa kätte saanud, kuid jäid paigale, lootes seal ära elada.
Nüüd oli ärasõiduga suuri raskusi ja sõiduluba anti alles pärast kestvaid
pealekäimisi Eesti saatkonna poolt.
10-hingeline perekond asus reedel enne lõunat Balti jaama 3 kl. ooteruumis,
teadmata, mis ette võtta. Teekuludest ülejäänud viimane raha võeti ära Vene
piiril. Narva rongis olid head inimesed väikese rahasumma kokku pannud ja
jaama ooteruumis kingiti lastele shokolaadi, millist ainet need polnud seni
maitsenud ega tunnud selle nimegi; lapsed on 4 10 aastat vanad ja kõnelevad
eesti keelt paremini kui nende vanemad. Perekond tahaks sõita Viljandisse,
kus arvavad olevat sugulasi, kui aga oleks sõiduraha. On valmis asuma linna
või maale, kus aga saaks ära elada.
Pirtside perekond asus, nagu nad jutustavad, Novosibirski lähedal paarkümmend
aastat; seal on suur Eesti küla nimega Boronska, umbes 100 taluga. Maa on
viljakas, must muld, elati jõukalt, kuni tuli kolhoseerimise laine; teravuse see
omandas alles viimasel ajal.
Ei sunnitud otsekohe kolhoosi minema, kuid üksiktaludele tehti elu võimatuks
suurte maksudega; piima pidi ära andma 7 kopikaga liiter, turuhind aga oli 1
rbl. Kes ei suuda maksusid tasuda, see kihutatakse sunnitööle, maa ja
varandused võetakse ära. Maksude kõrval on mitmet liiki „vabatahtlikud”
laenud ja annetused.
PILDIL: Aleksander Pirts ühes lastega ja emaga Tallinna vaksalis.
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Sakala, 29.03.1935, lk. 3
Siberist Viljandisse
Täna hommikul jõudis Siberist Narva 10-liikmeline perekond, kes kaks nädalat tagasi asus teele Novo-Sibirskist. Tulijatel oli olnud sääl majapidamine
33-tiinulisel maaalal. Selle edasipidamine ei osutunud aga enam võimalikuks
raskuste tõttu, mis neile teele ette veeretati kolhoosi mitteastumise tõttu. Tulijatest on peremeheks Aleksander Prits, 33 a. vana, tema praegune naine
Anna ja lahutatud naine Liisa, lapsed Mihkel, Voldemar, Leida, Maria, Arthur
ja Jaan, pääle selle veel ema Ann.
Pritsude vanemad on sündinud Viljandimaal Kabala vallas, ise aga on peremees sündinud Venemaal Pihkva kubermangus. Ärasõit Venemaalt osutus
võimalikuks seetõttu, et nad 1921. aastal olid võtnud opteerimise loa, mida
nad aga seekord ei kasutanud. Pärast Eesti saatkonna mitmekordseid korraldusi võimaldati neil nüüd Venemaalt ärasõit. Lapsed on 4 10 aastat vanad ja
kõnelevad eesti keelt paremini, kui vanemad. Perekond tahab sõita Viljandisse, kus arvatakse olevat sugulasi. Neil puudub aga sõiduraha ja sellepärast
peatuvad nad praegu Balti jaamas. Nad on valmis vastu võtma ükskõik missugust tööd, mis võimaldab äraelamist.

Maa Hääl, 31.03.1935, lk. 3
Siberist saabunud perekond Viljandimaale
Välis-Eesti ühing hoolitses nende saatuse eest.
Välis-Eesti ühingu vaheltsobitusel on Siberist reede hommikul Tallinna jõudnud kümneliikmeline perekond eesotsas perekonnapea Aleksander Pirtsuga
jõudnud oma asjakorraldamisega nii kaugele, et laupäeva pärastlõunase rongiga pidid siberlased sõitma kitsarööpalisega Viljandisse. Perekond Pirtsud
kavatsevad otsida üles oma sugulased Viljandimaal, kuhu asuvad esialgselt
elama ja kus loodavad leida tööd ka edaspidiseks.
Äsjasaabunud rohkearvulise perekonna eest hoolitsemisega oli kahe päeva
jooksul rohkesti tööd Välis-Eesti ühingu asjaajajal härra Tiidol. Kuna ühingul
omal puuduvad summad sissetulnute toetamiseks, siis kirjutati palvekiri Tallinna linnavalitsuse hoolekandeosakonnale ühekordse toetuse määramiseks
Pirtsudele, kelledel omal edasitegutsemiseks puudus raha täielikult. Linnavalitsuse vastutulekul õnnestuski saada l0 krooni toetust, mis kulub Pirtsudel
Viljandisse sõiduks ja oma sugulaste ülesotsimiseks.
Välis-Eesti ühingu kulul võeti aga perekonnale korter Tallinnas viibimise
ajaks „Põllumeeste Kodusse” ning hoolitseti ka toitlustamise eest. Kuna laupäeva hommikuks otsustati ka nende ärasõit Viljandisse, siis toimetati neil
kaasas olev kraam, mida terve autokoorem, Viljandi kitsarööpalisse raudtee-
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jaama. Balti jaamas peatudes oli siberlastel alatasa rohkearvuline uudishimuliste hulk ümber.
Et hankida raha edaspidiseks tegutsemiseks, realiseeris A. Pirts laupäeva
hommikul kaasasoleva viiepuudase punasest vasest katla, mida niikuinii
enam tarvis niipea ei minevat. Kahju on mehel oma jutu järgi valge kodujänese nahkadest, mis tal piiril võetud käest.
Pirtsude perekonna Viljandisse saabumiseks on tehtud samuti Välis-Eesti
ühingu poolt ettevalmistusi. Saabujad võtab kohapeal vastu ja annab vajalisi
juhatusi kohapealne ühingu usaldusmees, Eesti Panga Viljandi osakonna juhataja Vihvelin.
Vaatamata sellele, et kogu saabunud perekond, arvatud välja vana ema, on
sündinud Siberis ja näevad emamaad nüüd esmakordselt, on nad säilitannd
eesti keele, mida räägivad täiesti vabalt, nii vanemad kui ka lapsed, ainult
veidi märgatava venepärase aktsendiga.

Postimees, 01.04.1935, lk. 3
10 eestlast jõudsid Siberist Viljandisse
Aleksander Pirts, 35 a. vana, koos oma 10-liikmelise perekonnaga saabus
paari päeva eest pärast kahenädalast teekonda Viljandi, kus loodavad leida
sugulasi. Kuna perekond on kaotanud kogu oma varanduse, andis linnavalitsus talle maksuta ulualuse ja toidu lasteabi komitee toitluspunktist. Perekond,
kes elanud üle palju vintsutusi, oli liigutatud sellest hoolitsemisest kodumaal,
liiategi kuna ka Narvas ja Tallinnas talle abi on antud. Perekonnapea on valmis vastu võtma igasugust tööd, läheks aga kõige meelsamini maale, kuna on
harjunud talutööga, Siberis pidanud 33-tiinulist kohta. Lahkus Siberist, kuna
kolhoosi mitteastumise tõttu elu muutunud koguni vaevaliseks. Lapsed, kelle
koguarv on 5, on käinud eesti koolis ja räägivad eesti keelt soravalt, ka vanemad, kuigi sündinud Venes, on kõigiti jäänud eestlasteks. P. isa oli pärit
Viljandimaalt, Kabala vallast.

Sakala, 01.04.1935, lk. 4
Siberist 10 eestlast Viljandisse
Linnavalitsus andis saabujatele esialgseks kasutamiseks endise „kupja-maja”
Vaksali tänav nr. 10
Mida jutustavad Siberi eestlased oma elust
Laupäeva õhtuse rongiga saabusid Viljandisse 10 eestlast Siberist, kes alustasid Novosibirskist reisi 16. märtsil. Nad sõitsid Vologda kaudu Leningradi,
kus peatusid kolm päeva. Reedel olid nad aga juba Tallinnas. Ühte perekonda
kuuluvad Aleksander Pirts oma naise Annaga, ema Annega ja kolme lapsega,
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kellest vanem 11-aastane ja noorem 2-aastane. Teise perekonna moodustavad
Aleksander Pirtsi lahutatud naine Liisa ja tema kolm last, kellest vanem poeg
Jaan on 13-aastane ja noorem tütar Leida 6-aastane.
Pääle 73-aastase Ann Pirtsi on kõik nimetatud isikud sündinud ja kasvanud
Venemaal — Eestis pole nad varemini kunagi käinud. Pirtsidel oli korralik
majapidamine Novosibirski lähedal, Moskovo rajoonis Porovuska külas, milline on puht eesti asundus ja asub umbes 60 versti Novo-Sibirskist (NovoNikolajevskist). Eestisse tulek osutus neile võimalikuks seetõttu, et nad juba
l921. aastal hankisid opteerimistunnistuse, kuid tookord jätsid selle kasutamata.
Laupäeva õhtul oli saabujatele Viljandi jaama vastu tulnud linna lastekodu
juhataja prl. T. Sõrmus ja Välis-Eesti ühingu kohapäälne esindaja Eesti Panga
Viljandi osakonna juhataja A. Vihvelin. Linnavalitsuse korraldusel paigutati
perekond esialgu korterisse endisesse „kupja-majja”, Vaksali tän. 10, milline
maja teatavasti tuleb lähemal ajal lammutamisele. Perekonnale antakse esialgu toitu laste toitluspunktist.
Ajalehtede kaudu oli juba varemalt saanud teatavaks, et 10 Siberi eestlast
sõidavad Viljandisse. Juba rongil kogunes saabujate ümber rohkesti uudishimulisi, kes tahtsid oma kõrvaga kuulda jutustusi meie suguvendade eluolust
Siberis ja kaugel Venemaal, elust, mis on jäänud meile ikkagi teataval määral
salapäraseks ja mõistmatuks . . . Peab märkima, et nii vanemad kui ka lapsed
on võrdlemisi korralikult riietatud. Lastel on kodujänese nahkadest, riidega
kaetud kasukad, karvaste kraedega. See on osutunud võimalikuks seetõttu, et
Aleksander Pirts pääle põllumehe ameti on tegelenud ka kodujäneste nahkade parkimisega. Pirts jutustab, et enne ärasõitu ta müüs maha oma suure
elumaja 1000 rubla eest. Sellesse majja avatavat vene kool. Realiseeritud ka
kõik muu olemasolev inventar ja saadud raha kulutati riietuse pääle. Muu
kraami kaasavõtmine oleks osutunud võimatuks. Ära tulles on Pirts ostnud
näiteks omale uued saapad, makstes nende eest 275 rubla. Seega ühe maja
eest saab osta vabalt 3 paari saapaid! Hobuse eest saadud 800 rubla. See raha
läinud päämiselt Liisa Pirtsile palitu muretsemiseks, kuna palit maksnud
700 rubla ümber. Tulejad kinnitavad, et kõik säälsed eestlased oleks valmis
kas või alasti sõitma kodumaale, kui kuidagi selleks saaks loa.
Mis hakkavad tulejad siin pääle? Sellele küsimusele vastavad nad, et nad on
valmis vastu võtma ükskõik millist tööd. Viljandisse tulnud nad sellepärast, et
nad lootnud siit eest leida kaugeid sugulasi. Nad on liigutatud sellest lahkest
vastuvõtust, mis neile kui võõrastele kodumaal osaks saanud. Hääd inimesed
on juba reisil saabujatele pihku pistnud mõnedki kroonid. Samuti on vastutulekut näidanud Tallinna ja Viljandi linnavalitsused ning Välis-Eesti ühing.
Nad ütlevad, et kauba ja toiduainete rohkusest Eestis lähevad silmad üsna
kirjuks.
Pirtside kodukohas Siberis on eestlased olnud koondatud kahte kolhoosi —
„Külvaja” ja „Edasi”. Kahe kolhoosi pääle olnud sääl ka 4-klassiline eesti
kool, kus kõiki õppeaineid pääle vene keele õpetati eesti keeles. Koolijuhatajaks olevat parteilane Voldemar Ilisjan ja õpetajaks Johanna Voit, mõlemad
eestlased. Koolis õppis 62 õpilast. Peab märkima, et lapsed on terved ja hästi
arenenud ning valdavad sulaselget eesti keelt. Vanemate kõneluses on aga
tunda kerget venepärast aktsenti, kuigi ka nende eesti keel on laitmatu. Siberi
eestlaste keeleoskus on üldiselt hää.
5
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Esmaspäeval külastas meie lehe toimetust ka noor siberlane, 13-aastane Jaan
Pirts. Poiss on terane ning vastab julgelt kõikidele küsimustele. Ta kannab
musta sinelilõikega palitut ja säärsaapaid. Poiss jutustab, et ta on lõpetanud
eesti koolis 4 gruppi (klassi) ning ühe aasta õppinud veel vene koolis.
Esitame noorele siberlasele mitmeid küsimusi. Ta teab vastata igale asjale.
Ühesõnaga: on eluga kursis. Teab, kes on nende kolhoosi „politruk” või parteisilm. See olevat Vello Daniel. Kange parteilane ja üksiktalupoegade kiusaja.
„Kas teil koolist mõni poiss läks ka „besprisornikuks”? — küsime poisilt.
„Läks küll,” — on nobe vastus. Ja üldiseks naeruks selgub, et „besprisornik”
saanud just parteimehe ja „juhi” Danieli pojast.
Noormees tunneb ka politikat, eriti välispolitikat, mida õpetatud nii, et kõik
kodanlised riigid ihuvad hammast Nõukogude vastu ja igal pool pääle Venemaa olevat töölistel nälg varaks.
Edasi selgub, et noor siberlane ei põlga tööd ega õppimist. Koolis olnud tunnistusel puhta „väga hääd”. Arvab, et meie kooli viiendasse klassi ta siiski
veel ei passi, sest sääl õpetati muid asju ja eesti keel on vast ka nõrgem.
Kuna Pirtsu perekond jaguneb kahte ossa, siis tahavad nad edaspidi kumbki
alustada iseseisvat elu.
[FOTO]
Aleksander Pirts oma ema ja lastega kahest abielust. Ülesvõttelt puuduvad
Pirtsu mõlemad naised, kes ülesvõtte tegemisel olid läinud vaatama meie
päälinna
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Oma Maa, 01.04.1935, lk. 5
10 eestlast Siberist Viljandisse.
Eestlased, keda ei rahvustanud ümber ka Nõukogude-Vene karm kord kauges Siberis
„Oleme pääsenud põrgust...!”
Laupäeva õhtuse Tallinna rongiga saabus Viljandisse 10-liikmeline Eesti perekond, kes rändas välja Nõukogude Venemaalt — Siberist. Perekonda kuuluvad Aleksander Pirts, 35 a. vana, tema praegune naine Anna, lahutatud naine Eliise, ema Anu ja lapsed Mihkel, Voldemar, Leida, Maria, Artur ja Jaan.
Perekond oli alustanud oma teekonda 16. märtsil Novosibirskist — LääneSiberi pealinnast (end. Novo-Nikolajevssk). Narva kaudu saabusid Venest
väljarännanud eestlased kodumaale juba möödunud neljapäeval. Nad sõitsid
edasi Tallinna ja sealt Viljandisse. Kogu perekond nägi esimest korda Eestit,
sest nad on kõik sündinud Venemaal. Aleksander Pirtsu isa oli Viljandimaa
mees, pärit Kabala vallast. See isa päritolu sundiski Pirtsude perekonda tulema Viljandimaale, kuna kõik muu Eestist on võõras.
Kõik Siberist saabunud valdavad selget eesti-keelt, vaatamata sellele, et kogu
oma elu viibinud kaugel Eestist, Venemaa keskel. Nad on Venemaa korra pärast elanud üle raskeid kannatusi. Teade aga, et kodumaal on vabadus, tiivustas väljarännanuid hoolimata kõigist raskustest nõutama Vene valitsuselt luba sõiduks Eestisse. See antigi pärast kaua tehtud takistusi ja 10 eestlast alustasid ligi 4000-kilomeetrilist teekonda Siberist.
Meie lehe esindajal oli võimalus külastada Siberist saabunud eestlasi, kes jutustavad mõndagi huvitavat oma elust ja saatusest.
Vaksali t. 10 asuvasse end. moonameeste majja, milline eeloleval suvel teatavasti määratud lammutamisele, on linnavalitsus andnud esialgse korteri Siberist Viljandisse rännanud eestlasile. Ruumikas tuba, köetud mugavalt soojaks,
nurgas suur sasihunnik — see ongi kaugete külaliste korter. On parajasti lõunatund, kui meie — ajalehemehed — astume sisse. Lasteabi korraldusel on
toodud võõrastele lõunaks suppi. Pere on asumas lõunalauda. Perekonnapea
Aleksander Prits näib olevat alul ootamatutest külastajatest pisut kohkunud,
kuid kuuldes aga, et teda külastamas lehemehed, hakkab lahkelt vastama
meie küsimustele.
Kõik äsja kodumaale saabujad on põllupidajatena elanud Tomski kubermangus Novosibirski linnast umbes 70 kilometerit eemal Hiina jõe kaldal, kus
suur eesti küla, ligemale 100 taluga. Sinna asunud Aleksander Pirts ühest teisest kubermangust juba 1907. aastal. Neil olnud sääl 33-hektariline talukoht,
kuid möödunud sügisel võetud maa kolhooside alla. Juba varemgi vilets olukord muutunud veelgi halvemaks. Maad enam ei olnud, see küntud viimaseni
üles, ka maja ümbrus, nii, et polevat jäänud enam isegi väljapääsuteed. Kogu
aeg mõjutatud kolhoosi astuma. Seda ei olevat küll otsekohe sunnitud, kuid
käidud pääle, et kolhoosi astumiseks annaks vastava palvekirja, et sisseastunu hiljem ei saaks kaevata, nagu teda oleks sunnitud seda tegema. Maa kol7
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hoosi alla võtmisel antud vastutasuks küll ka maad, kuid nagu kiuste, elukohast kümmekond kilomeetrit eemal üksikute lappidena. Üldse olnud olukord
eriti viimastel aastatel halb. Kogu eestlaste küla kannatanud võimudelt peale
pandud raskuste all.
Eestisse tuleku mõte tekkinud Pirtsudel juba 1921. aastal, mil saanud ka kätte
opteerimisloa. Lootuses aga, et olud paranevad, jäänud nad paigale, arvates,
et ehk kuidagi ikka saab elada ära. Nähes aga, et olukord oli muutumas järjest halvemaks, tekkis uuesti kodumaale rändamise mõte. Lõpmata suuri raskusi olnud aga loa saamisel. Eesti saatkonna korduval päälekäimisel võimaldunud neil siiski saada luba. Loa muretsemine läinud maksma umbes
1000 rubla. Kui A. Pirts oli saanud loa kätte, öeldud talle mitmes ametiasutuses, et küll te kahjatsete oma sõitu. Võite ju minna, kuid varsti oleme ka
meie sääl, kuhu te meie eest ikka põgenete. Sääraseid lauseid kuulnud
A. Pirts riigi peakassas, Lääne-Siberi täidesaatvas komitees ja mõnes teiseski
asutuses.
See kõik ei hirmutanud südikat eestlast, kes — nagu ta ise ütleb — oli võtnud
eesmärgiks ainult selle, et saada ära sealt põrgust, saagu siis mujal mis saab.
Väljasõidu luba oli antud 28 päeva peale. Oma elumaja oli Pirts müünud kellelegi külaelanikule 1000 rubla eest, kes kavatsevat kasutada seda koolimajaks. Kõrvalhooneid polevat tahtnud keegi, need „kinkinud” ta ära summa
eest, millega saanud Venes ainult umbes 5 klg liha. Muu põllupidamise inventar jäänud kõik maha ilma müümata. Raha ei olevat olnud neil mõtet üldse
rohkem koguda kui seda läheb tarvis sõiduks Eesti piirini, sest loa saamisel
öeldud kindlalt, et raha välja viia ei tohi.
Nii asus eestlaste perekond ainult vähese riidekraami ja muu hädavajalisemate majatarvetega teekonda Eestisse — uude, tundmata ja nägemata kodukohta. Neil polevat olnud mingit kirjavahetust kodumaa omakstega, ega
teadnud ka üldse kus nad asuvad. Sõit Novosibirskist Leningradi kestnud ligi
2 nädalat. Teel ei olevat olnud pikemaid peatusi. Ainult Leningradis peatunud
umbes 2 päeva, kus tulnud mõningaid sekeldusi. Reisile kaasavõetud kraamist jäänud osa maha Kingseppa, kuna tolliametnikud polevat jõudnud kõiki
asju otsida läbi. Läbiotsimise eest pidanud perekond maksma oma viimase
raha — 35 rubla 60 kopikat. See läinud ametnikele otsimise tasuks. Nii ületanud nad Eesti piiri ja saabunud Narva täiesti rahata. Vaatamata sellele olnud
kõik väga rõõmsad, kuna leidnud olevat pääsenud. Hoopis uus maailm avanenud siberlastele Eestisse saabudes. Kõik eestlased, kellega puutunud kokku, olnud väga sõbralik-lahked. Narvas pandud raha kokku ja võimaldatud
sõita Tallinna. Kuigi neile kõik tundmata ja võõras, olnud vastu-võtta ülilahke. Välis-Eesti ühing muretsenud neile Tallinna põllumeeste kodus ööbimisruumi ja raha sõiduks Viljandi. Siin aga saanud jälle tunda vastutulelikkust
sooja korteri ja maitseva supi näol, mille eest ei oskavat enam leida tänusõnu.
Kõik inimesed olevat hoopis priskemad ja palju paremini riietatud kui Venes.
Seejuures aga peateguriks äärmine lahkus nende vastu.
Eestist olevat nad Siberis kuulnud üldse väga vähe, ainult nipalju kui seda
puudutanud Vene lehed ja Venes ilmuvad eestikeelsed lehed. Kõigis neis aga
räägitud „valgest Eestist” kui põrgust, kus valitsemas hoolimatus tööliste vastu, puudus ja viletsus. Ühe sealse kooli õpperaamatus olevat tükk, kus kirjeldatakse „Valge Eesti” karjase viletsust, kuidas peremees teda peksvat, ei andvat süüa ja sundivat tegema rasket tööd. Nad ei olevat teadnud Siberis midagi
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ka Eesti poliitilisest seisukorrast. Teadnud ainult niipalju, et sääl saab igaüks
koguda ja pidada omale varandust. Siberis ei antavat rahu ööl ega päeval. Pärast päevatööd sunnitud neid minema koosolekuile, kus siis tehtud kihutustsisid Nõukogude korra kasuks. Sellest külast, kust Pirtsu perekond saabus
Eestisse, olevat enne neid tulnud siia juba paar perekonda. Paljudel olevat
veel tahe rännata kodumaale, kuid Vene võimud tegevat selleks kõiksuguseid
takistusi. Sellepärast olevat enamuste eestlaste seas vihavaen sealse korra
vastu Midagi aga valitsuse aadressil ei tohtivat öelda. Kes seda teeb, seda
ootab ränk karistus. Nende külas lastud maha 17-aastane eesti poiss, kes pärast Kirovi tapmist andnud mõista, et see polnudki mingi kuritegu.
Samas külas elavat ka 1918. aastal Eestist Venemaale põgenenud kommunistid, vennad Johan ja Andrei Känno’d, kes sinna asudes olnud tulised
kommunismi pooldajad, kuid nüüd, nähes kommunistlist korda, olevat muutunud kõige vihasemateks kommunismi vastasteks külas.
Meie küsimusele, kuidas meeldib Eesti loodus Siberi kõrval, ei oska äsja saabunud öelda suuremat midagi, polevat veel saanud aega vaadatagi kodumaa
loodust. Nende elukohas Siberis olnud eht keskmandri kliima. Talv kestnud
ligi 7 kuud, kusjuures temperatuur langenud kuni 40 kr. alla nulli. Samapalju
olnud südasuvel kuuma. Maa olnud viljakandev, kuigi teda keegi ei väetanud.
Edasi rääkisid siberlased, et nad käinud juba Viljandis surnuaial. Imestusel
polnud piiri, nähes meie korralikku matusepaika. Siberis olnud surnuaed
karjamaaks. Vaevalt võinud sääl leida hauamärki, mis poleks lõhutud ega kistud maha. Meie surnuaiaga võrreldes olnud see otse võimatu.
Oma kavatsustest võõral maal, kuigi see õige kodumaa, ei tea Pirtsude perekond veel midagi. Nad olevat valmis võtma vastu ükskõik millise töö, et aga
end elatada. Lubavad otsida üles ka A. Pirtsu tädi ja täditütre, kes ainukese
sugulasena elavat Eestis, nimelt Pärstis.
Veel paljugi huvitavat kuuldus siberlaste suust, kes vaatamata sellele, et sündinud ja kasvanud Venemaal, on suutnud jääda eestlasiks. Kogu perekond
räägib sulaselget eesti keelt. Vaevalt tuntavat vene aktsienti on ainult perekonna naisliigetel. Lapsed ei oskavat vene keelt üldse. Siberis olnud eestikeelne kool, nii et pole olnud tarvis seda õppida.
Pärast tunnilist jutuajamist, kui valmistusime lahkuma, küsis A. Pirts poolkartlikult, et kas võime ikka rääkida Vene elust-olust ja karmist kommunistlikust korrast. Mõistame, et neil pole veel arusaamist vabadusest. Nad on Vene karmusega niivõrt kasvanud läbi, et ei julge siingi rääkida kõigest, mis
elanud läbi kaugel vabast kodumaast. Alles pikkamisi süveneb võõrais vabadustunne.
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Maa Hääl, 02.04.1935, lk. 4
Siberist tulnud eestlase jutustusi
Inimesed „Punasest maailmast”. Mees sobis Venes kahe naisega.
Siberist saabunud eestlased jõudsid Viljandisse
Avaldasime reedeses ja pühapäevases „Maa Hääle” numbrites lähemaid teateid, kuidas eestlane Aleksander Pirts oma perekonnaga — pärisnaise ja lahutatud naisega ja lastega Siberist Tallinna saabus. Need inimesed tulid otsekui teisest maailmast. Määratu suur Siber on eestlastele juba vanast ajast
hästi tuntud, küll halvast, küll heast küljest. Kodumaal mäletatakse hästi
neid eestlasi, kes Vene keisririigi päevil Siberisse asusid omal tahtel ja seal
jõukaks läksid oma tööoskuse ja edasipüüdlikkuse abil. Nüüd on seal hoopis
teised ajad ja teised olud. Ent ikkagi meie kodumaal tuntakse huvi Siberi elutingimuste ja Siberi eestlaste saatuse vastu.
„Maa Hääle” kaastööline vestles pikamalt Siberist saabunud eestlase
A. Pirtsuga ja tema perekonnaga. Kokkuvõttes selgus sellest kõnelusest
järgmist:
Siberi eestlased ja teised sealsed elanikud võtavad oma saatust kui paratamatust. Arvatakse, et see teisiti olla ei saagi. Siberis elades nad usuvad, et ega
mujalgi pole parem — ennem vaid arvatakse olevat halvem. Puudub ju sealsetel „elanikkudel” igasugune võrdluse võimalus ja igasugused teated teistest
maadest.
Selline hingeelu saab mõistetavaks ainult siis, tui teame, et inimesed on elanud olukorras, kus kunagi ei tea, mis homne päev toob — talust väljaajamine,
varanduse kaotus või koguni sunnitöö.
Iseloomulik on ka see, et Siberist tulijaid Eestis kõige enam üllatas siinsete
inimeste heatahtlikkus ja vastutulek.
Võhivõõrad inimesed juba sõidul Narvast Tallinna panevad kokku väikese
summa siberlaste heaks; Tallinna jaamas kingitakse nende lastele ohtralt
shokolaadi; siis Välis-Eesti ühing muretseb ööseks peavarju, hoolitseb sõiduraha eest. Need nähted olid kaugelt tulijate suurim elamus. Nad jutustavad —
seal keegi ei anna teisele, ei ole anda. Ja kui neile öeldi, et meil on selleks organisatsioonid, kelle ülesandeks abi anda kus vaja, siis vastab siberlane: seal
on ka organisatsioonid, aga selleks, et võtta inimestelt.
Siberlaste teine elamus oli vabadusetunne, millega esialgul tundub raske kohaneda.
Teel rongis Narvast Tallinna kaasreisijad hakkasid pärima teateid Venemaa
oludest. Perekonnapea jutustab, vastates hulgalistele küsimustele; äkki naine
müksab hoiatavalt küünarnukiga ja mehel omalgi kartus südames, et ei tea,
millega see rääkimine kõik veel lõpeb.
Venemaa erinevat hingeelu valgustab ka see asjaolu, et Aleksander Pirts elas
Siberis ühes talus ja
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tuli nüüd ka kodumaale nii öelda kahe naisega.
Meil tavaliselt, kui abielupaar läheb lahku, siis ka lõplikult; lahus elamine algab juba enne ametlikku lahutust. Käesoleval juhul asjad arenesid hoopis teisiti.
A. Pirts abiellus Siberis eestlasest neiuga, kes nagu temagi oli lapsena Pihkva
kubermangust elama asunud Siberisse Novosibirski lähedale; esimesest abielust sündis 3 last. Siis tuli Kaukasusest sinna eestlaste külla keegi eesti neiu
ja asus elama Pirtsude talusse.
Varsti kujunesid asjad nii, et naised vahetasid osad:
uuest tulijast sai majas seaduslik perenaine ja endisest — lahutatud naine.
Seda juhtub ju meilgi, aga kuidas asjad edasi läksid, see on juba erinev.
Nimelt jäi lahutatud naine tallu edasi elama; suur tuba jaotati vaheseinaga kaheks, endine perenaine sai osa talu maid ja inventari ning töötas edasi oma
lastega.
— Aga kuidas oli siis lugu armukadedusega?
Noh, suuri pahandusi pole olnud, mida näitab seegi, et kaks võistlejannat tulid koos mehega kodumaale, kus nad igatahes mõtlevad lahus elama asuda.
Osalt on selline sallivus tingitud Venemaa kommetest,
kus abiellumine ja lahutamine on kergelt võetavad toimingud (kuigi eestlased
sellest lodevusest olevat nakatatud hoopis vähemal määral kui venelased).
Teisest küljest aga mängib siingi oma osa paratamatus.
Kui võistlejanna kõrval palutakse endale ja lastele võib olla ainukest äraelamise võimalust, siis vaikib armukadedus. Elu alalhoiutung on ju tugevam kui
miski muu.
Nii nad tulid ka koos kodumaale, sest lahutatud naisele oli seegi ainus tee
Venemaalt väljapääsuks; omal ajal ta oli koos mehega saanud opteerimiseloa,
mida võib kasutada ainult ühiselt. Mees omakorda tundis kohustust hoolitseda ka endise naise ja ta laste eest.
Siberlased tundsid endid siin õnnelikkudena. Kõnelevad, et nende kodukülas
Borovuschkas, kus üldse 100 eesti talu, olevat 20 perekonnal opteerimisload,
kuid välja sõita ei saa; tehakse ületamatuid takistusi ja kaevata pole kellelegi.
Eestlased on seal väga iseseisvad, venelastega läbi ei käi;
sellest tulebki, et A. Pirts, ise sündinud Venemaal, ei räägi õieti vene keeltki.
Venelased ei salli ka eestlasi. Üheks tüli põhjuseks sageli olnud kübar;
eestlane paneb kübara pähe, mis venelase meelest on „pursui” peakate,
ja tüli ongi lahti.
— Venelased on välja suremas, arvab meie siberlane; perekonnaelu on sassis,
sünnitamiste asemel tuntakse vaid aborte ja kes sünnivadki, need hukkuvad
hiljem kehva toidu tõttu. Selliseid toidetud ja hästiriietatud lapsi ja täiskasvanuid nagu siin, ei näe Venemaal. Ja linn on teil puhas nagu pestud . . .
Mis hakkab siberlane siin peale? Ta ei tea veel. Aga seegi lohutab teda, kui
kuuleb, et siin igamehe töövaev jääb omale.
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PILDIL: Aleksander Prits oma praeguse naisega (keskel). Pahemal istub
A. Pritsu endinenaine.
Siberist saabunud eestlased Viljandis
(T) Laupäeva õhtuse Tallinnast saabuva rongiga jõudis Viljandi Siberist Eestisse tulnud kümneliikmeline perekond, eesotsas perekonnapea Aleksander
Pirtsuga. Välis-Eesti ühingu kohapealne usaldusmees Eesti Panga Viljandi
osakonna juhataja oli saabunuil jaamas vastas ning tõi nad koos kogu kraamiga Viljandi linnavalitsuse poolt nendele elukohaks antud Vaksali tän. l0
asuvasse n. n. kupjamajja. Viljandi linnavalitsuse poolt antakse perekonnale
supiköögist toitu ja kantakse hoolt, kuni neile tööd leitud.
Rääkides saabunuiga tuleviku küsimustest, pajatasid need, et jäävad esialgu
Viljandi ning hakkavad otsima tööd. Nad ei jõudnud küllalt kiita Eesti vastutulelikkust.

12

Aleksander Pirtsi ja tema pere tulek Eestisse 1935

Sakala, 03.04.1935, lk. 4
Pirtsud tööle Viiratsisse
Siberist Viljandisse saabunud perekond Pirtsud kavatsetakse Viljandi linnavalitsuse poolt tööle rakendada Viiratsi mõisas, kui nad kusagilt mujalt paremat tööd ja teenistust ei peaks leidma. Viiratsist saaksid siis noored Pirtsud
käia ka linnas koolis.

Oma Maa, 05.04.1935, lk. 5
Siberlastele võimaldatakse tööd.
Möödunud nädalal Siberist Viljandisse saabunud Jaan Pirtsu perekond elab
endiselt Vaksali t. 10 asuvas linna majas. Nagu kuuldub, võimaldavat linnavalitsus Pirtsudele suveks Viiratsi mõisas tööd. Pirtsud eelistavat ka ise põllutööd, kuna see oli ka Siberis nende elukutse. Praegu ei ole veel selgunud,
millal siberlased soovivad alustada tööd.

Sakala, 10.04.1935, lk. 4
Siberlased kolisid Viiratsisse
Siberist Viljandisse saabunud eestlaste Pirtsude perekond kolis eile ära Viiratsi mõisa. Aleksander Pirts on hakanud mõisa töömeheks, kuna üks naistest
saab karjatüdruku koha. Lapsi Pirts tänavu enam kooli ei tahtvat panna, kuna
ka lastel kulub enne aega uute oludega kohanemiseks. Päälegi olevat Pirtsul
kavatsus paluda põllutööministeeriumilt uudismaakoha harimiseks. Kui see
palve peaks leidma rahuldust, siis siberlased muidugi pikemaks ajaks Viiratsi
mõisa peatuma ei jää.
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