Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
I
Tänapäeval leidub vähe maailmas
maid,
kus ei
elaks eestlasi. Neid on nende isade maa õnnetu olukord sunniviisiliselt laiali paisanud kõikidele mandritele ja maailmajagudesse. Nende sundolukordade tõttu oma isade maalt lahkunute kõrval on üsna arvukalt eriti Ameerika Ühendriikides ka neid, kes siia
maale asusid omal ajal sisserännu korras, nii nagu
kogu U S A rahvas koosneb kas sisserännanuist või
nende järglasist, otsides paremaid elamisvõimalusi,
kui pakkus V e n e võimu poolt valitsetav Eesti. Ühendriikide kõrval oli teiseks eestlaste asumismaaks vanal
ajal ka Venemaa. Ka sinna sundis eestlasi asuma
V e n e tsaarivõimu poolt Eestis loodud raske m a j a n duslik olukord. K o r d oli aeg, kus Eestist Venesse
rännanud eestlaste arvu võis lugeda üle paarisaja
tuhande hingele. Venesse rännanute ajalugu ja olukordi on saadud vähe uurida, kuna vanal ajal selleks
puudusid võimalused ja puudusid ka sellest huvitatud asjatundjad. Uuemal ajal takistas ja takistab
seda tööd tänapäevani Venes maksvusele pääsenud
kommunistliku diktatuuri türannia. Eesti iseseisvumisel ja lõplikul lahkulöömisel Venemaast 1918. a.
ning pärast Vabadussõda pääses palju eestlasi tagasi
Kodu-Eestisse opteerimise korras, milline võimalus
saavutati V e n e kallaletungisõja võitmisega ja rahulepinguga. Kuid olukorda mittetundvaina jäid kümned tuhanded elama oma kodupaikadesse Venemaal,
kus neid hiljem kommunistlik türannia oma kohutavusega kõige halastamatumalt hävitas, nagu see
on sündinud Venes kõikide vähemusrahvustega. V e nemaa eesti asundustest on ühte ja teist saadud teada
ja nende ajaloost mõnda säilitada. “ M e i e T e e ” on
alati huvitatud olnud taolise ajaloolise materjali ja
andmete avaldamisest ning säilitamisest oma veergudel, mispärast ta on kasutanud ka kõiki võimalusi
nende kogumiseks. II maailmasõja keerises pääses
mõnigi Venesse jäänud eestlane tagasi Eestisse, tuues
kaasa ka teateid oma elupaigast. Hilisemad olukorrad sundisid neidki edasirännule läände. M õ n e d
neist tulid läände ka oma kodukohtadest otse. “Meie
T e e l ” on võimalik olnud olla nendega kontaktis, mille tulemuseks ongi järgnev huvitav ajalooline ülevaade ühe eesti asunduse loomisest, elust ja hävimisest Venemaal, Kaukaasias. Andmestiku koostaja on
astunud juba teistele teedele, mispärast on jäänud
ehk mõni osa edasi andmata, mida enam täiendada
ei saa. Kuid kõik oluline on olemas ja see annab
väärtusliku lisa eestlaste asunduste ajaloole.

Alljärgnev on Eesti Haginski küla eestlaste aja-

lugu alates küla asutamisest aastal 1877 ja ulatub
kuni 1967. aastani, seega 90 väga pikka, osalt õnnelikku, osalt väga ja väga raskeid aastaid. Käsitamisele tulevad nii selles kui ka järgnevais kirjutusis
asunduse loomisaegsed raskused, siis majanduslik
edu ja jõukuse kasv, raskused ja mured I maailmasõja aegadel, V e n e kodusõja päevil ja nõukogude
võimu algaastail; elu kolhoosis, talunike kulakuiks
tegemine ja nende hävitamine ning eestlaste üldine
massiline hävitamine.
A n n a m e järgnevaks sõna selle kõige jutustamiseks
käsikirja lehekülgedele.

See sündis aastal 1 8 7 0
Olevail andmeil asusid esimesed eestlased Eestist
Kaukaasia piirkonda, Stavropoli kubermangu 1870.
aastal, seega nüüdsest üle 100 aasta tagasi. Stavropoli
kuberneri loal oli neile asumiseks antud umbes 80
kilomeetrit linnast Mustamere poole asuv maa-ala.
Et see asus ühe mäe jalal, panid uusausnikud kohale
nimeks Allmäe. Maa, mis neile asumiseks määrati,
oli üldiselt tasane ja hea põllumaa. Selle ainukeseks,
aga ka küllalt suureks veaks oli, mitte ühtegi veekogu polnud läheduses. Joogiks saadi vett ainsast
allikast, mis voolas välja mäe jalalt. Suvisel palaval
ajal oli veest alati puudus.
Järgmisel, 1871. aastal asus Eestist teele V e n e maale, sihiga välja jõuda Kaukaasiani, uus grupp
eestlasi-asunikke. Nende senised kodud olid olnud
Virumaal ja Viljandimaal, Põltsamaa ümbruses. V ä l jarändamise teele asunud olid peamiselt mõisate
rentnikud. Teele Stavroopoli poole asuti vankrite ja
hobustega. Nende reis Allmäeni kestis kokku üle
kolme ja poole kuu. Oli ju tarvis katta tee, mille
pikkus kahe tuhande kilomeetri ümber. Et nii pikaajalisel reisil teel toidumoon lõppes, on arusaadav.
See sundis reisijaid tegema teeäärsetes mõisates peatusi, et neis mõni päev töötada toitainete saamiseks.
K u n a reis toimus suvel, oli niisuguseks hädaabitööks
kas heinaniitmine või viljakoristamine.
Oli toidutagavara olemas, asuti jälle edasirännule.
Toitu sai osta ka teeäärsetest küladest ja linnadest,
kuid see nõudis kallist raha, mida polnud palju kulutamiseks. H o b u s t e toiduga oli asi hoopis lihtsam.
Selleks oli maanteede äärne rohi.
V ä g a oluline oli, et grupil kaasas oleks nn. keelemees, sest armsa eesti keelega polnud süda-Venemaal mitte midagi peale hakata. Grupil, kellest juttu, oli selleks mees omast voorist, kelle nimi oli
Madis Kurkus. Ta oli vene keele ära õppinud elades

noorespõlves Virumaal, V e n e piiri ääres. Sellestsamast grupist saigi hilisem Eesti-Haginski küla asutaja.

poolne asumisala maa oli puhas mustamullamaa,
idapoolne kohati savilaiguline. Rohi kasvas aga igal
pool hästi.

Allmäele tuli ühtelugu juurde uusi asunikke ka
järgnevatel aastatel. Kuid see paik siiski paljudele
ei meeldinud, ja just vee puudumise pärast. Käidi
läbi kogu ümbrus, otsides paremat asumiskohta, kuid
meelepärast ei leitud piirkonnas kusagil. 1875. aastal
siirdus Allmäelt grupp eestlasi Kubani maakonda,
asutades seal küla, mis sai nimeks Livonia. H i l j e m
asutasid eesti asunikud, kelledele mägine maa meeldis, Mustamere lähedale mägedesse neli küla, nimelt:
Punaselageda, Salme, Sulevi ja Maruha, millede nimed olid ka Eestis vabaduse ajal tuntud.

Maakuulajate rõõmul ja heameelel polnud piiri.
Ainuke puudus, mis esines, oli see, et puudusid mets
ja põõsad, liiv ja kivid. K o g u maa-alal.
Uue asukoha heade muljetega sõideti tagasi A l l mäele kaaslastele aru andma nähtust ja jutustama
omaenda arvamistest. Pärast seda tuli teha reis jälle
Stavroopoli, kubernerilt asumiseks lõplikku luba hankima. See ka saadi. Ühtlasi teatati kuberneri kantseleist, et maad on seal nii, et asunikud saavad seda
alguses palju. Kuid kuberner saadab neile sinna
juurde järjest uusi eestlasist asunikke. Sellega oli
öeldud, et Vene tsaarivalitsus ei kavanda mitte nende
ümberrahvustamist, venestamist, ega saada eestlaste
sekka elama venelasi.

Lageda maa unistajaid need uued külad ei meelitanud. Nad jatkasid Allmäel edasi elades visalt otsimist, et omale meeldivamas kohas uut eluaset ja
majapidamist luua. Maad oli ja on praegugi V e n e
riigil külluses. Otsimisteedel siirduti lõpuks Stavroopoli kuberneri juurde, asumiseks lagedale maale luba
nõutama. Seekordsel käimisel oli tagajärgi. K u b e r neri asutusest juhatati neid uuele asumispaigale, mis
asus Stavroopolist 150 kilomeetrit põhjas, kalmõkkide asumisala piiril. Aasta varem oli kuberner lubanud sinna asuda ühel grupil sakslasil.

Leitakse uus eluase
Kuigi asumisluba oli olemas, ei juletud Allmäelt
lahkumist siiski uisapäisa ette võtta. Kohale saadeti “maakuulajad“. Neile meeldis uus asumisala isegi väga. See asus kahe kõrgustiku vahel, milliseid
hakati eestlaste poolt nimetama mägedeks. Nende
kõrgus maapinnast võis olla 700 või ka 800 jalga.
Mäe küljed olid lamedad ja needki hariti hiljem põlluks. Lõunapoolne mäekülg kuulus sakslaste külale.
Kahe küla vaheline piir jooksis mäe harja mööda.
Eestlaste maa-alal, kahe mäe vahel, oli madalam
koht. Seda kutsuti soriks, ja sellel oli juba 4 — 5 jala
sügavused hea, mage pinnavesi. Rohi kasvas igalpool
paks ja kõrge, üle põlve, tükati mehele vööni. Ja
see oli hea rohi — orashein, metsik ristikhein või
härjapea, kohati kastehein ja koirohi. Ja selles rohus
kasvasid ilusad lilled — tulbid ja karikakrad. Lääne-

Kubermangu valitsus pidas oma sõna ega saatnud
ainust venelast asuma eesti küladesse ka hiljem. See
jäi nii, kuni saabus nõukogude aeg, kommunistlik
türannia, mis muutis kõik!
Kõik see sündis 1876. a. suve algul. Kuna uuel asukohamaal polnud puukõrt mindi jälle kuberneri palvele ja nuruti, kuni saadi loakiri, et asunikud võivad
riigimetsast, mis oli uuest külast 60 kilomeetri kaugusel, raiuda endile peenemaid puid majade ja kõrvalhoonete ehitamiseks.
Tagasi minnes esimeste maakuulajate ja nende
aruande juurde, tuleb märkida, et mitte kõik A l l m ä e
asunikud ei võtnud ette uut ümberasumist. Ärasõitjaid sealt kogunes 12 perekonda, kes hakkasid selleks
tegema kiirelt ettevalmistusi. Müüdi ära Allmäele
juba ehitatud majad ja kõik, mida kaasa võtta ei
saadud. Väljasõidu aeg määrati järgmise aasta märtsi
algusele, et külviajaks kohale jõuda. Selleks ajaks oli
lubanud kohale sõita Stavroopolist ka m a a m õ õ t j a .
Teekond loodeti teostada 4 — 5 päevaga.
Edasirännule asunud pered olid Allmäel elanud
juba viis aastat. Kui Eestist oldi lahkutud pikale
teele ja võõrasse olustikku üsna vaestena, siis püüti
uues asukohas, Allmäel, milles algamine oli ka äärmiselt raske, teha kõik, et elujärge parandada. Ja
selleni ka jõuti. Juba oli igal edasirännanul kaks kuni

kolm hobust, mitmel paar vankrit, igal üks või paar
lehma vankri taga ja ka vajalikud tööriistad.
Uues kohas oldi enne märtsi keskpaika. Et põllutööriistad — ader, äke, vikatid, rehad, saed, kirved,
labidad ja muu vajalik olid kaasa toodud, algas kohe
kibe töö. Esimese kohalesaabumise järele saadeti
vanker kohe tagasi, tooma järele seda, mis Allmäele
maha jäi ja mida uues asukohas oli ülihädasti vaja.
Järelevedamist vajas ka viljaseeme.
Asunike järele saabus pea ka maamõõtja, kes
määras ära kuberneri loa kohaselt uue asunduse
piirid. Lõunapool olid eestlastel naabriks sakslased,
idas ja põhjas kalmõkid ning läänes venelased. L i g e masse vene külla, “ N o v õ i E g o r l õ k ” , oli maad oma
30 versta. Et see küla oli olemas, eksisteeris ka sellekohane vald ja selle valla alla kuulusid nüüd ka uusasunikud eestlased.

Sünnib Eesti-Haginski küla
Maad anti uuele külale 7000 tiinu (1 tiin = 3 Riia
vakamaad = 6 Tallinna vakamaad = 1,09 hektarit)
ja täiesti tasuta. Selle maa-ala mõõdud pikkuses olid
14 ja laiuses 5 versta (1 verst = 1,0668 kilomeetrit).
Sellest maa-alast oli 5000 tiinu mustamullamaa, hea
põllumaa, ja 3000 tiinu savilaiguline, hea heinakasvataja maa, mis jäeti heina- ja karjamaaks. Seal, karjamaa alal, oli mitu nõgusat kohta, sori, kus oli võimalik tammide abil teha tiikisid loomade jootmiseks.
Kõigele tuli mõelda asunikel endil. Ei noil aegadel
olnud planeerijaid ja kalkuleerijaid, ei insenere ega
arhitekte — nagu neid tänapäeval on külluses ja vahel isegi ülikülluses. Ja nii tuli kohe mõelda ka küla
asupaigale. Ühisel nõul ja jõul määrati selleks antud
maa-ala keskkoht. Ühele poole sellest jäid põllud,
teisele poole heina- ja karjamaad. M a a m õ õ t j a alustas
kohe peredele nende kruntide väljamõõtmisega, millele püstitada ehitusi. Need said 100 sülda (700 jalga)
pikad ja 20 sülda (140 jalga) laiad, olles mõeldud
ka juurvilja ja viljapuuaedade asutamiseks. Põllud
jäid külast veidi eemale.
Sellest uusasundusest saigi Eesti-Haginski küla ja
see sündis aastal 1877.
Kes olid esimesed asunikud seal? Käsikiri märgib
ka need. N i m e l t : 1. Madis Kukrus, grupi keelemees
juba Eestist rändamisega alates; 2. Jüri Männik;
3. Hendrik Härm; 4. Toomas Porkst; 5. Mart Pärn;
6. Jaan Sala; 7. Mihkel Tarmann; 8. Tõnu Mölder;
9. Ants Põder; 10. Tõnu Õunapuu; 11. Juhan Strööm
ja 12. Kaarel Oobermann. Nende kaksteist krunti
jäidki kogu asunduse südamikuks. Nende ja uute
kruntide vahele kavandati tänavad ja juurdetulnud
uued asujad said krundid juba teiselpool neid tänavaid.
Küla nimi, Haginsk, pärines kalmõkkidelt. N a d
nimetasid seda sori, kuhu uus asundus loodi — Haginka. See madal koht oma veeniredega ühines hiljem Haginsala jõega, 5 versta külast eemal, mis oli
ühtlasi ka piiriks eestlaste ja kalmõkkide maade vahel. Eestlased ristisid selle jõe varsti “Kahinsala”
jõeks, kuna selle kaldal kasvas palju pilliroogu. M a a m õ õ t j a kaardil oli sori nimi ka Haginka ja nii jäeti
külalegi sama nimi, seda küll enam m a a m õ õ t j a survel kui endi soovil. M a a m õ õ t j a pani siiski nimele
ette veel “ E s t o “ , millega küla nimeks vene keeles oli

ja jäi “ E s t o - H a g i n s k o j e “ selo. Eesti keeles nimetati
küla Eesti-Haginkaks.
N a g u eespool märgitud, said uusasunikud kubernerilt loa raiuda metsast endile vajalikus ulatuses
tarbe- ja ehituspuid. Need tulid 60 km kauguselt
külla toimetada, mis polnud just kerge töö. Ent ära
see tehti. Metsa raiuti nii palju ja nii head kui taheti,
mida võimaldas tubli metsavaht, keda oma poole
võideti hea jootrahaga!
Asumise järele tuli kohe mõelda peavarju saamisele. Juba Allmäel oli õpitud valmistama eriliiki ehitusmaterjali, saviplonne. Neid hakati kiirelt-kibedalt
valmistama ka uues asukohas, õ l g e d e asemel pandi
neisse plonnidesse sideaineks kuiva heina ja niipea
kui plonnid olid kuivad, löödi neist üles maja seinad.
Katused neile esialgseile ehitustele pandi pilliroost,
mida oli igal pool külluses võtta oma jõe, Kahinsala
kallastelt.
Talve alguseks olid kõigil asunikel ajutised peavarjud olemas. Alalised elamud ehitati alles järgmistel aastatel. L o o m a d esimesel talvel lautadesse veel
ei saanud. Et neil oleks tuulevarju ja kaitset lumetormide eest, mis sealgi juhtub, paigutati nad kõrgete, meetripaksuste heinavallide vahele. Ja sellelgi
ajutisel laudal-tallil oli laeks ja katuseks pilliroog!

. . . tööpäev on liiga lühike
E s i m e s e l asumisaastal küliti põldu üsna vähe. M a a
vajas ju selleks ettevalmistamist ja põlisest rohumaast pole sugugi kerge põldu teha. Selle üleskünd
oli hästi raske. Ja lisaks ei saadud ju Allmäelt seemetki küllaldaselt kaasa tuua. Kõik see tingis, et
leivajahu tuli ostmas käia vene külas, kust hangiti
sügisel ka rukki seeme.
Esimestel aastatel oli asunikel üsna tõsiseid raskusi, ja küllalt palju. Puudus üks, ja ei jätkunud teist.
M õ n d a saadi osta naabreilt-sakslasilt, mõnda vene
külast, mis oli 30 versta eemal, kus oli juba üks väike
kauplus asunike tarbeasjadega. Töötahe kõigil oli
aga suur. Kurdeti vaid, et tööpäev on liiga lühike.
Kuid seda ei saadud muuta, päike andis päeva pikkuse oma tahtmise järele!
L i g e m kaubalinn Eesti Haginskile oli Rostov D o o nau kaldal, 200 versta kaugusel. Sealt toodi külla isegi
vajalikku tarbepuud, siis põllutööriistu, masinaid ja
kõike, mida vajas majapidamine. Rostovi linna toimetati müügile ka kõik oma põllusaadused ja lihaloomad. Reis sinna kestis hobustega oma 6—7 päeva,
härgadega 9—10. See reis võeti ette alati gruppides,
et olla üksteisele abiks, eriti ehituspuude äratoomisel.
Üldiselt kohanesid eestlased uues asukohas ruttu.
Et põllumaad oli käes palju ja vabalt harimiseks, tööhobuseid oli aga veel vähe, hakkasid suurte peredega talumehed oma külvipinna suurendamiseks härgi ostma. Need olid hästi odavamad hobuseist ja
kalmõkkidelt võis neid saada veelgi soodsamalt, eriti
siis, kui kauba liigud tegid head. A g a tööhärgki oli
algajale asunikule sageli liiga kallis, nii, et nende
ostjad olid ikkagi juba jõukamad talunikud. V ä h e mate peredele jätkus tööks ka juba 2 kuni 3 hobusest,
mis tal Allmäelt kaasa tuua oli, ja kuni saadi oma
loomadest juurdekasvu.
Põlluharimise kohta tuleb märkida, et see edenes
jõudsalt. M a a kasvatas vilja ka ilma väetamata ja

talumees külis seda nii palju kui jaksas üles künda
ja niipalju kui jätkus seemnest. Juba järgmistel aastatel hakati rõhku panema ka loomakasvatusele, eriti
lihaloomadele, lammastele ja hobustele. Karjamaad
oli ju käes vabalt ja heina võis teha igamees nii
palju kui jõudis ja tarvis oli.
Igal järgmisel aastal tuli Eesti-Haginkasse juurde
uusi asunikke Eestist. H i l j e m pöeti vastu ka kümme
sakslaste perekonda. Nendega koos oli E e s t i - H a ginka külas 1890. aastaks juba 90 peret kokku umbes
500 hingega. Pärast 1890. aastat Eestist sinna kanti
eestlasi enam ei tulnud. Küll asus sinna inimesi juurde, kuid need tulid kas Kaukaasia piirkonna teistest
küladest või kusagilt sise-Venemaalt. Oli kuulda,
et valitsus Eesti-Haginkasse asumiseks enam luba
ei andnud ja suunas väljarändajad Siberi m õ õ t m a tuile aladele.

Oma kool ja oma kirik
Vahepealsest ajast võib ja peab veel märkima, et
alates 1880. aastast hakati üles ehitama tamme soridele karjamaal. Pikkamööda, umbes kolme aasta
jooksul, valmis seal kolm tammi, millistega tehti
kolm suurt tiiki veevaruks ja loomade jootmiseks.
Ja veel tähtsama sündmusena peab märkima, et 1883.
a. ehitasid talumehed talgute korras ja oma kuludega
külla nägusa koolimaja, milles oli ruumi 50 õpilasel
ja kooliõpetaja eluruumidel.
Esimesed õpetajad olid asunike omaendi keskelt ja
nende koolikavas oli lastele lugemise, kirjutamise,
rehkendamise ja laulmise õpetamine. Et mõnigi laps
oli asumisaegadega kooliaastaid vahele jätnud, nähti
pinkides noorust õige mitmesuguses vanuses. Oli päris noori, ja nende kõrval ka hästi vanemates aastates. Esimeseks õpetajaks külas oli Hendrik H ä r m .
Laulmist õpetas koolieast vanematele noortele Juhan Peterson, õppeaineist isegi vene keel algul koolis sunduslik polnud.

H i l j e m kutsuti koolile õpetajaid juba Eestist, millega olid kirjateel sidemed kogu aeg olemas. Need
õpetajad hakkasid juhatama ka küla laulukoori ja
puhkpillide orkestrit ning olid ka kirikus köstriteks.
Kirik ehitati nimelt samaselt nagu koolimaja oma
kulude ja kirjadega ning talgute korras. See mahutas 250 inimest oma istekohtadele. Kirikus peeti rangelt kinni vanast, kodumaal juurdunud kombest, nimelt, et jumalateenistusel istusid mehed vahekäigust
paremal, naised vasakul pool.
Nende kahe ühiskondliku hoone ehitamise järele
hakati mõtlema hiljem ka muudele. Ja nii kerkisidki
külla oma vallamaja ja oma tagavara viljaait, mida
kutsuti “magasiniks“ või ka “magaski-ait“. Aastal
1900 oli niisuguseid küla tagavara aitasid juba kolm
ja neisse paigutati vili tagavaraks selleks, et aidata
mõnda hättajäänud peret teda tabanud õnnetuse puhul. Mõeldi ka nälja-aastatele põua tõttu ja sellele,
et siis oleks midagi hamba alla panna! Ja et oleks
ka uueks külviks seemet.
Et küla maa-aladel polnud ühtki kivi, tulid ka elamute vundamendikivid kohale vedada mujalt, ühest
eemalasuvast vene külast.
Külas olid kõik nooremad inimesed kirjaoskajad.
Selle eest hoolitses kooli kõrval ka kodu, nagu see
eestlaste perekondades kõikjal üldiselt omane. Kirikuõpetaja käis külas aastas paar-kolm korda. Ristis
lapsed, leeritas noored, laulatas noorpaarid ja võttis,
ka armulauale. Leerilaste ettevalmistustöö lasus aga
kooliõpetajail. Kirikuõpetajaist käisid külas kõige
enam Suits, Martinson ja Nigol.
M i s puutub vanemasse rahvasse, siis polnud ka
nende seas kirjaoskamatuid. K õ i k oskasid lugeda
eesti keelt. Arvati, et seda peab igaüks oskama, muidu ei saa kirikus kaasa laulda, ja seda tahtis teha
igaüks. Võimalik on, et vanemate inimeste seas oli
mõni, kes lugemisega hakkama ei saanud. Iseasi oli
kirjutamine. Selles osas oli võib olla esimestel EestiHaginski elanikest mõnel raskusi, samuti nagu puu-

dulik oli vene keele oskus. Nooremad valdasid hiljem aga kõik ka vene keelt. Peredes peeti sageli
vene sulaseid ja naisteenijaid, kelledega tuli kõnelda
vene keelt, mistõttu noored selle õppisid ära laitmatult, olles aluse saanud muidugi koolist, kus algul
vene keelt ei õpetatudki.

Koolitöö kestis iga päev kuus tundi, millest üks
tund kulutati eesti keele Õpetamisele. I klassis oli
lastel vene keelega nii palju tegemist, et õpetaja neile
õpetas eesti keeles selgeks vene tähestiku ja asus
ka lugemise juurde. II klassis pidi laps hakkama k õ nelema ja vastama ka vene keeles. I I I klassis nõuti
vene keeles kõnelemist, vastamist ja seletamist.

Huvitav on siinjuures märkida sama nähet, mis
valitseb ka okup. Eestis — nimelt, et eesti noored
Eesti-Haginskis vene sulaste ja tüdrukutega ei s õ b rustanud. Need olid enamuses kirjaoskamatud, mistõttu nad kuidagi oma arenemisastmega kokku ei
sobinud eesti noortega. Ka polnud mingit sõbrustamist küla maa-alade piirimeestest venelastega. Läbikäimine nendega ei arenenud juba seepärast, et eestlastel neilt mitte midagi õppida polnud, väljaarvatud
hästi ropp sõim, kui selle õppimisest keegi huvitatud
oleks olnud.

Oma vald ja vallavanem

Vene teenijad saabusid küla jõukamatesse peredesse juba 1880. aastal. K ü m m e aastat hiljem, 1890. aastal, oli võõra tööjõu kasutajaid küla talunike seas
juba mitukümmend. Kuid segaabielusid ei esinenud
vaatamata võõraste seas elamisele kuni kommunistide võimuhaaramiseni mitte ainustki! Ja omavaheliseks kõnekeeleks oli külas kogu aeg
ainult
eesti
keel!
M õ n e d aastad pärast koolimaja ja kiriku valmisehitamist otsustasid talunikud külla asutada ka raamatukogu. Selle asukohaks sai koolimaja. Raamatukoguhoidjaks sai kooli õpetaja, kellele määrati töö
eest ka kindel summa.
Raamatukogu alustamiseks tõid talunikud oma
kodudest raamatuid ja kinkisid need kogule, teistele
lugemiseks. K o h e asumisaastate algusest peale telliti
Kodu-Eestist ajalehti ja raamatuid. Peab ütlema, et
külas käisid kõik Eestis sel ajal ilmunud ajalehed.
Kooli õpperaamatud, nagu Jakobsoni ja K a m p m a n i
lugemikud, Piiblilood jne. telliti kõik Eestist.

Kui Eesti-Haginski külas olid juba koolimaja, vallamaja ja kirik ning elanike arv oli tõusnud 500-le,
siis, see oli 1890. aastal, lubas V e n e valitsus küla
korralduda iseseisvaks vallaks. Seejärele valiti oma
eestlasest vallavanem. Valla kirjutaja aga oli venelane.
Asumisraskusi oli esimestel aastatel kõigil palju.
Oli vaja ehitada hooned ja soetada kõik talumajapidamises vajalik. Selle kõrval nõudis kulu ka kooli
õpetaja ülalpidamine, tasuda tuli palk köstrile, kooliteenijale, vallakirjutajale, korras hoida ühiskondlikud
hooned, ametis pidada postimees, kes korda nädalas
käis posti toomas 30 km eemalasuvast vene külast,
kus oli postkontor. T e m a sõidutas ka valitsuse poolt
külla saadetud ametnikke, pristavit, urjädnikut (politsei) ja teisi.
Asumise algaaastail ei maksnud küla riigile mingeid makse. Alles 1890. aasta paigu pandi asunikele
peale riigimaks, mida nimetati vene keeles “podatj“
ja mille eestlased ristisid kohe “poodatsi maksuks”.
See maks polnud kuigi suur ja talunike seas polnud
kuulda nurinat “poodatsi’’ arvel.
Kooliõpetaja palk oli 360 rubla aastas. Köstriameti
eest sai ta veel 100 rubla lisa. Postimehele maksti
aastas 150 rubla, millele lisandus hobuste jaoks kaeru teatud norm hingelt maadelt. Perega kooliõpetajail oli lubatud pidada ka kanu ja siga, milleks olid

ehitatud kooli tagaõuele eraldi kuurid. Seal asus ka
koolimaja küttetagavara kuur. Piima sai kooliõpetaja
koolimajale lähemaist jõukamaist taludest. Külas piimaturgu polnud ja talu perenaised piima kooliõpetajale ei keelanud. Kooliõpetaja abikaasa muretses ise
selle eest, et piim oleks tal majas, tehes asja lihtsamaks sellega, et andis piimanõu õpilase kätte, kes
hommikul kooli tulles piima kaasa tõi. M õ n i kooliõpetaja, kellele ei meeldinud, et õpilased piima toovad, sõlmis taluga lepingu tema pere piima ja võiga
varustamiseks. Sigade toiduks sai jahu osta külla
ehitatud tuuleveskist või mõnest talust.
1890. a. paigu oli külas kolm tuuleveskit. Pärast
aastat 1900 jäi neist järele vaid üks, milles jahvatati
jahu hobustele. Valtside ja sõeltega veskit eesti külas
ei olnud. Naabrite, sakslaste külas oli neid koguni
kaks. Saksa küla oli ka kolm korda suurem eesti
külast. Sealt käis läbi suur maantee, mistõttu kogu
ümbruskonna talunikud pääsesid veskile igal ajal.
K u i saabus kommunistide aeg, nõukogude valitsus,
ja ka veskid üle võeti, olid need tihti rivist väljas
ja seisid kuude viisi. K o r d polnud neil sõelu, kord
puudusid muud masinaosad. Siis maitses jälle rahvale oma tuuleveski jahudest leib!
Härgadega eestlased kuigi kaua ei töötanud. E e s t lase vaim ei kannata välja härja venivat liikumist.
Eriti pikemal reisimisel. Seepärast püüti võimalikult
üle minna hobustele. 1890. a., seega 13 aastat pärast
asumist Eesti-Haginski külla, seal keegi enam härgadega ei töötanud. Kõigil oli juba vajalikul arvul
hobuseid.
Juba asumisaastate alguses siirdus külast poisse
ja ka mõni tüdruk neist, kellede käed sügisel ja talvel talutöödest vabaks jäid, linna, Stavroopoli või
Rostovi tööle, et majapidamise jaoks lisaraha teenida.
Jõukuse kasvule aitasid palju kaasa ka perenaiste
ja peretütarde virgad käed. Igal vabal tunnil kraasiti, kedrati, kooti varrastel ja kangastelgedel, heegeldati ja õmmeldi. K õ i k pered olid hästi riides ja seda
jätkus müügikski. K õ i g e suuremad eestlaste uute ja
poolpeetud riiete tarvitajad olid naaberküla sakslased.
Nende naised kodukäsitööd ei tundnud.
Asunikel olid lihtsad kangaspuud juba Eestist kaasa toodud, samuti vokid ja käsikraasid. Nende järele
valmistati küla talunike-puutöötegijate poolt juba
vajalikult uusi. Vokid ja kraasid telliti aga Eestist.
Pärast aastat 1900 saabus külla Eestist kaks poissi,
tislerit, Seibe ja M ä g i , kes hakkasid valmistama vokke ja laiu soome kangastelgi ning muudki.
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
II
Jõukus kasvas igas talus iga aastaga, hakates koguni
tuntavalt tõusma pärast 1894. aastat, kui valmis
sai raudteeliin Rostov–Tsaritsõn ja 60 versta kaugusele eesti külast ehitati raudteejaam, millele nimeks
anti “ T o r g o v a j a “ , millest kasvas välja pärastine Salski linn. Jaama juurde kerkisid kohe ka igasuguste
saaduste, metsamaterjali ja vilja ülesostu kauplused.
Talumees sai kahe päevaga eesti külast jaamas
edasi-tagasi ära käidud, sai seal oma kauba müüa
ja sealt ka vajaliku kauba osta.
Naabriküla sakslastega oldi algul heas vahekorras.
Neil oli pidev kontakt K r i m m i ja Dnjepri-äärsete
sakslastega ja ka Saksamaaga. Nende kaudu jõudsid
ka eesti külla varakult teated, millised uued põllutööriistad ja masinad on kasutamisel. Nende juures
käisid Saksamaa vabrikute agendid masinaid pakkumas ja müümas. Nad saabusid ka eesti külla, ja
nende kaudu said sealsed peremehed ühte ja teist
osta ning tellida.
Juba alates 1895. aastast ei töötanud eesti külas
keegi enam puuadra ja puusahaga. Kõik need künnivahendid olid seal juba terasest ja rauast. Hein ja
vili niideti masinatega ja käsitsi niitmine hakkas isegi
ununema! Eesti-Haginski küla asunikud, kes elu
alustasid täiesti varanduseta, olid 15—20 a. pärast

kõik keskmised talunikud — ja need, kelledel oli
talus enam meestööjõudu poegade näol, võisid endid
lugeda isegi jõukaiks.
Jõukuse mõõduks peeti tol ajal Esto-Haginskis —
kui oli oma maja, krunt, laudadest 20×25-jalane viljaait (millest oli ka suuremaid), siis hobuste tall, loomade ja lammaste laut, tööriistade- ja masinatekuur,
4 kuni 5 tööhobust, 2 kuni 3 lüpsilehma, 15 kuni 20
lammast ja kui ta külvas põldu 30 kuni 50 tiinu.
Niisugust meest peeti keskmiseks talunikuks. Kui
m a j a oli naabrite omast nägusam ja suurem, väljaspoolt vooderdatud laudade või telliskividega, kui oli
kaks viljaaita, tööhobuseid kuni 8 ja rohkem, kõik
teised kõrvalhooned vajalikus ulatuses ja kui ta külvas põldu 60—80 tiinu, siis nimetati ja peeti seda
meest juba jõukaks, keda vene uus võim hiljem nimetas kulakuiks. Heinu ja õlgi seal-kandis katuse
alla ei pandud, need asetati rõukudena õuele. H a g a nate hoidmiseks oli aga igas talus sellekohane sara.
Kahe-hobuse meest peeti külas vaeseks meheks.
Neid siiski oli, kuid ainult mõni üksik, kes oli alles
algaja ehk jälle aastatelt vana ning lasteta talumees.

Vili kasvab väetiseta
Et sealne põld väetist ei vajanud, külvas igamees
nii palju kui ta jõudis kevadisel külviajal, mis kestis

Tüüpilisi
elamuid
Esto-Haginski
külas
pärast esimeste asumisaastate möödumist.
M a j a juures on juba
põõsaid
ja
viljapuid
ning ilupuidki, mis varemale lagedale maastikule
andsid
hoopis
teise pildi.

4 kuni 5 nädalat, seda teha. Ja külvata jõuti 4 tugeva tööhobusega, 3- ehk 4-sahase adraga 30 kuni
40 dessatini (tiinu), 1—1,5 tiinu päevas. Sügisel külvati kevadisele põllule lisaks talinisu, keskmiselt 10
kuni 20 tiinu. Sealsed eestlased rukist hiljem üldse
ei külvanud, kuna see vili turul oli liiga odav. Otra,
kaeru, maisi, hirset ning kartuleid kasvatati vaid
oma pere vajaduse ulatuses.
Külvipinna suurus olenes ka palju sellest, kui palju hobused jõudsid vastu panna, s. t. kui palju raatsiti hobustele enne külvitööd, ja ka selle ajal, jõutoitu anda!
Kui mai ja juuni kuude kestel tuli kummaski kuus
paar korda head vihma, mis maa suutis niisutada
7 — 1 0 tolli sügavuselt, siis võis juba loota keskmist
või üle keskmise saaki, milleks loeti selleaegses kaalumõõdus 60 kuni 70 puuda tiinult (1 puud on 16 k g ) .
Vihmast olenes üldse suuresti kogu põllusaak.
Pärast 1910. aastat, kui taludel olid juba oma kindlad põllud, “otrubid“, nagu neid siis nimetati, hakati
tegema ka nn. musta kündi. Ja korraliku mustakünni
saak oli juba 110 kuni 130 puuda tiinult!
Külviajaks Esto-Haginskis oli märtsi viimane veerand ja aprillikuu. Mai ja juuni olid heinategemise
kuudeks. Viljalõikuse kuuks oli juuli, viljapeksu kuudeks august, september ja oktoober. Oktoobri lõpus
ja novembri alguses toimus talinisu külvamine. V i h mad algasid tavaliselt novembris, mispärast selleks
ajaks pidi vili koristatud ja pekstud olema.
Rehepeksmine toimus alguses hobuste ja raskete,
hammastega kivirullide abil, õues, sellekohaselt platsil. Kuiva ja kuuma ilmaga oli rehepeks lihtne ja
edenes jõudsalt. Talumees jõudis päevas peksta ühe
kuni kolme tiinu vilja, olenedes sellest, mitu kivirulli ta suutis peksuplatsile ajada — kas 2, 4 või 5,
ja kui palju oli tal rahvast rehepeksu juures pahmast
pööramas (vilja ümber tõstmas, et rullid oma hammaste survega terad peadest välja pressiks). Need
kivirullid veeti edasi vilja peal hobustega, kusjuures
suuremal rullil oli ees 2 (2×3-jalane), ja vähemal
üks hobune. Et terad kogunesid nii koos aganatega,
tulid need hiljem tuulamisega viljast eraldada.

Masinad appi tööle!
Esimene masinaga rehepeks tuli E s t o - H a g i n s k i
külla 1903. aastal. Auru ja mootoritega rehepeksumasinad jõudsid müügile aga alles 1910 ja kombainid
võeti kasutusele 1934. a. kui oli kolhooside aeg.
Suvine temperatuur Esto-Haginski külas ja ümbruskonnas oli 25 kuni 35 kraadi (78 kuni 95 kraadi
F ) , väga harva kõrgem. Talvine temperatuur langes
10—20 kraadini (14 kuni — 4 ° F ) alla nulli, harva ka
25 ( — 1 3 ° F ) kraadi. L u m i saabus mõnel aastal detsembris, mõnel alles jaanuaris, hakates sulama veebruari keskpäevil. Märtsi esimesel poolel oli lumi
läinud.
Üks küla peremeestest, Jüri Kokk, ostis omale
1890. aastate paigu poolpeetud villakraasimise masinad ja alustas talutööst vabal ajal naistele villa kraasimist. T ö ö d oli nii, et ta hiljem oma väikeettevõtet
suurendas, ostes uued villakraasid ja ka ketramise
masinad. Külarahvas kutsus seda tööstust “ K o k a
villavabrikus”. Vabriku hoone ehitas ta kahekord-

seks. Alumisel korral olid mootorid ja kraasid, ülemisel ketramismasinad. Küla naised olid Jüri Kokale
väga tänulikud nende kätevaeva vähendamise eest.
K o k a vabrikus käisid eestlased villa ketramas ka
kaugematest eesti küladest sealses piirkonnas, K a u kaasiast, isegi Mustamere äärest. Külast saadeti kraasitud vill Eesti riidevabrikutesse, osalt ka Poolasse,
Lodzi riidevabrikuisse, kust siis valmis kangad tagasi
tulid. Külast saadeti veel omakootud villase riide
kangaid Eestisse vanutamiseks ja värvimiseks.

Esto-Haginski naabrid
Esto-Haginski küla naabriks, kellede keskel elati
ja kellega tuli läbi käia, olid ühelt poolt vene ja
ukrainlaste segarahvas, kelledel oli juba välja arenenud oma keelgi, milles oli palju vene keele sõnu.
N a d ise kutsusid endid “hohorideks“ (ukrainlaste
nimi). Eestlased hakkasid neid kutsuma “kahuliteks“
(kahul) ja nende keelt kahulite keeleks. Nende kahulite seas oli veel pärast 1900. aastat ligi 50 protsenti kirjaoskamatuid. Esto-Haginski küla nimi oli
neil väga raske meeles pidada ja nad kutsusid seda
küla lihtsalt “Estonka’’. Eestlase ja sakslase vahet
rahvuse seisukohast nad ei osanud kuidagi teha, mispärast nad eestlasi kogu aeg kutsusid sakslasteks!
Kahulid olid põlluharijad ja 5 0 % neist olid vaesed.
N a d töötasid a ; nult härgadega. Ainult rikastest m õ nel oli 1 kuni 2 hobust, milliseid kasutati ka ainult
väljasõitudeks, kas kirikusse, võõrsile või asjaajamissõitudeks.
Teised eestlaste naabrid olid kalmõkid, pilusilmalised mongoli tõugu budausuline rahvas. Nad elatusid ainult karjapidamisest, kasvatades sarvloomi, lambaid, vähemal määral hobuseid ja mõned ka kaheküüruga kaameleid. Maad oli neil palju. See oli samuti lage rohumaa, ühegi metsata, mis kuulus enamuses nende rikastele. Sellel maa-alal rändasid nad
oma loomadega ühest kohast teise. K a r j a hoidis vaesem rahvas (kauboid), kes elasid alati karja juures
telkides, mis sarnanesid indiaanlaste telkidega. Neid
telke oli kerge püstitada ja maha võtta, kui karjaga
tuli edasi liikuda uutele söödamaadele! Karjade peremehed elasid uhketes majades oma budausu kiriku
ümber. Seal elas ka vaesemat rahvast ja samuti oli
seal nende vaimulike elukoht. Venelased kutsusid
neid kalmõkkideks. Nad ise nimetasid endid “halmuk“ ning eestlaste nimi nende jaoks oli “kalmukas”.
V e n e keelt ja kirja oskas nende seast vaid rikas
“kalmukas“. Nende oma keelt ja kirja õpetasid neile
oma kirikute preestrid.
Nende komme oli, et iga kolmas poeg perekonnas
õppis papiks. Papid olid kõik poissmehed! K o m m e
oli ka, et kui noorel abielupaaril paaril aastal lapsi
polnud, saadeti noorik paariks aastaks pappide majja
elama!
Üldiselt elasid nad mustalt ja olid küllalt laisad.
Põldu nad ei harinud. Nende peatoiduseks oli liha
ja hiina tee. Viimast müüdi tahvlitesse pressituna.
Pada teega oli neil kogu päeva keset telki tulel. T e e
tehti piimaga pajas valgeks, pandi sellesse isegi rasva,
ja lisati kõigele soola ning tõsteti seejärele kapaga
puust kausikestesse. Vaesem kalmukas ei põiganud
toiduks ka lõpnud looma. Lõppes külas kellelgi lam-

mas või hobune, oli vaja vaid minna küla keskel
asuva poe juurde ja mõnele neist seda nimetada.
K o h e leidus mees, kes laiba ära viis, ja sellega oli
lahendatud aukuajamise vaev.
Kõik kalmukad, nii mehed kui naised, olid piibusuitsetajad. Rõivastuseks olid nii meestel kui naistel
püksid, mille üle oli öömantli taoline kuub kleidi
asemel. Riiete värv naistel oli kõigil alati ühesugune,
valkjas sinine. Juuksed kandsid nad alati kahes patsis.
Et need magamisel ära ei vanuks ja päris sassi ei
läheks, oli mõlemal patsil ümber riidest tupp — nii
päeval kui öösel. Võibolla kammisid nad kord kuus
ka juukseid!
Et Esto-Haginski küla maad olid kiiluna kalmõkkide maa sees ja et seetõttu nad olid sealsete eestlaste naabrid, siis hakkasid teiste Kaukaasia külade
eestlased Esto-Haginski küla lihtsuse ja kergema
meelespidamise sihiga kutsuma lühidalt “ K a l m u k a ”
külaks.
Kolmandad eestlaste naabrid olid sakslased. Nende
kohta ei ole ütelda ainsat l a i t v a t sõna. Ainult palju
vaeseid oli millegipärast nende külas. Esto-Haginski
ja sakslase küla kaugus üksteisest oli 4 vene versta.

Küla muutub

nägusamaks

See oli 1900-ndate aastate paigu, kui ehitati külasse
telliste- ja katusekivide põletamise ahjud. Senini
olid Esto-Haginski talunikud neid kive saanud ja
toonud vaid sakslaste juurest. Pärast oma vabriku
saamist algas külas telliskividest majade ehitamine.
Pea kõik jõukamad talunikud ehitasid oma juba ehitatud elamutele ümber telliskividest voodri, mis küla südamiku tegi hoopis nägusamaks. Küla tänavad
Esto-Haginskis olid nimedeta, aga sirged. Neid kutsuti liinideks ja neid liine oli kolm — esimene, teine
ja kolmas liin. Esimese ja teise liini vaheline tänav
oli lai 500 jalga ja omas vahepeal nõo, mis põhjustaski nii laia tänava. Selle tänava kõrgemail kohtadel
olid ka kõik küla ühishooned: koolimaja, kirik, vallamaja, magasiaidad, rahvamaja ja küla lehtpuude aedpark.
Teisel liinil olid kolm küla kauplust. Peale oma
küla rahva käisid neis kolmes poes veel ümbruskonna
venelasi, sakslasi ja eriti kalmukaid. Viimastel oma
poode üldse polnud.
Juba pärast 1895. aastat hakati külas rõhku panema lehmade tõuparandamisele. Oli ju raudteejaama
juurde kasvama hakanud linnas avanenud võimalus
võile, mida ostsid peale elanikkonna ka pagarid. Ka
küla poed müüsid oma kaupa või vastu, millist kaupmehed saatsid siis müügile suurlinnadesse. Tõuparanduseks käidi veiseid ja sugupulle ostmas esmajoones
saksa külast. Isegi Krimmi saksa küladesse siirduti
selletaolise ülesandega.

l u b a enne 1900. aastat oli Esto-Haginski küla 4000
tiinu põllumaad põllumeeste vahel ära jaotatud.
Talunikud soovisid aga oma külvipinda veelgi suurendada, mispärast küla rentis kalmukatelt juurde
2000 tiinu põllumaad 30 aastaks, alates 1902. aasta
kevadest. Renti maksti 3.25 rubla tiinult. Ka varem
oli kalmukatelt renditud maad, mis oli külast 4 — 5
versta eemal, rendihinnaga 5 kuni 10 rubla tiinult.
U u s maa, palju odavama rendiga, oli külast see-eest
lähemas osas 10 ja kaugemas 13 versta eemal. Künni
ja külvi aegadel siirduti sinna terveks nädalaks ja
töötati seal kuus päeva, koju saamata. Viljapeksmise
ajal vedasid mõned peremehed selle sealt kodutallu,
mõned teostasid peksu kohapeal. Nii, et alates 1902.
aastast külvasid ja lõikasid Esto-Haginski küla peremehed kogusummas 5700 kuni 5800 tiinu põldu. T a lusid oli Esto-Haginskis siis 130 ümber!
Juba enne 1890. aastat tegutses külas kooliõpetajate
juhatusel oma laulukoor segakoorina. Oli ka oma
puhkpillide orkester ja suurtel pühadel esitas oma
näitering mõne näidendi. Pärast 1900. aastat tegutsesid need kõik pidevalt. Külas tegutsesid hariduse
ja karskuse seltsid, kaubatarvitajate ühisus ja piimaühisus. Alates 1917. aastast oli külas ka postkontor.
Naabruses asuvas vene külas, Romanovkos, milline
oli Esto-Haginskist 10 versta kaugel, tegutses krediitühisus, mille liikmeiks oli palju eestlasi.
1910. aastal jäi kitsaks koolimaja kasvanud laste
arvu tõttu. See sundis koolimajast üleviima raamatukogu ühte talumajja. Samuti üüriti juurde koolile
ruume talumeeste majades. Sel ajal tegutses koolis
juba 2 ja 3 õpetajat.

Esimene juubel
Aastal 1902 tähistas Esto-Haginski küla oma 25 a.
juubelit. Esindajaid pidustusile oli saabunud ka teistest eesti küladest Kaukaasiast. Peeti kõnesid, esines
oma laulukoor ja orkester. T o l ajal nõuti juubelite
pidamiseks kuberneri luba. Viisakus nõudis ka kuberneri kutsumist pidustusile. K u i kuberner teada
sai kavatsusist ja kui temale üle anti kutse neist
osavõtmiseks, oli ta pidustusiks kohe loa andnud ja
lubanud ka ise kohal olla, et näha küla, mille asutamiseks ta ise loa andnud ja mis oli nüüd nii rikas,
et peab juba juubelipidusid.
Sellel ajal oligi külas terve rida ilusaid maju. Ühes
neist, mis mõni aasta varem oli valminud, oli kuberneri vastuvõtuks kaetud söögilaud.

Pärast 1905. aastat ilmusid külla esimesed koorelahutajad ja võimasinad, milliseid pakkumas käisid
jällegi vabrikute agendid.

Pidustuste ajal oli kuberner isiklikult kohal ja pidas
pidulikul sündmusel ka lühikese kõne. Ta oli kiitnud
eestlaste hoolsust ja usinust, puhtust ning korda majapidamistes, ja ka üldist jõukust. Ta oli käinud sees
reas talumajades. Imestust oli ta avaldanud ka seepärast, et noor küla oli omal kulul ehitanud ja ülal
pidanud koolimaja, kiriku, vallamaja ja et omati oma
segakoor ning pasunakoor — ja et “rahvas on nii
hästi riides”!

Kommunistide võimuhaaramise järele ehitati külla, see oli nn. N E P - i ajastul, esimene meierei ja
meieriks sai eestlane Ilves. Ta hakkas valmistama
võid ja mitmetliiki juustu. Meierei sai seetõttu juurde ka jää- ja juustukeldrid.

1905. aastal istutati esimese ja teise liini vahelisele
laiale tänavale, küla keskele, nägusale väljakule, 200
jala laiusele ja 500 jala pikkusele maa-alale lehtpuude park. Sellesse rajati kõnniteed ja asetati pingid. Ühes väljaku servas oli noorte jaoks tantsu-

Kui Esto-Haginski loojail olid “jalad maas”, hakkasid kerkima ka üldkasutuslikud ehitused — kool,
kirik, rahvamaja ja magasiaidad tagavaraviljale. Juuresoleval pildil küla eesti kirik, mis ehitati 1883. a. valminud koolimaja järele. Kirikus oli 250 istekohta — ja seal maksis omaaegne kord, et mehed istusid ühel
pool, naised teisel. K õ i g e sagedamini käisid selles kirikus jutlustamas õpetajaist Suits, Martinson ja Nigol.
Pildil kirik rahvahulgaga pärast ühte jumalateenistust.
põrand. See park kujunes noortele õhtuste kohtamiste ja ajaviite paigaks. Laupäeva ja pühapäeva
õhtutel seal lauldi, mängiti keelpillidel ja tihti esines
ka puhkpillideorkester. Kõik esinejad ja mängijad
olid oma küla poisid. Muusikale lisaks tehti ringmänge ja löödi tantsu!
1908. a. läks küla algkool kolmelt õppeaastalt üle
neljale, millega loomulikult laiendati ka õppekava.
1909. a. asus külla Eestist õpetaja E. Volt, kes hakkas vanematele õpilastele eesti keele grammatikat
õpetama. Alates 1910. aastast oli külas juba II järgu
kool, kus õpetus käis gümnaasiumi kavade järele,
õpetajad olid viimaseni eestlased!
Alates 1912 võttis omavalitsus, Semstvo, oma kanda rea küla seniseid kulutusi — nagu kooliõpetajale,
vallavanema, vallasekretäri ja küla postimehe palgad,
ja muud kulud neil aladel. Sellest ajast alates määrati
ka talumeestele kindel riigimaks, mis senini oli puudunud. Seda oli 8 rubla hingelt maa peal. Et see
maks ei käinud kellegi ülejõu, ei olnud kuulda selle
üle ühtegi nurinat. Semstvo poolt makseti näiteks
koolijuhatajale palka aastas 480 ja õpetajale 360 rubla.
Arsti aga külas polnud. See asus vene külas. E s t o Haginskist 30 versta eemal. Seda arvesse võttes kutsuti külla 1910. aastal Eestist velsker, kelle nimi oli
Pihelgas, ja kes külas täitis seejärele arsti asendaja
kohustusi. Rahvas oli temaga väga rahul ja ta oli
oma abistamise ja oskustega kuulus ka ümberkaudsetes naaberkülades.

Talud ümberkorraldamisel
Aastani 1910 olid küla põllud kasutamisel väikepõldudena. Siis aga mõõdeti maad ümber. Kellel pere

oli kasvanud, neile anti maad juurde, kellel vähenenud, neil vähendati põldu.
Samal 1910. aastal otsustasid Esto-Haginski talunikud häälteenamusega minna üle nn. Stolõpini põlluharimise korrale, mõõta maad taludele ühte tükki
(“otrubi”, nagu seal nimetati) — põllumaa eriossa
ja karjamaa omaette tükiks. Külas oli siis 116 maaõigusega perekonda, kokku 600 hingega. Neile lisandus paarkümmend peremeest, kelledel küla maadele
õigust polnud. Nad olid külla asunud hiljem, kui
maad olid juba jaotatud. Nad kasutasid talunikelt
renditud maad.
M a a külas jaotati ainult meeshingedele. Varem,
juba aastate eest, oli küla koosoleku otsusega selles
tehtud ka mõned erandid. Nii anti abielupaarile, kuigi
lasteta, juurde maad. Peredele, kus oli ainult tütreid,
mitte ainustki poega, anti ka maad juurde ja see
maa jäigi neile ümbermõõtmise ajal.
Talude ühte krunti mõõtmine viidi läbi seal 1910.
ja 1911. aastatel. Kuberner käis maamõõdu lõppemisel, 1911. aastal, külas maamõõdu kirjadele alla kirjutamas ja neid kinnitamas. See toimus teatava pidulikkusega. Esinesid segakoor ja puhkpillide orkester.
Korraldatud oli ka einelaud. Talude kruntidele, “otrubi” nurkadesse, kaevati maasse kivipostid (kupats).
Ka karjamaad olid mõõdetud talude jaoks eraldi
“otrubi’tesse”, kuid need jäeti siiski edasi ühiskasutuseks, kuna küla kari käis karjamaal ühiselt ia
viibis ööseti lautades, kodus.
M a a m õ õ t j a poolt oli põllumaa (nimetati seal siis
künnimaa) hinnatud väärtuse järele kolme liiki: parem, mustamulla maa, mida anti hingele 7 tiinu, keskmist, millel pinnasel hulgas oli savisegu, anti 8 tiinu
hingele ja maad, kus oli sees juba savilaike, sai mees-

hing 9 tiinu. Keskmise hingemaa norm oli 14 tiinu
(põld ja heinamaa kokku).
Alates 1906. aasta novembrist, mil Vene tsaarivalitsus võttis vastu ja kinnitas Stolõpini maareformi,
sai ka talumees Venemaal maaomanikuks ja võis oma
nn. hingemaad isegi edasi müüa. Taolist maade müümist toimus küllalt ka Esto-Haginskis. M õ n i talunikest tahtis ära reisida, mõni ei soovinud või ei
jõudnud vanaduse tõttu enam põlluga jannata, ja
mõni müüs oma talu edasi rahapuuduse pärast. M ü ü gihinnaks oli alguses karjamaa eest 50 rubla tiinust
(tegemist oli V e n e tolleaegse kuldrublaga, mis pole
võrreldav kommunistliku praeguse paber-rublaga,
millel on ainult sisemaine väärtus diktaatorite kollektiivi huvides määratuna), ja põllumaa eest 100 rubla
tiinust. Maa hind tõusis seal iga aastaga kuni I maailmasõjani, mil enam ostjaid ei leidunud.

Eestlased suurendavad põllupinda
Kümmekond eestlasest peremeest ostsid naabritelt,
kahuli küla Romanovka meeste käest, künnimaad,
s.t. põldu. See ostetud maa mõõdeti kahuli maade
ümbermõõtmise ajal vastu eesti küla piire eestlastele,
asudes 7 versta kaugusel Esto-Haginski külast. K o o s
selle maaga tegid eesti talunikest asunikud seal pärast
1910. aastat külvi juba üle 6000 tiinu aastas! Taolisele
külvipinna laiendamisele ja eestlaste jõukuse kasvule
aitas suuresti kaasa peale oma hoole eriti see, et
võimalik oli saadud vilja müüa ja ära anda sealsete
kaugustega arvestades, lähedal, külast “kõigest’’ 60
versta kaugusel, kus vilja vastuvõtuga tegeles kauplusi 20 ümber, mis võimaldas võistluse tõttu õige
turuhinna saamise. Ka eestlasi oli nende viljakaup”
meeste seas — nimelt: Ulberg, Viidakas ja Pull ning
Mölder ja K o . Viimane oli E s t o - H a g i n s k i külast!
K u i maal võimu haarasid kommunistid ja tuli nn.
nõukogude valitsus, hakkasid kahulid ise eestlaste

maad, mis nad olid müünud, kasutama — ja eestlastel
tuli oma omandist ilma jääda. Juhtus aga halbu
asju ka kahulitele. Ü k s rikas kahul, Krivorot nimi,
ostis E s t o - H a g i n s k i küla põllumeestelt, s.t. eestlaste
käest, 400 tiinu karjamaad. See maa mõõdeti temale
ühe tüki vastu kalmukate maa piiri äärde. Kalmukate käest rentis Krivorot veel karjamaad juurde.
Eestlaste maa-alale ehitas ta loomade küüni, tegi
tiigi ja pidas seal loomi ning lambaid. Enamlaste võimule pääsedes võeti temalt ära kõik ta vara ja teda
ennast veeti kogu perekonnaga teadmatusse! T e m a
maa anti aga Esto-Haginskis loodud eesti küla kolhoosile.
1914. aastal toimus Kaukaasias, Suhumi linnas
eestlastest asunike laulupidu Eesti laulupidude eeskujul. See laulupidu on üldiselt tuntud ja märkimist
leidnud nii Eesti, kui ka Eesti laulupidude ajaloos.
Sellele laulupeole kogunesid koorid kõikidest K a u kaasia eesti küladest. Pidu õnnestus hästi!
Esto-Haginski küla haridusseltsi eestvõttel ja juhtimisel ehitati enam-vähem talgute korras külla rahvamaja. Sama aasta mais oli maja õnnistamine ja
pidulik avamine, millele kogunes külalisi ka teistest
Kaukaasia eesti küladest, ja üsna palju. Piduliste
seas oli ka Samuel Sommer, pärastine rahvuslik tegelane Eestis, nimede eestistamise ja väliseestlaste,
eriti Lätis elavate eestlast ning liivlaste organiseerimise alal. Rahvamaja oli lipuehtes ja piduehtes.
Päeval esines oma küla segakoor, mängis pasunakoor ja õhtul esines näitetrupp.
Rahvamaja saalis oli 300 istekohta, näitelava ja
kolm suurt kõrvalruumi. Ühte neist paigutati raamatukogu, teisest sai lugemistuba ja kolmas anti
kasutada näiteringile. Küla noored said rahvamajaga
endile sellest ajast alalise kindla koha õhtusteks
kogunemisteks ja vaba aja veetmiseks. Samuti said
ruumid oma harjutusteks pasunakoor ja näitering.
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
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parem ära püüa paremuse poole, et tuleb hoopis piir
panna oma soovidele ja tahtmistele.

Kaukaasias, Livonia külas peeti 1917. aastal eestlaste kongressi, kuhu kogunesid kõikide asunduste
esindajad. Kuid töö ja otsused, mis seal tehti, jäid
kahjuks teostamata, kuna mehed võeti kõik vene
sõjaväkke. Ei olnud enam kavade täitjaid. Ja lisaks
tuli peale ju ka enamlaste valitsus, millal kõik edasipüüdlikud ja hariduslikku edu taotlevad isikud pidid
vaikima, et mitte endale tõmmata punaste tähelepanu. See töö, mis oli vaja teha kongressi otsuste
kohaselt, polnud ju kommude huvides.
Esimene maailmasõda, esimene “saksa sõda”, nagu
seda siis nimetati, mis algas 1914. aastal, oli eesti
külale väga kurnav ja pani seisma täielikult kogu
elu. Vähe oli peresid, kust mobilisatsioon poleks ära
viinud ühtegi meest ja see omakorda pani pressi
peale põllutöödele. Puudusid ju hädavajalikud meeste
töökäed. Ka hobused võeti sõjaväele, samuti loomi
lihaks. Sealkandis toimiti nii, et kust võtta oli, sealt
ka võeti. Taludele pandi peale kõrgemad maksud ja
kõik see viis olukordadeni, et pärast sõda mitte keegi
ei saanud oma endist, sõjaeelset elamist-olemist enam
tagasi. Enamlaste veretööd mõisnike ja rikkama
rahva hävitamisega oli ka talunikele hoiatuseks, et

Külale renditud maa. 2000 dessatini, jäi koheselt
kasutamata, sest talumeestel ei olnud enam tööhobuseid, et kahel pool töötada. Põldudeks jäid oma
küla küljealused hingemaad. Iga peremees kogus ja
pidas oma kindlad 4 kuni 5 tööhobust, neid kutsuti
“adra-täis“, ja külvi tehti talus kõigest 30 kuni 40
dessatini ümber. Noori hobuseid ja loomi kasvas küll
peale endist viisi, kuid need viidi turule, kuna ka
raha oli elamiseks majapidamises vaja.

Ja siis tuli kerjusena ja röövijana enamlaste valitsus
omakorda küla nuhtlema. 1918. ja 1919. aastal olid
kalmukate maad ja kogu Stavropoli maakond, kuhu
kuulus ka Esto-Haginski küla, Vene valgete vägede
valduses. Nende kord maksis kõikjal. Küla valitsejaks oli vallavanem. 1918. a. algul mobiliseeriti kõik
küla noormehed Vene valgete väkke ja sinna läksid
ka kõik eestlasist ohvitserid, keda külas oli kokku
10 meest. Viis neist ohvitseridest said Vene valgete
vägedes võitluses kommude jõukude vastu surma ja
viis pääses hiljem 1920. ja 1921. aastatel, vahetuse
teel Eestisse.

Enamlaste punane vägi saabus eesti külla 1920.
aasta jaanuari keskpäevil. Lahinguid Esto-Haginski
külas ja ka ümbruskonnas ei olnud, kuna valged vaed
olid sellest piilkonnast välja tõmbunud. Kuid juba
enne külas võimu võtmist, 1919. aastal, käisid punaväe röövsalgad tihti Esto-Haginskis, röövides hobuseid, riideid ja toitu. Kord võttis üks punaväe
röövsalk kinni sel momendil küla-vahel olnud kalmukate põgenike salga, kes olid punaste piirkonnast
pääsenud, arvult 11 inimest. Nende seas oli ka naisi
ja lapsi. Kõik need 11 vildi metsikute kommunistide
poolt küla taha ja raiuti seal lihtsalt mõõkadega
surnuks.
Et Eesti oli saanud vabariigiks juba 1918. aasta
24. veebruaril, saadi Esto-Haginski külas teada mõni
kuu hiljem valges väes teeninud sõdurite kaudu.
Pärast punaste võimuhaaramist külas, hakkas sinna tilkuma ka enamlaste ajalehti, ka Peterburi eestikeelset “Edasi“, kust saadi mõningaid andmeid elust
Eesti Vabariigis, muidugi enamlaste teateil ja vaatevinklist. Saadi teada ka Lenini lubadusist, anda kõigile Vene vähemusrahvuseile suuri õigusi. Vilksatusid
ka mõned kuulutused, et Moskvast on antud luba
juba mõnede eestlaste Eestisse asumiseks.

Arutusel tagasireis vabasse Eestisse
Siis tõsteti ka Esto-Haginski külas ühel üldkoosolekul üles Eesti kodanikuks hakkamise ja opteerimise küsimus. Pöörduti sellesama küsimusega ka
Stavropoli maakonnavalitsuse poole ning saadeti üks
küla elanikest sinna, kellele maakonnavalitsusest anti
kätte sellekohased ankeedid täitmiseks kogu küla
jaoks. Külas valiti isegi opteerimise komitee ja novembriks 1920. a. oli kogu küla, väljaarvatud kaks
perekonda, astunud Eesti Vabariigi kodanikeks.
Järgnevalt viidi kõik paberid Stavropoli ja mõni
aeg hiljem oli igal peremehel käes tunnistus, et ta
on hakanud Eesti Vabariigi kodanikuks.
Kasu sellest operatsioonist oli esialgu Kaukaasias
niipalju, et punaste valitsus ei võtnud enam ära tasuta taludest hobuseid ega loomi. Väljamaks nende
eest toimus aga Kerenski rahadega. Nii näiteks saadi
ratsahobuse eest sõjaväele 14.000 kerenski rubla, mis
kätte anti suures blok lehes, lahti lõikamata. Küla
valitsus päris Stavropolist järele, et kui leidub hulgaliselt Eestisse asujaid, et kas siis maakonnavalitsus
ei ostaks ise ära lahkujate majad ja kogu liikuva
vara. Sellele saabus vastu, et niisugust võimalust ei
ole. Ärasõitjail tuleb ise hoolitseda selle eest, kuidas
varandusest lahti saada.
1920. aasta sügisel saadeti saadik Eestisse, et seal
selgitada ümberasumise võimalusi ja olukordi. Saadikuks oli Joosep Õunapuu, kes viibis Eestis kuu
aega. Tagasijõudnult tegi ta teatavaks, et suuremat
maatükki kogu küla jaoks saada ei ole. Esmajoones
varustatakse Eestis maaga oma sõjaväelased, sõjast
osavõtnud. Siis tulevad järjekorral teised, kellede
järele võib jääda ühele, kahele või kolmele perele
maalapid metsaserva või sooäärtele. Maa Eestis vajab
väetamist ja kui sinna asutakse loomadeta, millega
tuleb seal siis alata. Ta teatas, et tema ise Eestisse
ei lähe.
Sel ajal polnud veel mingit hirmu punaste valitsemise pärast ega teatud pea midagi kommude te-

gudest. Polnud mitte midagi teada ega kuulda ka
kolhoosidest ega aimatudki nende kordset tulekut.
Rahvas hakkas kõhklema ja jäi ootama. Eestisse
sõitjaid leidus vaid 5—6 perekonda, needki vaesemate
perest, kelledel olid Eestis sugulased, kellede abile
nad seal lootsid. Nendega liitus kümmekond üksikut
noort.
Opteeruda soovijaile oli ärasõidu ajaks määratud
kaks aastat, seega 1922. a. lõpuni. K e s selleks ajaks
polnud Eestisse siirdunud, selle lahkumispaberid tühistati. Tegelikult tühistati küla elanike lahkumispaberid ootamatult juba 1922. a. kevadel, mil neile
pandi peale võimude poolt “veto“. Stavropolist sõitis
kohale külla üks ametnik, näitas ette valitsuse otsuse, pakkis kõik kohaliku opteerimise komitee paberid,
pitsatid ja templid oma kotti ja viis need Stavropoli.
Nii jäimegi sovjeti riigi kodanikeks.
1920. aasta kevade lõpul oli Allmäe küla 50. juubeliaasta pidu. Esto-Haginski küla laulu- ja pasunakoorid ning palju nooremat rahvast käisid ka sellel peol.

Kommudeta külla kommude võim
E n a m l a s e d tõid oma valitsuse Esto-Haginski külla
1920. aastal. Senine külavanema koht kaotati ja “valiti’’ nn. “küla revolutsiooniline komitee”, hiljem külanõukogu. Sel ajal ei olnud külas mitte ühte kommunisti ega ka komnoort-komsomoli. Enamlaste valitsusest ei saadetud kohale ka mitte ühte kommunisti küla elu kontrollima. Kuid vahetevahel kontrollkülastamised küll toimusid. Esimene miilitsamees
saadeti külla alles 1921. aasta kevade lõpul.
Eesti külas rahu aegadel, enne kommunistide võimuletulekut vargusi ei tuntud. Maja, aida ega talli
uksed lukku ei teadnud. Kõik oli lahti ja lukustamata.
Hobused olid kogu suve väljas õues sõime külge
seotutena. Kellelegi ei tulnud mõttessegi lukku kasutada. Enamlaste valitsuse tulekuga toodi külla
kaasa ka vargused! Siis võis juba võõra oma võtta!
Kannatada said sel ajal riidekapid ja viljaaiadad, ning
hobustevargustki esines, kuni tulid kolhoosid.
Alates 1920. a. suve lõpust algas külas sunduslik
vilja äraandmine riigile, kindla riigi hinnaga — ja
see oli 60 kuni 70 kopikat puud. Jutukõmin vilja
võtmisest algas juba suvel, Sise-Venemaal toimunu
järele. Ja paljud said aru, mis nüüd tuleb teha.
Keskmistele ja nõrgematele talunditele pandi vilja
andmise norm külvi järele. Jõukamatele aga lisati
sellele veel juurde, silma järele, mitmed kümned
puudad.
Vanad eestlasist asunikud olid elukogemusist õppinuna kokkuhoidlikud ja hoopiski mitte pillajad. Juba
asumisaja algusest alates hoidis iga asunikust peremees omal kodus tagavaraks aasta seemnevilja ja
kahe aasta leivavilja. Selle tagavara tõttu üksi jõuti
nüüd viljanormid ära täita. Läbiotsimisi sel aastal
ei tehtud. Jäi omale kevadeks seemetki järele.
Küla tagavara magasiaidad aga pühiti võimu poolt
“teradest puhtaks”! See oli kommunistidele nagu
kingitus, sajad puudad vilja jumala muidu saadud!
Võeti ära — tasuta, n.ü. rahva heaks!

Valged partisanid
Aasta 1921 oli külas väga rahutuks aastaks. V a l -

Koolimaja Eesti-Haginski külas, mis ehitati 1883. aastal talumeeste endi “kulu ja kirjadega” talgute
korras. Selles oli ruumi 50 õpilasele ja kooliõpetaja eluruumidele. M a j a plaani valmistasid mehed ise. E s i mesteks õpetajateks olid mehed asunike endi keskelt. A n d m e d märgivad, et esimene õpetaja seal oli Hendrik H ä r m ja laulmist õpetas koolieast juba väljasolevaile noortele, kes sellest olid väga huvitatud, Juhan
Peterson. Olud olid tsaaride ajal Venes vähemusrahvuseile nii vabad, et näiteks Eesti-Haginski küla koolis
polnud isegi mitte vene keel sunduslik. Kooli asutamine ja koolimaja ehitamine näitavad, et esimesel võimalusel lööb eestlasel välja tung hariduse järele. Seepärast vahetati oma külast töötanud õpetajad varsti
välja Eestist kohalekutsutud kutseliste õpetajate poolt. Need juhatasid koolitöö kõrval laulukoori ja puhkpillide orkestrit, millist näete ka sellel ajaloolisel pildil, mis on võetud ligi 90 a. tagasi, õpetajad olid ka
kirikus köstriteks. Nimelt püstitati üheaegselt koolimajaga ka kirik, mis mahutas 250 inimest, mille foto
tõime eelmises numbris.
ged partisanid, mitte enam punased, käisid tihti asulat “kontrollimas”. Liikus kuuldusi, et valgete vägede
sõdurid, kes välismaale sõita ei saanud kas transpordi
puudumisel või jälle ei jõudnud õigeks ajaks Krimmi,
koondasid endid partisani salkadeks, millistest salkadest mõni sattus ka Esto-Haginski küla lähikonda.
Küla lähedal, 15 versta kaugusel oli Maanõtsi jõgi,
pillirookallaste ja sakiliste soppidega. See pakkus
partisanidele head varjupaika. Samuti varjasid neid
üksikud rikaste loomapidajate farmid kalmukate maaaladel. Sealt nad sooritasidki röövkäike küladesse,
toitu, riideid ja hobuseid saama ning kommuniste ja
miilitsamehi hävitama.
Valgete partisanide salk külastas küla esimest korda 5. mail 1921. a. Sel päeval tulid külla keskkohast
saadetuna ka kaks kommunisti, rajooni partei saadikut, Vares ja Arakas, kaks lindu, nende endi jutu
järele pärit Eestist. Juba esimese päeva õhtul pidasid
nad rahvamajas küla üldkoosoleku, seletades rahvale
eesti keeles eesseisvat paradiisi elu! Pärast koosolekut, öösel, kui nooremad rahvamaja saalis tantsu
lõid, kargasid ruumi püsse paugutades kaks partisani
ja nõudsid vene keeles kommunistide väljatulemist.
Vares ja Arakas olid püüne peale, mille eesriie oli
alla lastud. Seal olid veel külanõukogu esimees, oma
küla poiss A. Kippel, venelasest miilitsamees ja veel
teisi mehi. Paukusid kuuldes oli Vares kohe püüne
aknast välja “lennanud” ja kadunud ööpimedusse,
olles hommikuni peidus ühe talu aida lakas. Arakas

oli leidnud peidukoha püüne all olevas keldris. K u i
siis Kippel ja miilits välja tulid, lasti nad k o m m u nistide pähe maha.
Veidi hiljem, jällegi ühel pühapäeva õhtul, tulid
pimeduse saabudes külla partisanid ja nõudsid taga
Lembit Pärna, pärastist punakindralit. Lembit Pärn,
siis 17-aastane, oli sel korral külanõukogu sekretäriks.
Partisanid, nagu kuulda, süüdistasid Pärna karmis
ümberkäimises varastega ühe varguse avastamise
puhul ühes kalmukate külas. Sellest tõi “ M e i e T e e ”
kirjelduse eelmises numbris Lembit Pärna eluloos.
Lembit Pärn lahkus pärast seda juhtumit külast.
M õ n i kuu hiljem lasti külas partisanide poolt maha
veel üks miilits. 1922. a. varakevadel tulistati külavahel surnuks üks Esto-Haginski küla noormees –
sakslane, kes oli hakanud komnooreks. See oli viimane valgete partisanide ohver. Pärast seda kadusid
partisanid sealt kandist ära.

Kas on või pole — aga andma pead
Sama rahutu 1921. aasta oli selles ümbruskonnas,
kus asus Esto-Haginski küla, viljaikalduse aasta, mis
riivas ka eestlaste asundust. Ehkki leiba oli vähe
ja mõnes talus see hoopiski puudus, ei surnud ikalduse tõttu ühtegi eestlast. Inimestel oli ju veel lambaid ja loomi, milliseid tapeti ja elatuti siis lihast.
Vaatamata sellele, et vili ei kasvanud, pandi valitsuse
poolt taludele ikkagi peale kindlad viljanormid, mis
tulid ära anda. Seda nimetati “prodrasverstka”.

Valitsusele tuli anda kindlaksmääratud kaal vilja
iga dessatini kohta, liha norm oli samuti määratud
kindlas naelte arvus loomade, sigade ja lammaste
pealt. Vastu võeti ainult eluskaaluga ja normi võisid
talud maksta ka kahe ja kolme pere pealt koos. L a m maste pealt tuli anda veel villanorm, kanadel oli peal
munanorm, lehmadel võinorm. Liha, villa, munade
ja või normide täitmisega tüli ega riidu polnud. T a lumehed jõudsid normid täita. Viljanorme aga täis
ei saadud, mille tagajärjeks olid taludes läbiotsimised ja viljasalvede “puhtakspühkimised’’. Küsimusele,
et sellest, mis jääb, ei jätku perele leivaks, vastati
parteilaste poolt, et “tehke peiduaugud lahti ja võtke
sealt!” Nii käituti jõukamates taludes.
Väljastpoolt parteilased käisid sel ajal vilja välja
pressimas pea iga päev. Parteilaste poolt määrati
veel abiks “aktivistid’’, kes teostasid läbiotsimisi. Neile anti juhised, kuidas seda teha ja kust otsida. M õ nes talus otsiti väga peenelt ja põhjalikult, mõnes
lepiti ainult suulise usutlemisega. Mitmetelt leitigi
vilja jahu, mis konfiskeeriti tasu maksmata. Karistust
siis veel peitmise eest polnud. Karistamine tuli, aga
mõned aastad hiljem.
Sel halval aastal ei kasvanud ka hein. Loomatoiduks lõhuti ära ka kõik vallid kruntidel, mis olid
tehtud eelmistel aastatel loomade sõimedest saadud
heina jätteist ja õlgedest ja mis olid veel mädanemata. Loomad sõid näljaga kõik need ära. õlekatuseid külas polnud, muidu oleks ka need läinud loomatoiduks, nagu see sündis vene külades.
Naaberkülas, sakslaste juures ja suurtes vene külades tegi nälja tõttu surmavikat 1921. aastal palju
tööd. Mõned aastad hiljemgi suurtest vene küladest
läbi sõites võis märgata, et inimesi elas hõredalt,
isegi mitte igas majas.
Sovjeti valitsus ei kuulutanud ega kirjutanud üheski
oma lehes näljast ja suremisest, kuigi rahvas seda
oma silmaga kõikjal ise nägi. Külas kuuldi tihti kõneldavat, et üks või teine isik on suure maantee
ääres näinud lamamas surnut. Seda võis edasi jutustada vaid sosinal, kuna taoliste asjade kõnelemine
oli ülemuste poolt kõvasti keelatud. Naabrikülas
söödi nälja tõttu isegi kassid ja koerad ära. Oli nägijaid, kes jutustasid, et naabriküla saksa poiss, käies
eesti külas kerjamas, viis hõlma all koju surnud kassi
korjuse. Ajalehe andmeil olid uurijad Rostovi linnas
paaris vorstivabrikus leidnud inimese lihast valmistatud vorste. See lugu ulatus kohtusse, seepärast
pääses sellest veidi ajalehte.
Eesti küla lähedal asuvas Solski linnas elas viljakaupmees eestlane Viidakas. Ta oli 1921. a. sõitnud
Rostovi linna, kust ta kunagi enam oma pere juurde
tagasi ei tulnud. Hilisemate otsimiste ja uurimiste
järele liikus ringi jutt, et Viidakas oli tahtmatult
“eksinud mõnda vorstivabrikusse”. Ta olnud kaunis
tüse mees!
Viljaikaldus tabas 1921. aastal ainult Stavropoli
maakonna põhjaosa. Lõunapool kasvas kõik normaalselt ja seal viljasalvi “puhtaks ei pühitud”. Selle
aasta sügisel käisid paljud Allmäe ja Livonia külades
eestlastelt vilja ostmas ja vahetamas. Paljud talumehed saatsid sealsete eestlaste juurde talveks ka

oma hobused söögile. Väljastpoolt ostetud toiduvilja
võim kodudest ka enam ära ei võtnud.
1922. a. kevadel laenas riik talunikele seemnevilja,
kuid mitte soovidele vastavalt. Et sel aastal oli hea
viljakasvu aasta, siis nälga enam karta polnud. “Prodrasverstka” kestis aga ka sel aastal edasi oma liha,
villa, muna ja või normidega, mis ka täideti. Ka
viljanorm suudeti ära anda, nii, et sel aastal talunike
salvesid pühkima ei tuldud. Kahjuks oli aga vähese
seemne tõttu vähe külvatud.
1923. aastal algas N E P - i aeg. Ka “prodrasverstka’’
muudeti ja see sai uue nime, “prodnalog“. Ära jäeti
liha, või, muna ja villanormid, sest N E P - i ajastul
müüsid talumehed turul kõike ja see rahuldas linnaelanike nõudeid. Vägisi sel ajal veel ei võetud. Täita
jäi aga küll igal aastal viljanorm, kuid seda suudeti
kuidagi täita.
1922. a. kevadel otsustasid kümmekond eesti küla
meest, kelledel omal küla maadest maad polnud, elama asuda küla rendimaale, kuna see maa oli küla
poolt kasutamata jäetud. Ainult maatamehed tegid
seal külvi. Renti maa eest enamlaste aeg kalmukatele
ei makstud. Külas elas tol ajal üks tshehhi sõjavang,
kommunist, kes polnud tagasi läinud oma kodumaale.

Kolhoos põles läbi aastaga
Sõja ajal Saksamaaga toodi nimelt külasse mitmest
rahvusest sõjavange, mitukümmend meest. Oli nende
seas türklasi, serblasi, tshehhe, rumeenlast ja sakslasi. Pärast sõda siirdusid nad tagasi oma kodumaadesse. Kaks tshehhi aga jäid maha, elama eesti külasse. Üks neist abiellus ühe vanatüdrukust eestlannaga, teine, Severov nimi, hakkas kommunistiks ja asus
eestlastest asunike seas kommunistlikku kihutustööd
tegema. Ta soovitas kangesti kommuuni asutamist
ja ühiselt töötamist, maalides talunikele ette paradiislikke pilte ühisest asjast. Kõneles ja seletas nii
kaua, kui saigi talunikud oma nõusse, kes otsustasidki
kommuuni loomise. Severov ise aga loodud kolhoosi
ei läinud, kuigi kangesti seda agiteeris. Need kommuuni minejad polnud ükski kommunistid ega ka
kommuuna pooldajad. Nad läksid lihtsalt selle tshehhi
õnge. Severov ise kadus pärast seda varsti külast
linna ühele soojale kohale.
Esimese aasta raskused kommuunis hirmutasid inimesed hoopiski ära. Ühistöö ei klappinud mitte kuidagi, Üksikmajapidaja vaim istus ikkagi nii tugevalt
talunikel sees, igaüks tahtis teha oma moodi ja niisuguse tõrelemisega ühistöö, kus sundi ka peal polnud ei saanud loomulikult kellelegi eeskuju pakkuda.
Juurdetulijaid kommuuni polnud ja aasta pärast läkski kommuun laiali. Mehed läksid tagasi külla.
NEP-i
ajal, 1923. ja 1924. aastal asusid kümmekond
vanemat ja jõukamat eesti perekonda eesti külast
oma peredega 10 versta eemal asuvale kalmukate
maa-alale elama. Nende eluase asus ühe väikese
metsatuka ääres, mille oli istutanud üks rikas kalmuka vürst. Mets ei tahtnud aga sealses kuivas kliimas kuidagi kasvada ja jäi kiduraks ning hõredaks,
kust sai ainult piitsa- ja rehavarsi. Vareseid oli seal
aga palju, ja seepärast hakati seda uut eestlaste asundust kutsuma “Varese kuteriks”. Kirjakeeles oli koha
nimi “Esto-Altai”.

Seal said eestlased mõne aastaga üsna jõukaks,
kuna põllumaa oli seal hea ja otse uue kodu juures. Kui hiljem kalmukatest parteilased hakkasid talumehi sõeluma, tehti enamjagu sinna asunuist ja
seal uue asunduse loonuist kulakuiks, ning veeti Siberisse. M õ n i üksik järelejäänu tuli rutuga külla
tagasi, sest järgmine kord oli karta ka neil k o m mude Siberi sõelale jäämist.
Sealkandis anti sel ajal ülaltpoolt partei liini
da küladesse plaanid ja korraldused, kui palju
kusagil teha kulakuiks. Kalmukatest kommud
kulakuiks loomulikult võõrast rahvusest isiku,
lase, mitte oma inimesi.

möötuleb
tegid
eest-

Töökuse eest — kulakuks ja Siberisse surema
Teine grupp eestlasi, arvult 15 peremeest, ja nooremad, asusid 1923. ja 1924. aastal elama ka kalmukate maa-alale, umbes 20 versta kodukülst, E s t o Haginskast eemal. Ka nemad said seal varsti üsna
heale järjele hoolsa tööga. Nende asundusse tuli hiljem sisse venelasi, sakslasi ja kalmukaid endid. E e s t lased ja sakslased asutasid endile seal suured viinamarja aiad. Need kasvasid väga hästi ja nende järgi
pandi ka asundusele nimi: “Vinogradnoje’’ — Viinamarja küla. Kui jõudis kätte 1931. ja 1932. aasta
talunike sõelumine, siis tehti ka seal enamik talunikke kulakuiks. Sakslased saadeti sealt hoopis K a sahstani. Kohale ja alles jäid väga üksikud eestlaste
perekonnad, kes tänapäevaks on täiesti venestunud.
Esto-Haginski külasse määras partei 1923. aastal
juba alalise kommunisti, venelase, kes hakkas siis
külas parteitööd tegema ja juhtima. Keelu alla pandi
tema poolt isegi haridus- ja karskusseltsi töö ja

seltsid kaotati sundkorras. Nende asemele asutati poliitklubid ja punased nurgad. Raamatukogus teostati
täielik kontroll ja kõik venekeelsed raamatud, mis
enamlaste “silmavaatega“ kooskõlas polnud, hävitati.
Eestikeelsetele raamatutele tehti kontroll mõned aastad hiljem, siis kui raamatukogu vanemaks määrati
kommunist, keegi seltsimees Känd, Eestimaa mees.
Mõnedki raamatud aga kadusid enne seda, halbu
aegu ette nähes, talude kappidesse. Selle asemel hakati külla vedama venekeelset kirjavara, mis enamlastele oli vastuvõetav. Nende loosungeid ja plakattid
olid täis kõik rahvamaja seinad. Ka noori hakati
komsomoli liikmeks meelitama ja nende vahekorda
perekonnas rikkuma.
Enamlaste valitsuse algaastail, 5 — 6 aastat enamik
talumehi ei pooldanud uut valitsust ega korda. H a l vasti m õ j u s rahvale ka vilja väljapressimine ja toitainete ära andmine määratud normide järele, kus ka
nõrgemad talunikud kannatada said. A g a N E P - i
ajastul, kus riigimaksud enam üle jõu ei käinud,
hakkasid inimesed selle võõra korraga väikselt harjuma, kuigi see kellelegi ei meeldinud. Siis polnud
keeldu ega piiri, et sa ei tohi külvi rohkem teha kui
määratud jne. Talumehed said jälle nagu uut hoogu
ja hakkasid juba väikselt uskuma, et kui ta niigi
jääks, võiks ja saaks ka elada. Põllutöö hakkas jälle
edenema ja külvipind laienema.

Parteilaste puudumine soodustas
eluvõimalusi

ei

Küla üldkoosolekuil siis parteilased veel mingit osa
mänginud. Dessatini pealt määratud viljanorm

teatati ülemate poolt külasse ja see oli enamatel aastatel rahuldav. Talumehel jäi ülejääkigi — ja pea
igas talus, nii et talumees sai selle viia vabaturule
müügile, saades vilja eest enam raha. Eestlaste taludes teostatud reaskülvajaga seemendamine andis
ka rohkem saaki, kui venelastel käsitsi külviga. N e n de, kui enamusrahva järele aga määrati viljanormid
riigile andmiseks. Sellest siis ülejääk eestlastel tekkiski.
Kuni 1924. aastani olid Esto-Haginski küla, samuti
ka saksa küla, Stavropoli kubermangu koosseisus.
Nende ligem maakonnalinn oli Salsk. Salskist tulid
külla kõik korraldused ja käsud. Pärast 1924. aastat
liideti need kaks küla aga kalmukate oblasti külge,
kuuldavasti põhjendusel, et märgitud kahe küla maad
ulatusid kiiluna kalmukate maadesse. Sirge piirjoone
tõmbamisega jäid eesti ja saksa küla kalmukate
alale ja eestlased said endile uue valitsuse. M a a k o n nalinn “Bashanta’’ asus 45 versta kaugusel külast.
Vahepeal võib lisada, et 1925. aastal tähistas K a u kaasias eesti küla “Livonia’’ oma 50. a. juubelit, mis
palju rahvast kokku viis eesti küladest sealses piirkonnas.
1926. aastal mõõdeti Esto-Haginski külas maad
ümber. Siis juhtisid juba parteilased külanõukogu
“kindla käega’’. Otrubid kaotati ära, kivist talude
kruntide nurgapostid kaevati välja ja mindi üle mitme põllu süsteemile. Sellega kadus küladest ka nn.
hingemaa.
Ent siiski saadi veel ka omaette midagi teha. 1927.
aastal asutas grupp talunikke oma lambakasvatuse
ühisuse lammaste tõu parandamiseks, pannes sellele
nimeks “Paradiis’’. Osteti peene ja pika ning tiheda
villaga “Meriino’’ jäärasid ja ka lambaid. Viimaseid
kutsusid eestlased “Paani tõugu” lammasteks. Vene
keeles oli nende tõulammaste nimeks “ovtsa Merinos“. Kalmukad kutsusid neid oma keeles “shpanka“. Külas enne peetud “Zegeika’’ jäärad müüdi ära,
kuigi ka need lambad olid väga peene villaga. E s i mesed asunikud, kes sedatõugu lambaid ostsid, ütlesid, et need sarnanesid väga Eesti lammastele. A g a
uut tõugu lambad olid peenema villaga. Vill oli neil
ka rasvasem ja raskem. Lambad andsid 15 kuni 30
naela ja jäärad isegi kuni 40 naela ühel niitmisel.
Niitmist toimetati üks kord aastas.
Lammastele ehitati külla suur laut ja karjaaiad,
kus neid peeti suvel ja talvel. Ka talvel käis E s t o Haginski küla talunike kari väljas söömas. Ainult
suure lume ajal anti loomadele heinu laudas.
Lammaste osas astutud sordiparandamise sammud
andsid kiirelt häid tulemusi ja kolhoosi lambakari
oli kõik peenevillaline.

50 aastat Esto-Haginskit
Mais 1927 tähistas E s t o - H a g i n s k i küla o m a 50.
aasta juubelit. Külalisi oli saabunud kõikidest K a u kaasia piirkonna eesti küladest. K õ n e d peeti seal
ainult eesti keeles, tuletati meelde asumisaegade raskeid päevi ja võrreldi minevikku oleviku saavutustega, kus juba traktorid mürisesid tänaval, kus talumees ise oma tahet, leidlikkust ja oskust t ö ö juures
sai kasutada. A l l m ä e külast toodi pidulisi E s t o - H a -

ginski pidustustele, muist vankrites, milliseid vedas
traktor. O m a küla mees, A. Põder, sõidutas oma
traktoriga nooremaid külalisi tänaval. Rahvamaja oli
piduehtes, mängis oma pasunakoor, laulis oma segakoor — ja ainult eestikeelseid laule! õ h t u l toimus
näitemängu etendus. Koolimajas oli korraldatud oma
küla naiskäsitööde näitus. Kõik, mis kellelgi oli uuemat ja paremat, oli seal välja pandud.
See oli viimane pidu eesti külas, Esto-Haginskis,
kus veel kõik oma küla eestlased koos olid ja r õ õ m sas meeleolus õnne soovides usalduslikult üksteisele
otsa vaatasid, aimamata, mida toob neist paljudele
saatus lähema kahe-kolme aasta pärast.
N E P - i ( N o v a j a Ekonomitsheskaja Poliitika — Uus
majanduspoliitika) ajastul, kuni 1930. aastani, elati
külas ligilähedalt rahuloldavalt, ehkki vili tuli ära
anda riigile kindlate määratud hindadega. M õ n e d
talupojad läksid isegi selles olukorras rikkamaks. 1927.
ja 1928. aastateks oli talunikel jälle kogutud raha —
ja kartuses, et ei tea, mis sellega sünnib, et selle
väärtus võib hakata jälle langema, hakkasid talunikud raha paigutama uutesse põllutööriistadesse ja
masinatesse. Osteti vilja- ja heinaniidu masinaid,
4—5-sahalisi atru, reaskülvajaid, uusi vankreid jne.,
ehkki mõnda polnud momendil vajagi. Hoolitseti
eestlaste moodi — tagavarade eest. Neid põllutööriistu ja masinaid olid sel korral sealse ümbruse
kauplused täis, kuna ostjaid polnud.
Paar aastat hiljem, kui kõik võeti talunike käest
ära ja anti n.ü. ühiskasutuseks, siis alles talumehed
nägid, mis juhtus ja et nad olid uusi masinaid ja muid
tarbeasju ostnud rahvale. Mõnigi oleks kas või nutnud oma raske töö ja vaevaga kogutu äravõtmise
pärast, kuid parata polnud midagi.
Järgneb.

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
IV
Esto-Haginski külasse tulid 1928. aastal, muidugi
partei liinis saadetuna kaks eestlasest kommunisti —
Johannes Sibul ja Jaan Känd. Neist pandi Sibul parteilaste poolt küla esimeheks ja K ä n d raamatukogu
ja lugemistoa vanemaks. K ä n d ei valdanud sõnagi
vene keelt. M õ l e m a d mehed pärinesid Eestist. Känd
ei olnud iseloomult äkiline ega riiakas. Ta oli kaunis
tasase jutuga, kuid sellele vaatamata oskas ta paar
küla nooremat ja noore orelimängija enesega kirikusse kaasa meelitada ja seal oreli saatel kantsli
ümber tantsima panna. Need kaks kommunisti tegid
kogu aeg kihutustööd, et küla kirik tuleb ümber ehitada koolimajaks. Seda ässitustööd tehti pidevalt ja
lõpuks viidigi küla koosolekul 1929. a. läbi otsus
häälteenamusega, et kirik ehitatakse koolimajaks.
Pärast seda lõhuti maha kiriku torn, kirikukell võeti
tornist maha ja pandi rippuma puu külge hädakellana
signaali andmiseks. Hiljem, kolhooside ajastul, viidi
see kell kusagile vabrikusse ümbervalamiseks. Kiriku
ruumist tehti vaheseinte vaheleehitamisega kolm
suurt klassiruumi ja kooliõpetajate kabinet. Ühte
äärde, põhja poole, jäeti lai koridor.
1929. a. alustasid parteilased kõva kihutustööd kolhoosi asutamiseks. Koosolekuid peeti nii oma kui ka
rajooni parteilaste poolt, maalides asunikele ette
juttudes pilte paradiislikust kolhoosielust. Nii käis
kihutustöö kogu 1929/1930. aasta talve. Rahva hirmutamiseks tehti ka külas viis peremeest esimesteks
kulakuteks. Neiks olid viis jõukuse poolest veidi
teistest kobedamad!
Paradiisi-elu pildid aga ei mõjunud ega meelitanud inimesi kolhoosiliimile minema. Kuid 1930. aasta
kevadel, enne kevadiste kündide algust, aeti kõik
talunikud võimude poolt sunniviisiliselt kolhoosi.
K õ i k nende liikuv ja liikumata vara ühiskondlustati.
Talunikule jäeti vaid ta oma elumaja, üks lüpsilehm
ja ulualune selle looma jaoks. Niiviisi kolhoosi sunnitud perekondi oli kokku 160 ümber. Ja kommunistid said korraga suure ning rikka kolhoosi, mis sai
nimeks “ U u s I l m ” või vene keeles “ N o v õ i mir”.
Tööhobuseid selles kolhoosis oli 600 ümber, lüpsilehmi 450, lambakari ulatus üle 2000 pea. Peale selle
omas kolhoos talunikelt äravõetuna arvukalt noori
hobuseid ja teisi loomi. Viljaniidu masinaid üksi oli
kolhoosil 150 ümber ja sama arv oli kolhoosil ka
heinaniitjaid. Kahehobuse vankreid oli 300 ringis.
Samuti oli arvukalt igasuguseid teisi põllutööriistu
ja masinaid, nagu reaskülvajaid, kolm suurt rehepeksu garnituuri jne.
Kolhoos asutas kohe ka hobuste-, looma- ja lamba-

farmid. Iga taolise farmi juurde määrati inimesed, kes
seal siis töö omavahel jagasid ja pidid täitma plaanid.
Esimestel aastatel, mil puudusid veel ühised suured
laudad, lüpsti lehmi ja paigutati hobuseid talude
õuedele, ja sinna, kus oli taludel suuremad tallid ja
laudad. M õ n e d laudad saadi teha suuremaks vaheseinte mahavõtmisega, nii, et igasse lauta mahutati
15 kuni 30 lüpsilehma või tööhobust. Ühislautade
ehitamisega alustati mõni aasta hiljem, milleks lõhuti
maha talumeeste viljaaidad, puusarad ja kruntide ü m ber olnud laudadest aiad.
Inimestele ühiselamuid külasse veel ei ehitatud,
kuna kolhoosnikud olid väga selle vastu. Igaüks elas
ikkagi omas majas, teades, et kui ta sealt välja läheb
või sunnitakse minema, on ta ka majast, sellest viimasest, mis ta suurest tööst ja vaevast jäänud, ilma.
Kulakuteks tehtute majja aga paigutati neid, kes seda
soovisid ja ka uustulnukaid, ja neidki mitu peret
ühte majja.
Talumehed olid senini oma talude väljaehitamises
olnud hoolsad. Nende maadel oli igasuguseid hooneid
ja aedu, millest nüüd kommunistid lõhkumise teel
said päris rohkesti ehitusmaterjali.
Sead ja kanad jäid esialgselt ühiskonnastamata,
kuna sigu senini oli peetud vaid oma jaoks ja vähe,
ainult üks siga pere peale. See jäetigi kolhoosnikule.
K u n a kanade jaoks polnud kohaseid hooneid, jäeti
ka need kolhoosi sunnituile. Ning aasta hiljem oli
kanu nii vähe järel, et sealt polnudki midagi kolhoosile võtta. Kuid kolhoos pani siiski alused ka seaja kanafarmidele. Esimesed loomad ja linnud saadi
neisse kulakuilt äravõetuist ja “rahva heaks” arvatuist. Ainult koerte ja kasside ühiskonnastamisest,
teiste sõnadega natsionaliseerimisest, ei tehtud k o m mude poolt juttu. Need jäid siis ainsateks kolhoosniku oma loomadeks ja tema rikkuseks, tema kehva
toidunormi kaasasööjateks.

Hirm elu eest viis kolhoosi
S i i n k o h a l tuleb märkida, et vägivalda kolhoosi ajamisel kasutada ei tulnud. Inimesed olid siis juba
täiesti ära hirmutatud. Juba vilja rekvireerimise ajal
selgus kõigile, et kommunistid inimesega ei arvesta
ja et neid hävitatakse, kui seda peetakse vajalikuks.
Nii kadusid jäljetult küla naabrid, loomapidajad. K õ i gile oli selge, et selle valitsusega vägikaigast vedada
ei jõuta. Et see on vaid enda hävitamine. Ja seepärast loobus igaüks vastuhakust omaenda ja oma
pere pärast.
Kolhoosi ei läinud ainult mõned üksikud vanad
abielupaarid, kes olid juba n.ü. pensioniealised. N a d

said loa pidada ühte hobust ja ühte lehma. K o l h o o sis poleks neist olnud nende tööjõuetuse tõttu ka
kasu. Üksikut hobust neil ka ära ei hakatud võtma,
kuna nad polnud kulakud.
Paar aastat hiljem olid nad kõigile vaatamata sunnitud kolhoosi minema, kuna kommunistid olid kaotanud turu, kust nad said osta toitu. Ka polnud neil
võtta loomatoitu hobuse ja lehma jaoks vajalikus
koguses. Kui kasutada olevas krundi aias oligi heina
kasvamas, jätkus sellest vaevalt lehmale. K o l h o o s
aga heinamaad hobuse jaoks ei andnud. Küll lubati
lehmal käia kolhoosi karjas.
Niiviisi oli kolhoosi Esto-Haginskis suur varandus
kokku aetud, kuid õnnetus seisis selles, et kolhoositöö juhtidest polnud ühtegi ühistöös vilunud meest.
Seetõttu hakkas ja pidigi hakkama töö minema enesest, nii nagu ta kusagil läks. Rahval puudus igasugune huvi ja püüdlused ühiseks tööks. Ainult põllutöö arenes ilma eriliste muudatusteta, kuid ikkagi
ka ilma igasuguse huvi ja püüdluseta. Vaadati ainult,
kuidas tööpäev tehtud ja õhtule saaks, ja et see
oleks kirja pandud. Kubjased, need, kes juhatasid,
kuhu tuleb tööle minna, määrati ka ära. Nemad
ütlesid, mida tuleb teha ja panid ka tööpäeva kirja.
Hiljem alles hakati töönorme tegema, kuna üks töö
oli ju kergem, teine raskem, üks puhtam, teine m u s tem, üks töötas enam, teine hoopis vähem. Algul
pandi aga igale kirja päeva kohta “üks tööpäev”.
Oli tüli ja oli riidu ning nurinat. Kuid ainsa N K V D
nimetamisega saadi kohe kõigist raskustest üle. See
nimi oli nagu tont, hirmutamiseks. Alles mitme pika
aasta järele hakkas töö enam-vähem venima vähema
riiuga oma rada ja hakati viisaastaku plaani täitma.

lõpul 1930. aastal tuli kolhoosist “ U u s I l m ” kolmandik peremehi välja. Äratulijad polnud mitte üksi endine jõukam kiht, vaid ka keskmikud ja vaesemad.
K õ i k nad võtsid kolhoosist oma ühiskonnastatud varanduse välja, mis veel võtta kõlbas.
Need kolhoosist lahkunud talunikud asutasid 1931.
a. kevadel põllutarvitajate ühisuse, mille nimeks pandi “ T o o s ” — “Tovarishtshestvo po sovmestnoi obrabotke zemli”. (Ühise maaharimise ühisus). Seal olid
hobused ja põllutööriistad igal talunikul omas kodus,
ainult töö põldudel tehti ühiselt. K o g u vaba aja
pärast ühistööd põllul, töötas ja talitas ta kodus iseendale.
See aga äratas kolhoosnikeks jäänutes kadedust
ning nurinat — et miks ka nemad ei võiks niisama
töötada. K o m m u d nägid nüüd, et Stalin oma kirjaga oli teinud vale sammu. Nüüd algas külas uus
talunike kolhoosi pressimine. Kihutustöö käis nii
kodus kui põllul.
Maikuus, heinategemise ajal, tehti ootamatult uusi
kulakuid, ja ainult “ T o o s i “ peremeestest! Neid tehti
kulakuks üle kümne. Peremehed vangistati kohe põllul, töö juures, ja viidi ära. Nende varandus võeti
kolhoosile. Peredele pandi peale suured maksud riigi
obligatsioonide näol. Ühtlasi määrati viimane päev,
millal obligatsioon tuleb välja osta. Kui selleks päevaks polnud välja lunastatud, oli see põhjuseks maja
ära võtmiseks ja pere tõstmiseks lageda taeva alla.

Rahvas polnud teinud ühistööd ja see neile ka
mitte sugugi ei meeldinud. Hobuste ja tööriistadega
käidi ümber sulaselikult, mispärast juba esimesel
aastal neist palju rivist välja löödi. Hobuseid keegi
enam omaks ei pidanud, peremehe hoolt nende eest
enam ei olnud, nii, et allakäik oli ka seal, samuti
nagu nende riistadega.

Kui 1929. a. sügisel tehti esimesed eesti asunikud
Esto-Haginskis kulakuiks, siis jäeti neile veel pisut
nende varast, n.ü. “äraelamise miinimum” — üks
hobune, üks lehm, mõni põllutööriist ja ka tuba oma
majas elamiseks. Neid siis vangi ei pandud. Seega
jäi neile võimalus külast kadumiseks, mida enamus
ka tegi. 1931. aastal aga neid võimalusi enam ei
antud. Mees pandi vangi ja ta pere tõsteti välja
oma majast, võõra sauna nurka, kui sul obligatsioon
polnud välja lunastatud. Kaasa lubati kodust väljatõstmisel võtta perel vaid vajalikud riided, voodiriided, mõned toidunõud ja mõni vana mööblitükk.
Kõik kaasavõetav pidi olema väärtusetu kolu.

Aasta 1930 suvel avaldati Stalini kiri “Golovokruzhenie ot uspehhov” — “Peapööritus edust”. Selles
öeldi, et rahvale on kolhoosi ajamisega liiga tehtud.
See andis võimaluse kolhoosist lahkumiseks ja suve

Kui mõni kulakuks tehtud pere suutiski oma obligatsiooni välja lunastada, siis sai sellele uus ja veel
suurem norm osaks, kuni ta elamu ikkagi kätte saadi.
Kulaku pere liikmed pidid kolhoosis tööl käima ja
omale toitu teenima.

“ T o o s “ lõpetab tegevuse
Juulis, kohe pärast viljaniidu algust, pandi tööle
ka rehepeksu masinad. Vili veeti viljaniidu masinate järelt kohe rehepeksu masinasse. T ö ö j õ u d u selleks jätkus. “Toosil’’ oli üks rehepeksumasin, kolhoosil kaks. Külvi oli tehtud kogusummas neljatuhande tiinu ümber. Kolmandik külvist kuulus “ T o o sile’’. Viimase töölised töötasid rõõmuga, nad tegid
tööd nagu oma talu tööd, eriti veel noored, kes t ö ö tasid naljatades ja võisteldes, nagu vanast tehti talgute ajal. T ö ö edenes neil hästi. Kuid see “ T o o s i ’ ’
hea ühistöö ei kestnud kaua. N a d said ainult kolmanda osa külvist niidetud, kui küla parteilased jõudsid kõik “Toosi’’ peremehed kolhoosi pressida. K õ i g e
suurem edu oli neil pressimisel ja võtetel siis, kui
nad ükshaaval mehi kutsusid seltsimeeste ette. Seal
osati neilt juba kolhoosiastumise nõusolek ja ka allkiri välja pressida.
K õ i g e enam kasutasid parteilased järgmist trikki:
N a d valisid välja kaks või kolm kehvemat talunikku
“Toosi’’ rahvast, kellede käest oli juba saadud kolhoosi tagasiminemise nõusolek. Neid õpetati mängima järgmist kometit: Kutsuti ette üks või kaks tõrkujat jõukat peremeest ühes nendega. Esiteks küsiti
neilt ükshaaval nõusolekut kolhoosi astumiseks ja
kumbki vastas selle peale jah-ga, ja lisas, et kui seltsimees see ja see (samas viibisid ka paar tõrkujat
peremeest) ka lähevad kolhoosi, siis tema läheb ka
kohe. Seejärele partilased tegid suured silmad ja
ütlesid tõrkuvale peremehele, et kõik vaatavad nüüd
sinu peale ja ootavad sinu nõusolekut — ära siis
ometi tee teistele takistusi. Mis jäi tõrkujail muud
üle kui kas minna kolhoosi või lasta ennast kulakute
nimekirja panna. Tõrkujad “ T o o s i ’ ’ mehed pidid
nüüd peale lubaduse ka allkirja andma, kuna k o m mud lubadusi ei uskunud, ja siis kästi neil tööle minna. Kehviktalunikud jäeti aga ruumi ja nendega hakkas järgmiste sissekutsututega samane jant.
“ T o o s ” kadus E s t o - H a g i n s k i külast jäljetult — ja
jälle oli küla üks suur ühine kolhoos “ U u s I l m ” .
V a h e oli ainult selles, et “ T o o s i ” rahvas jäeti tööle
ühte brigaadi, olles “ U u s I l m a ” kolhoosis kolmandaks tööbrigaadiks.
Rehepeksumasinate juurest veeti vili külla, talumeeste viljaaitadesse, mis olid jäetud maha lõhkumata. Külanõukogu esimeheks 1931. aastal oli parteilane, oma küla noormees, kelle ülesandeks oli ka
külas parteielu juhtimine. Viljalõikuse alguseks tulid
külla kaks Moskvast saadetud parteilast, kaks vabrikutöölist. Neid kutsuti sel ajal “kahekümneviie tuhandiku meesteks”. Seekord olid neiks eestlane Neigof ja venelane Ostratenko. Nädala pärast saabus
neile järele autode kolonn, kümmekond suurt, 5-tonnist veoautot, et “aidata’’ külal kiiremini vili välja
vedada. Kolonni autod võtsid vilja peale küla aitadest, kusjuures pealelaadijaiks olid talunikud. O s a
vilja tuli veel üle tuulata, kuna see oli liiga prahine.
K o m m u d e käsul õmmeldi kolonnile küla naiste poolt
siidist lipp, mille kallal töötasid kolm naist mitu
päeva. Lipule õmmeldi peale värviliste niitidega sõnu
ja kiidulauseid, ühele poole eesti, teisele vene keeles.
K õ i g e lõpus oli lause: “ T ä n u kolonnile, et aitasite
meie vilja välja vedada!” Sellele oleks aga pidanud

lisama veel lause: “Ja aitasite meid nälga jätta”!
Võimalik, et see Esto-Haginskis noil rasketel aegadel valmistatud siidilipp kaunistab ehk tänagi mõne
riigiasutuse seina, või ka muuseumi seina.

Autokolonn kolhoosi õnnetus
Selle autokolonni masinate kõik parandused, samuti bensiin, õlid, autojuhtide ja kolonnijuhtide palgad, pidi kolhoos kinni maksma viljaga! Ja seda
mitte riigi viljanormi arvest, vaid kolhoosi omast
viljast ja lisaks veel kindlate riigi hindadega, mis sel
ajal oli 7,6 kop. kilo. See oli saiaraha, võrreldes autojuhtide ja kolonnijuhtide kõrgete palkadega. K u m malegi kolonnijuhile anti lisaks peale kõige veel preemiat tehtud “puhta t ö ö ” eest. Kahekümneviietuhandiku mehed, vabrikutöölised, oskasid talunikelt välja
pressida kas või viimased püksid jalast. See oli lausa
häbematum röövimine päise päeva a j a l . . .
Kolhoosi “ U u s I l m ” esimeheks oli sel ajal pandud
venelane, parteilane Sviridov. Ta abiellus külas elades koguni eesti tüdrukuga. Vanemaks miilitsaks oli
ka venelane, parteilane Vasilenko, endine E s t o - H a ginka küla talumehe sulane, peaaegu eesti külas kasvanud mees, kes seal igat peremeest tundis, võibolla
mõnest küljest isegi paremini, kui peremees ennast
ise tundis. Ka tema abiellus külas eesti tüdrukuga.
N e e d viis meest — külanõukogu esimees, kaks M o s k va meest, Sviridov ja Vasilenko, olidki need, kes
küla “Toosi’’ mehed kolhoosi tagasi pressisid ja kes
kolhoosnike vilja kolonnile ära kinkisid. Neile olid
seejuures abilisteks veel lugemistoa vanem, seltsimees Känd, ja küla aktivistid.
K u i “ U u s Ilma” kolhoosis suve lõpuks vili pekstud
oli, oli see kõik ka autokolonni poolt ära veetud. Ka
seemnevili toimetati elevaatorisse hoiule. Seda tehti
igal aastal, kuna kardeti, et kolhoosnikud söövad
muidu seemnevilja ära. Seemnevili anti kevadel tagasi ja selle vedas kolhoos ise tagasi koju. Külarahvale jäeti saagist ainult napp toiduosa vilja, jagamiseks kolhoosnikele nende tööpäevadele vastavalt.
M õ n e l aastal sai kolhoosnik tõesti oma tööpäevade
osale vastava vilja kätte. K u i oli hea viljakasvu
aasta, jäi ka kolhoosnikule ülejääki, vahel mitmedkümned puudad. See saadi ära müüa turuhinnaga.
Oli aga kehv viljakasvu aasta, või kui kolhoosniku
vilja arvel tehti kolhoosis suuri kulutusi, siis oli olukord halb ja väga halbki, nii, et leivasuutäisi jäi
puudulikuks.

Küla venestub
Et kulakuks tehtud eestlased vangi pandi ja teadmatusse veeti, tekkis külas töökäte puudus. Ja see
tõi kolhoosi puudujate asemel venelasi ja koguni kaks
kuni kolm korda rohkem. Eestlaste nõusolekut selleks ei küsitud. Eestlasi loeti sealkandis siis rikkaks
ja jonnakaks rahvaks. Otsustasid ja määrasid kolhoosis parteilased ja kõik nende otsused kinnitati ka
koosolekul. Katsunuks ainult keegi vastu või vahele
rääkida! Venelaste hulgas saabus külla ka parteilasi
ja komsomolkasid, kes kohe muutusid aktiivseiks.
Näita aga vaid näpuga ja käsutäitjaid oli mitu korraga!

1931. aasta suvel toimus eesti külast 31 versta eemal
asunud suures vene külas Novõi Jegorlõkis kolhooside-vastane mäss. Selles külas oli kokku üle 30.000
elaniku. Mässule anti millegipärast nimeks “naiste
mäss”. K a s ja kuipalju seal just naisi tegelasteks oli,
sellest kuuldusi eesti külla ei ulatunud. Võibolla, et
arvati, et naiste nimel on mässul suurem edu. M ä s s
ise aga kestis paar nädalat ja parteilastele oli seal
naiste nimel ka karistusi määratud. Ja mõnele kohe
külluses.
See mäss suruti veriselt maha. Nii mässust enesest
ja sellest, mis seal pärast sündis, kusagil ei kirjutatud ega kõneldud. Ainult ümberkaudsed külad
teadsid mõnda ja ka isegi mitte kõike, mis mässupäevadel ja pärast seal sündis.
Mässu ajal värisesid ka E s t o - H a g i n s k i küla parteilastel püksid jalas. M õ n i neist ei julgenud kodus
magadagi ö ö s e l ja päeval oli külas väljas valve,
ja igal pool. Üks aktivist-eestlane, kes oli ka valvekorras, oli öösel leidnud ühe krundi kraavis peidus
olnud moskvalase, kahekümneviietuhandiku mehe
Ostratenko. Eestlasest aktivist ei osanud suud pidada
ja lobises loo välja, mistõttu küla inimesed saidki
teada juhtunust.
Et kolhoosi hobused autokolonni tõttu viljaveost
jäid vabaks, määras rajooni valitsus sügisel “ U u s
Ilma” hobuste brigaadid võõraste, kalmukate kolhooside vilja vedama elevaatorisse. See elevaator oli aga
mõnest kolhoosist 60, mõnest 80 versta kaugel, ühes

raudteejaamas. Vooris vilja vedamas käijaid ööks
koju ei lastud ja kuna viljavedu kestis kuni jaanuari
lõpuni igasugusele ilmastikule vaatamata, siis oli see
väga vastumeelne töökohustus. Kalmukate kolhoosid
olid tööhobuste poolest vaesed. Nad töötasid seal
enam härgadega. Seepärast pidigi eesti küla hobuseid igale poole jatkuma.
Selle viljaveo tagajärjeks halvas ilmastikus oli see,
et vajaliku hoolduseta, ööd kui päeva õues vihma,
lume ja külma käes olnud hobused haigestusid nohutõppe. Ei nad olnud ju kellegi omaenda loomad,
et nende eest suure hoolega oleks hoolitsetud. K u i
need haigestunud hobused said pärast vedu tagasi
koju, lasti nad teiste hobustega segamini ja levitasid
sellega seda külgehakkavat tõbe ka teistele loomadele, kes senini olid olnud terved. Kui kord suvepaigu seda hakati märkama, oli kõik juba hilja. K õ i k
hobused olid haigusest nakatatud. Ja nii tuli neid
hakata mahalaskmisega likvideerima. Mitukümmend
endist ilusat veolooma aeti nii ühte auku.
K u i haigust märgati, eraldati küll kohe terved ja
noored loomad ja lõpetati nende abiga ka viljade
koristamine. Kuid lõpuks tulid needki viia külast ära
karantiini. K o l h o o s oli seega korraga hobustest lage.
Ja kõige selle süüdlaseks peeti rahva seas autokolonni. Oleks vili veetud ära oma hobustega, oleks
hobused ööseti ja puhkeaegadel olnud oma kodus,
soojas tallis, oleks ka hobused olnud alles.
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
V

Loomaarst Liblikmann lasti süütult maha
Kolonni töölerakendamine kolhoosis toimus partei
liinis, milleks ei küsitud nõusolekut ei külanõukogult
ega kolhoosi üldkoosolekult. Ei teatatud ka kolonni
palgatingimusi ega olnud kellelgi aimu, palju see
maksma läheb, õieti, kelle kulul see kõik toimub.
Kolhoosi koosolek poleks kunagi nõustunud kolonniga opereerima, kuna omal endal oli ju tugev hobustejõud olemas. Kolonn võinuks minna kalmukate
kolhoosidesse, kus vilja veoks sellekohane jõud puudus.
Oli selge, et asja taga oli kohalike parteilaste isiklik
auahnus ja tahe kiitust teenida, et “vaata kui ruttu
meie riigi viljanormi täitsime”. Nüüd tuli see auahnus ja kiidujanu kinni maksta raskete rahadega ja
lõpuks kaotada ka hobused. Nii toimitakse N. Venes,
kus tööd juhivad võhikud ja võõrad isikud, kus kolhoosnikku peetakse vaid tööorjaks, kelle arvel saab
alati teha kõike parteilaste huvides.
Kolhoosnik
vastu kõnelda
Kolhoosnikud
tud summast.
et see kusagil
oskas leida.

kartis parteilaste tegusid paljastada ja
juba puhtalt oma elu hoidmise pärast.
ei saanudki teada autokolonnile maksSee teatati vaid juhatusele. Võimalik,
aastaaruandes hiljem oli, kes seda sealt

Karantiini viidud hobuste asemel andsid kalmukad
kolhoosile 30 paari härgi. N a d lootsid hobused terveks arstida — ja kui seda ei suudeta, siis lubasid
nad loomad tappa lihaks.
A s i aga nihkus siiski kaugemale ja lõpuks hakati

ka süüdlasi otsima selles suures kahjus. Maakonna
vanemaks loomaarstiks oli siis eestlane Liblikmann.
Ta leiti süüdi olevat — ja lasti maha kui “kahjustaja”. Vangistati ka mõned kalmukate ametnikud,
aga o m a küla kolhoosnikud ja tegelased jäid puutumata. M õ n e d kuud hiljem, kui see hobuste lugu ühes
kõrgemas kohtus arutusele tuli, selgus ja leiti, et
dr. Liblikmann polnud üldse süüdi hobuste haiguses
ja mõisteti ta õigeks. Mees oli aga juba maha lastud.

Lehmad hobuste osas
Kolhoos “ U u s I l m ” oli pärast hobuste massilist
hävimist suures kimbatuses. Muret valmistas, kust
võtta asemele uusi veoloomi. Saadi osta küll paarkolm traktorit ja omal oli 30 paari härgi ning kolhoosis saadi koguda tapvast tõvest allesjäänuist ka
paarikümne ringis hobuseid, kuid neist ikkagi ei piisanud. Siis leidis külas korraga üks tark väljapääsutee: Tarvis on panna kündma põllule kõik lüpsilehmad ja nende kõrvale veel ka kolhoosniku enda eralehm. Peeti aru, kaaluti asja, ja tuldi lõpuks otsusele
— ainsa pääseteena — et lehmad päästavad “ U u e
I l m a ” kolhoosi hädast ja surmast välja! See “tark“
otsus kinnitati ka kolhoosi üldkoosolekul! K e s teisiti
julgeski teha!
Ja seejärele algas lehmadele töö õpetamine. See
kohustus pandi noorematele naistele. Igale lehmapaarile pandi “ j ä r m a “ turjale (järmaks nimetati härjapaari turja-veorangid), seoti järele midagi raskuseks, ja harjutamine algas. Kolhoosi lehmade “õppetunnid” peeti küla serval, lautade läheduses, kuid
kolhoosnike endi lehmi õpetati päris küla tänaval.
M õ n i naine oli oma lehmapaari sarvedesse sidunud
punaseid lindikesi, ei tea, kas tänutäheks “elupäästmisele kaasaaitamise eest näljasurma eemaldamiseks”
või niisama naljaviluks. Seda ei tea informaator ka
tänapäeval kinnitada, õppetunni ajal liikus iga naise
ja lehmapaari järele suur tolmupilv, millise tekitas
järelveetav harjutamisraskus. Kui neid “õpetajaid”
naisi küla tänaval vaatasid, siis avanes õige omapärane pilt sellest reast lehmadega tolmupilvede
vahel!
Viimase 50 aasta jooksul polnud selle küla tänaval
keegi isegi tööhärgagi n ä i n u d . . . ja nüüd korraga
olid lüpsilehmad töörakkes! Nuta või naera, aga nii
see oli. Ja nii kaugele oli siis kommuunaga jõutud!
Mida kõike eesti naised ja mehed pidid nägema ja
läbi tegema, et saavutada niisugust paradiislikku elu,
millest siin antud vaid üks pisipilt!
Oli kuidas oli ja taheti kuidas ka taheti, kuid lehmade abijõuga põldudel ei saanud kolhoos oma külvinormi 1933. aasta kevadel täita.

Jälle kulakute tegemine
Vahepeal tuleb lisada, et 1932. aasta kevadel tegid
võimud külas uuesti kulakuid. Neiks kuulutati seekord üle kümne peremehe — kommude kindla korra
järele! Mehed löödi kohe vangi, varandused võeti
viimase pulgani kolhoosile ja lisaks pandi neile veel
maksud ka peale. Seekordsete õnnetute äravalitute
hulka kuulusid ka mõned keskmikud peremehed,
kes kogu aeg olid olnud kommuuna valitsuse pooldajadki ja kes seda valitsussüsteemi olid toetanud.
K õ i g e sellega võimud aga ei arvestanud. Nende patuks loeti, et nad olid võõrast tööjõudu kasutanud,
või poetanud ülearuse sõna. Kõik see tõi kaasa allesjäänud küla elanike sekka pahandusi, tüli ja vaenu.
Tekkisid nn. klassivahed. Sõnavabadust polnud enam
ammugi. Varemalt mees, kellel oli vähem maad ja
kes oli ehk vaesem, julges sõimata ja riielda jõukamaga nii, et kogu ümbruskond käes rõkkas. Keegi
teda suupruukimise pärast ei karistanud. Kui aga
uues olukorras mõni suu praotas valitsuse aadressil
või mõne nõrgema talumehe kohta halba sõna kasutas — oli see kohe võimumeestele ette kantud. T e k kisid valekaebused, kadus igasugune vastastikune
usaldus. Sõber ei oskanud enam sõbraga juttu ajada
ega teadnud, millest teisega üldse võis kõnelda. Inimesed ise muutusid väliseltki. Käidi ringi tõsiste
nägudega. Naeru ja rõõmu oli veel vaid nooremate
keskel, kes olukordadega ei osanud veel arvestada
ja keda elumured veel polnud riivanud. Enamusele
külas oli aga juba selgeks saanud, et kommunistid
vajavad talupoega ja töölist ainult kui vaikset, sõnakuulelikku t ö ö o r j a !
Kolhoosis töötasid pidevalt ka oma töökojad, nagu rätsepad, kingsepad, kudumistöökoda riidekangaste saamiseks, kus tehti vooditekke ka igasuguste
mustritega, suuri rätikuid ja mitmetliiki käsitöid
nõela ja varrastega. Uute juhatajate all töötas edasi
ka villakraasimise ja ketramise vabrik, millele juurde
ehitati riide vanutamise osakond. Viimases valmistati
ka vildist jalanõusid. Lisaks töötas kivide saamiseks
tellistetehas.

Viletsusele lisaks nälg
Rikas, nn. miljonär-kolhoos, milleks E s t o - H a g i n s k i
küla oli olnud, oli saanud suure paugu hobuste tõttu.
Lisaks oli 1933. aasta seal kandis ka viljaikalduse
aastaks. See riivas nii küla kui ka kolhoosi eriti valusalt. Kuivuse tõttu ei kasvanud vili ega hein. R a h val oma toidutagavarasid enam ei olnud. 1932. aasta
vili oli võetud kõik riigile. Nüüd hakati kolhoosile
riigi poolt andma toitaineid, aga seda ainult näljanormi alusel. Leivaks toodi enamjagu maisiteri ja
maisileiba anti ka töölistele kolhoosis, ning ainult
400 grammi, s.o. üks nael tööpäeva peale. K e s kuulusid kolhoosi juhatusse või olid muudlaadi vastutavaks loetud töö peal, need said päevas kuni 800
grammi, s.o. kaks naela. Vanad, tööjõuetud, lapsed
ja perekonnaliikmed, kes kolhoositööl ei käinud, ei
saanud teragi. Need pidid töölkäiva isa ja ema toidunormist ka söönuks saama. K u i töö juures pahatahtlik järelevaataja leidis, et mõnel töölisel töönorm
polnud täidetud, sellel vähendati leivanorm 200 g r a m -

mile. Kui aga arvati ja kuidagi saadi millegagi tõendada, et tööline saboteerib, et ta ei tahtnudki, ei püüdnudki päevanormi täis teha, jäeti ta sel päeval hoopis leivata. K e s kolhoosis töötasid, neile anti päevas
veel üks kord suppi, milles oli liha 100 kuni 200
grammi inimese kohta.
Lasteaias anti lastele iga päev süüa. Sinna käisid
söögi pärast kõik lapsed käima hakanust kuni 8. eluaastani. Kolhoosil olid omal küll looma- ja lambakarjad, kuid nende arvel lihanormi töölistele tõsta
ei tohitud. See mis toimus, oli puhtakujuline ja
plaanikindel rahva näljutamine.
Kolhoosi juhatajate, parteilaste ja nende pere liikmete varustamiseks piima ja võiga kolhoos hoidis
teatava arvu lüpsilehmi, keda kündidele ja põllule
ei saadetud. Kolhoosi liikmeile nende piimast aga
mitte midagi ei antud. Kolhoosniku oma lehm oli
aga põllul kündmas, ilma igasuguse jõutoiduta, ega
andnud üldse enam piima. Inimesed olid püsti näljas. Söödi kõike, mis iganes süüa andis, et aga hinge
sees hoida. Siin peab märkima, et palju aitas päästa
oma aiamaa lapike. Eestlasi suri Esto-Haginskis
nälga kümne ümber ning küla venelasi teist nii palju.
Viimaseid elas sel ajal külas veel vähe. Sügise saabudes olukorrad veidi paranesid ja võimud tõstsid
natukene toidunormi, mis aitas kuidagi talve üle
elada. Paranesid asjad 1934. aastal, mil viljakasv oli
hea. Kolhoos sai juurde traktoreid ja see päästis ka
lehmad künnitööst.

Uued pigistamistangid
Aastal 1923 tulid kommunistlikud võimumehed
omapärasele ideele ja võttele ning kuulutasid kogu
sovjettide maal välja iseenda maksustamise, mida
vene keeles nimetati “samooblazhenie“. See seisis
selles, et rahvas pidi riigile laenu andma. Neid laenupabereid kutsuti obligatsioonideks, obligaatsijateks! Alguses oli see raha äravõtmise viis taluinimestele vabatahtlik. Kehvemad talunikud võisid laenu
andmisest isegi ära ütelda ja laenu mitte anda. Jõukamad olid aga hirmul. Agitaatorid andsid oma seletusis ja kihutamisis üsna selgesti mõista, et jõukamad talumehed peavad ikkagi riiki t o e t a m a . . . ja
seepärast ei julgenudki keegi ära ütelda. Ametnikud
ja parteilased pidid laenu alla panema kuupalga aasta
kohta. H i l j e m , kolhooside aegu, oli see “samooblazhenie” juba sama hea kui sunduslik. Iga pere pidi
neid ’’obligaatsijaid” võtma ja kõige madalam norm
kehvikule oli 20 rubla pere kohta aastas. Nii kogus
igal peremehel aastatega neid ’’obligaatsijaid” kätte
päris suure summa eest — jõukamatel ja ametnikel
tuhandete rublade eest! K u i nii rahvalt raha oli kokku korjatud palju aastaid, tühistati võimude poolt
“obligaatsijad’’ ja nende alla paigutatud raha loeti
riigile kingituks!
1935. aastaga saabus see paremus, et kolhoosnikul
lubati ka lambaid pidada, kes julges ja soovis. T a l
võis olla kuni kolm lammast. N a d said need osta kolhoosist. Keeruline oli aga lugu nii looma kui ka
lammaste toiduga. Seda kolhoosi poolt l u b a t i . . . ja
ei lubatud ka. Kui oli kehv heina-aasta, anti kolhoosnikule loomatoiduks vaid õlgi. Sellega arvestades ei
rutanudki iga talumees lubatud lamba ostuga. T e i -

seks — alates 1935. aastast panid võimud kolhoosnikele peale jälle lihanormi riigile andmiseks, nimelt
40 kilo (100 naela) liha pere peale aastas. Lihanormi
andjaks mõeldi kolhoosniku lehma. Lisaks tuli anda
lehma pealt 2,6 kilo sulatatud võid. Peale selle oli
villanorm lamba pealt, munanorm kana pealt — ja
kõik see nõuti sisse — kui vaja — sundkorras.

Pooled peremehed kulakuiks
Kulakuteks tegemine jätkus kolhoosis ka järgmistel aastatel — ja 1942. aastaks, kui saksa väed jõudsid otsaga Kaukaasiasse ja ka E s t o - H a g i n s k i külla,
oli selles külas kulakuiks tehtud juba 54 endist peremeest, seega pooled peremehed, kes külas olid 1910.
aastal, maa nn. obrukitesse jaotamise ajal. Kokku
oli siis talumehi külas 116.
Kulakuiks tehtuist olid Siberisse saadetud 14 peremeest kogu perekondadega. Ülejäänud 40 viidi ära
üksikutena kas Siberisse või mujale sunnitöölaagritesse. M õ n e l väga üksikul õnnestus enne kulakute
arreteerimist põgeneda. Paljud äraviiduist jäid jäljetult kadunuiks kas Siberis või N K V D vangikongi-

des. Nende pered jäeti alguses kolhoosi tööle. Sealt
nad põgenesid pikkamööda minema — esijoones
need, kelledel oli raha. Üks osa neist on tänapäeval
tagasi oma isade põlisel maal, okup. Eestis! K u l a kute peresid nimetati vene keeles “raskulatshennõije“,
mis tähendab õigusteta ja varanduseta isikuid.
Kuidas toimus siis see kurikuulus kulakuteks tegemine?
K õ r g e m a l t poolt, valitsusvõimudelt, olid küla parteilaste kätte saadetud erilised eeskirjad, keda võib
— ja keda peab, kolhoosnikest kulakuiks tegema.
Neis eeskirjades oli peapõhjusena märgitud jõukus.
Siis veel oli üks peapõhjuseist valitsuse mittesallimine ja ettekäändeline põhjus — võõra tööjõu tarvitamine. Küla parteilased, aktivistid, ning vaestekomitee tegelased koostasidki kolhoosnike nimekirja,
keda vaja oli kulakuteks teha. Ja selle läbiviija, mustatöö tegija, oli siis külanõukogu, kellele sellekohane käsk anti. Külanõukogu kontrollis omalt poolt
veel ka nimekirja ja võrdles komitee poolt antud
“jõukuse andmed” omakorda külanõukogul olevate
tsaariaegsete, s.t. normaalaja andmetega, ja parandaski neid, kui need ei “klappinud’’. Tõendati ka

võõra tööjõu kasutamist omal ajal, uuriti, kelledel
olid sidemed välismaadel elavate sugulastega, andes
veel omalt pooltki andmeid, kui neid oli.
Külanõukogu istungil viibis alati mõni parteilane
ja kõikidel esitatud ja täiendatud andmetel kuulutas
külanõukogu siis kolhoosniku kulakuks. T e m a l t võeti
ära hääleõigus, talle määrati “obligaatsiate’’ summa,
ligi maja väärtuses, välja ostmiseks. Kõik see oli algul juba mõeldud selleks, et kolhoosnikult ära võtta
tema maja juhul, kui ta ei jõua määratud kohustust
täita. Maksjaks ja “obligaatsijate’’ lunastajaks jäi
kolhoosis kulakuks tehtu naine.
Kulakuks tehtu tuli kohe pärast tema selleks kuulutamist saata rajooni miilitsaosakonda. Seal võeti ta
valve alla ning koguti nad varem määratud suuruses
gruppidesse. Need grupid saadeti edasi Siberisse, kuhugi orjalaagrisse, tasuta tööd tegema Venemaa ja
kommuuna päästmiseks! Edasisaatmised jne., oli juba
miilitsate ja N K V D asi. Külanõukogu kui üks suursüüdlane asjas, saatis oma koosoleku protokolli kohe
rajooni valitsusele kinnitamiseks. Selles protokollis
oli ka kulakuteks tehtute nimekiri.
K õ i g e selle hirmuäratava ja kohutava juures oli
algul võimalik, et rajooni võimumehed otsust ei kinnitanud ja kulak saadeti koju tagasi. Ta sai tagasi
ka nn. valimisõigused.

Puhtakujuline vägivald
Seda külanõukogu poolt kulakuks tegemist ei saa
sisuliselt ega vormiliselt nimetada kohtupidamiseks
kellegi üle. Polnud ju õnnetu kulakuks tehtu mingit
süütegu korda saatnud. Külanõukogu toimis siin ülemuste käskude ja eeskirjade järele. T e m a ei mõistnud kulakuks tehtut ka mitte kuhugi asumisele või
orjalaagrisse saatmisele. K u i kulaku naine temale
määratud “obligaatsijaid“ kindlaks tähtpäevaks välja ei ostnud, s.t. ei saanud rahapuudusel osta, tuli
külanõukogul naine perega majast välja tõsta, ja
tema vara, mis suures vaesuses oli veel alles, kolhoosile üle andma. See vara ja m a j a läks aga kulakuks tehtu ’’obligatsioonide” väljaostuks, s.o. laenuks
riigile. Põhimõte oli, et kulakuks tehtu tuleb teha
puupaljaks. Sellega lõppes külanõukogu tegevus
kulaku osas. Kulaku pere, kui see kolhoosi jäeti, sai
ulualusekoha kolhoosilt ja ta pidi kolhoosis töötama.
Kulakuks tehtuid jaotati veel omakorda kahte
gruppi, mis alustel, selle kohta puuduvad andmed.
Ühed saadeti koos peredega Siberisse, teised saadeti tundmatutele teedele üksi. Nende pered jäid
kolhoosi. Peredega Siberisse saadetuist oli nii nooremaid kui ka vanemaid perekondi, kellede hulgas
oli ka päris vanu. Kõigile jäi mõistatuseks, mis olid
jaotamise alused ja põhjused.
Niisama nagu Stalin oma metsikuse hoogudel hävitas oma partei kõrgemaid funktsionääre, kindraleid ja teisi temale endale vajalikke inimesi, niisama
toimiti nüüd kõige madalamal astmel töötajatega,
kolhoosnikega, nende hävitamisega kulakuiks tegemisel. Nende hävitamisele määratute seas oli isegi
neid, kes kogu aeg nõuk. valitsust olid kiitnud ja
algusest peale pooldanud ning toetanud! O m a lapsigi kasvatanud punases vaimus!

Meenub üks lugu külast, kui 1930 ja 1931 külas
järjekordselt kulakuid tehti, istus ühe keskmik-taluniku 6—7-aastane poeg kaksiti tänavaaia plangul ja
laulis: “Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja
maa saab rahvale”. Tuli 1932. a a s t a . . . ja sama
talumees tehti kulakuks, kes oma poja oli ilmselt
ise saatnud aialatile laulma! See polnud sugugi üksikjuhus. Ka 1932 langes mitu taolist meest selle terrori
ohvriks. Nende meeste nõuk. pooldamist teadsid ka
kõik külanõukogu mehed, kes neid ise kulakuiks
tegid. Nad ei kaitsnud neid.
M õ n i aasta enne seda said kommud ise nende,
nüüd kulakuiks tehtud häältega, just nende kaasabil,
küla koosolekul kolhoosi tulemiseks ja oma plaanide
läbiviimiseks häälteenamuse. Nüüd neid abilisi neil
enam vaja polnud, nüüd oli neil “jalad juba põhjas”
ja nad võisid kulakuteks tehtute kohta isegi vandesõnu lendu lasta!

“Troikad’’

N K V D ülesandeis

Koos peredega kulakutena Siberisse saadetute kohta saadi hiljem selgitust ühe isiku kaudu, kes oli
Siberis tutvuste läbi pääsenud lugema tunnistusi ja
saatekirju nende kohta, kes sunniviisil viidi E s t o Haginskist vastu rasketele kannatusteedele. Selgus,
et nad olid Siberiteedele saadetud ühe N K V D kolm i k u , nn. “troika“ poolt. Nende “saatekirjale” olnud
lisatud kulakuks tegemise andmed ja põhjused. Selgus ka, et need kulakud olid määratud Siberisse asumiseks — igaveseks, “na vetshnoje poselenije kak
spets-pereselentsõ”, nagu vene keeles oli märgitud.
Kulaku nime saatekirjas pole olnud. Ei olnud ka
juttu saadetute ümberkasvatamisest. Polnud märgitud isegi mitte väljasaatmise aega!
Ükski külast väljasaadetud kulak ega ka mitte
ükski tema perekonnaliikmeist külla enam kunagi
tagasi ei tulnud. On aga olnud juhtumeid mujal
Venes, kus Siberisse saadetud kulak, oskustööline,
oma tööstuses hea töö ja eeskujuliku käitumise eest
sai tagasi temalt väljasaatmisega ära võetud hääleõiguse. Ta võis pääseda vahel isegi oma endisse
elukohta tagasi, muidugi võimumeestele sellekohase
palve esitamise järele. Ajalehe andmeist on selgunud, et nii pääsenud mõned okup. Eestist 1944. a.
Siberisse küüditatuist ja seal ellujäänuist kodumaale
tagasi! Kuid neid vist polnud tehtud kulakuiks. Nad
olid Siberisse saadetud mingi teise karistusparagrahvi järele.
Venemaal endas pääsesid Siberist tagasi ainult
need, kes olid nn. kohtu poolt saanud karistada
kindla aastate arvuga, mitte kulakud, kes Siberis
elama paigutati erilistesse kulakute jaoks tehtud
t ö ö - ja orjalaagritesse. Neid lubati liikuda vaid laagri piirkonnas ja sellest mitte enam kui 4 kuni 5
kilomeetri kauguseni.
Kulakute laste jaoks oli laagris oma koolimaja.
Neid teiste, nn. vabade inimeste, niipalju kui vene
inimesi üldse vabadeks nimetada saab, koolidesse
vastu ei võetud. Esines üksikjuhte, kus kulakuks
tehtu hea oskustöölisena oli laagri komandandi loal
määratud tööle kusagile väljaspoole laagrit, kus ta
siis sai ka elukoha. Kuid tema lapsed ei tohtinud

käia vabade inimeste koolis. N a d pidid minema laagrisse, kulakute laste kooli! Seda pidid nad tegema
isegi siis, kui vabade venelaste koolimaja asus otse
kulakust oskustöölise kodu juures, laagri kool aga
kilomeetreid eemal. Nii kõvasti peeti kinni sellest
kommunistlike võimude poolt loodud korrast ja
klassivahest. Lisada tuleb veel, et ka kulaku naine
ei saanud ühelgi juhul tööd väljaspool laagrit. Ta
sai end elatada abikaasa juures vaid siis, kui oskas
kas kududa või õmmelda, millist tööd ta sai teha
oma kodus. Kui niisuguse oskusega isik leidus, toodi
ümbruskonna venelaste poolt temale tööd enam, kui
ta teha suutis ja ta elatas enese ära.
Esto-Haginski külast põgenes minema kuni 1942.
aastani kokku 15 perekonda neist, keda veel kulakuiks polnud tehtud, kes aga kartsid oma tuleviku
pärast ja end tulevasteks kulaku kandidaatideks pidades püüdsid ootavast raskest saatusest eemale
pääseda.
Siinkohal peab märkima, et altkäemaksu eest sai
linnade ametasutustes kõiksugu dokumente ja tunnistusi, kui sul oli vaid raha, ja kui sul oli sellekohaseid tutvusi. Ja seda kasutati kolhoosist enne kulakuks tegemist pääsemiseks kusagile mujale, kaugemale linna või mõnda tehasesse tööle!

Küüditamiste

kohutavused

Järgnevalt mõnda kulakuks tehtute küüditamisteekonnast, mis ise oli puhtakujuline põrguteekond
ühes kõige kohutavusega, mida läbi teinud nii E s t o Haginski elanikud kui ka paljud, paljud tuhanded
eestlased okup. Eestist. Need teekonnad kujunesid ka
paljudele surmatee alguseks oma kohutava viletsusega.
Kulakud, kes olid määratud kogu peredega Siberisse kulakute orjalaagrisse saatmiseks, toimetati arreteerituma loomavaguneisse, milledes nad sihtkohani teel olid kolm, neli — ja mõned veel rohkemgi

nädalaid. Nad kannatasid kohutavalt alandava käitumise ja valvurite tooruse all. Neil polnud ühtegi
võimalust kellegi poole pöörduda abi saamiseks, kuna neid loeti õiguseta isikuiks. Vagunisse paigutati
vähemalt 40 isikut, laste tõttu sageli veel enamgi.
Vagunis oli vaid üks lava — ülal. Teised transporditavad kükitasid põrandal oma kaasavõetud pakkide
ja kompsude otsas. Laval olijad alla ei saanudki
tulla, kuna vaguni põrandal polnud nende jaoks ruumi. Seal olid ju ka nende endi kompsud-kotid teiste
seas. Ü k s vaguni uks oli kogu aeg täiesti kinni —
ja väljaspoolt lukustatud. Teine uks oli jäetud praokile keti abil, kuid nii, et selle prao vahelt inimese
pea läbi ei mahtunud. Akende ees olid okastraadist
trellid. Kulakud olid vagunis täiesti looma olukorras.
Loomuliku tarvete jaoks polnud kasutada ühtki nõu
ega pange. Kõik vagunisse tuubitud, lapsed, naised
ja mehed, pidid häbenemistundeid maha surudes kasutama uksepragu. Õnnetu oli see, kellel seedimine
polnud korras. Suuremates linnades tee ääres, anti
vahest ka sooja toitu. Selleks olid alaliste küüditamisrongide tõttu neisse tehtud koguni eriköögid.
Vahepeal peeti rong kord päevas mõnes selleks m ä ä ratud väiksemas jaamas kinni ja avati seal ketiga
praokile hoitud vaguni uks. Inimesed pudenesid kohe
üksteise järele raudteeroobaste vahele nagu hanekari, üksteise kõrval kükitama valvurite silma all.
Häbenemisele seal ruumi polnud. Eemalduda teiste
hulgast kolmanda või neljanda roopmepaari vahele,
polnud ühelgi juhul lubatud. K u i mõni seda suures
hädas katsetas, oli valvuri kõrist tulevat kisa kõik
kohad täis. Ja vene ropul sõimul polnud piire.
Et kord niisugune on, seda teatati juba küüditamistranspordi alguses. Ja nii toimus see iga päev.
Sellega taheti inimene teha nii tuimaks nagu loom.
Peatusjaamas lubati ka igast perest ühel isikul minna
lähedusse turule toitu ostma, kui raha oli, või vahetama millegi vastu, mis veel vahetada sündis, oli
see siis riidetükk või mõni veel säilinud väärtese.
Selles väikejaamas jaotati kätte ka kuiv päevane

väga kasin toidunorm leiba, heeringat või kuivatatud kala, mis tihti oli juba halvalõhnaline. Jaamahoonest sai ka kuuma vett teeks, kuid tee pidi sul
omal olema! Joogivett tõi iga pere omaenda nõuga,
kui niisugune olemas oli. Mingit ühist jooginõu võimude poolt polnud antud.
Enne üle Volga jõe minekut, Pensa linnas, peeti
kulakuterongid kinni ja täiendati neid Siberiteedeks
mujalt sinna saabunutega — nii, et igas rongis pidi
olema vähemalt 60 vagunit ehk enam, mitte aga vähem. Seal lisati ka inimesi vagunitesse juurde, kui
neid mõned oli alla 40-ne. Mägismaal oli rongis kaks
vedurit, üks vedas eest, teine tõukas tagant.
Taolises olukorras kohutavas mustuses, igasuguse
pesemisvõimaluseta reisides oli loomulik, et kulakud
olid varsti täiu täis. Teekonna lõpul olid vagunid
nagu
täikasvatuse
triiphooned.
Laealuselt
lavalt
kukkus neid sageli alla, põrandal asuvate kaela. Need
olid “kobedad loomad”, niisugused, et neid polnudki
tarvis eriti otsida. Nad jäid ise sõrmede alla, et
seal saada puruks pigistatud.
K õ i g e raskem oli emadel. Nad olid eriti raskes
mures laste pärast. Nädalate viisi poolpimedas vagunis, igasuguse liikumisvõimaluseta, ööd ja päeva
ühes ja samas asendis, vähemagi harimise ja pesemisvõimaluseta!
Kui kord pärast seda kohutavat ja kirjeldamata
kannatusterikast teekonda sihtkohta jõuti, kus kohaletoimetatud inimkari laagribarakkidesse mahutati,
igale perele üks kambrikong, siis olid seal lisaks seniseile kannatusile ja ohtudele esimesed tervitajad
lutikakarjad. Neid olid täis kõik seinapraod ja nurgad. Aina punetas kogu ruum.
Niisuguses olukorras tuli alustada uut elu, mis oli
määratud kulakuiks tehtud küüditatuile kuni nende
pääsemiseni võimude k ü ü s i s t . . . surmaga!
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
VI

Küüditamiskorras ära veetud ei tulnud tagasi

Küla eestlaskond kahaneb
Kolhooside ajastul hakkas eestlaste peredes laste
juurdekasv järsult kahanema. Selle põhjuseks oli
kõigepealt soov mitte juurde kasvatada orjasid. Olid
ju asunikud oma raske ja pikaajalise tööga kogutud
varast ilma jäänud ja toitki lauale panemiseks oli
muutunud väga kasinaks. Ka polnud enam mingeid
selle tagavarasid. Loota võis kolhoosnik vaid sellele,
mis temale tööpäeva kohta toiduks lubati, kuid mis
polnud ka veel käes! Seetõttu on täiesti mõistetav
sündivuse suur vähenemine.
Seesama teadmatus tuleviku eest ja kitsad olukorrad on tänapäeval V e n e m a a poolt okupeeritud
Eestis sündivuse alla viinud ja iive on seal langenud juba kardetavuseni. See on ka Kremli poliitika
sihiks!
1942. aastal, enne Saksa sõjavägede saabumist ja
V e n e punavägede põgenemist oli Eesti-Haginski külas kokku 250 peret elanikke. Neist oli eestlasi veel
vaid 92 peret. Teised olid venelased. Kokku tõusis
külas hingede arv 1200-le, neist eestlasi 450 ümber.
Kui valitsenuks normaalsed elutingimused ja ajad
ilma vene enamlasteta, siis oleks Eesti-Haginski külas eestlaste peresid olnud 170 ümber ning kogu hingede arv oleks tõusnud 900-le. Seega tuleb arvestada,
et 450 eestlast olid külast kadunud. Neist oli Siberisse veetud saja ümber, ja teised — osa omal ajal
Eestisse pääsenud, osa laiali elamas venelaste seas,
ning osa täiesti kadunud.
1941. aastal saatis nõuk. valitsus kõik V e n e m a a
sakslased sõja ja rinde eest ära, kartes ilmselt nende
poolt äraandmist. Eesti külas elas neid 15 perekonda,
kes saadeti Kasahstani. Suur naabriküla, mille elanikkonna moodustasid Venemaa sakslased, tühjendati täielikult. Sel ajal levis eestlaste keskel kuuldus,
et ka eestlased küüditatakse minema ja veetakse kõik
Siberisse. K a s ja kui palju sellel kuuldusel all oli
tõepõhja, pole teada. Kuid Eesti-Haginski küla allesjäänud eestlaste närvid kannatasid seepärast tugevalt
ja kogu elu muutus rahutuks. 1941. aastal ei mobiliseeritud Eesti-Haginski külast ka eesti mehi V e n e
punaväkke, kuigi samal ajal venelastel tuli mobilisatsiooniga sõtta minna. Eestlased koondati aga siiski
ja saadeti kusagile kaugele tagalasse, tööüksustesse
ja hiljem, meeste vajaduse tõttu, eesti diviisi, Uurali
taha!

Mitu aastat pärast II maailmasõja lõppu anti K a sahstani küüditatud sakslastele luba Eesti-Haginski
külla ja naaberkülla, oma kodukohta, tagasi tulemiseks. Neid saabus tagasi aga vaid kaks peret — üks
noor peremees ja teine vanem — abikaasaga! Vana
peremees tuli tagasi lootuses, et temale antakse tagasi ta maja ja osagi aiast, millele ta oli istutanud
viinapuid. Kuid ta ei saanud mitte vähematki. Kui
ta koos perega võimude poolt ära küüditati, ei antud
talle
mahajääva
vara
eest
mitte
ainust
vene
kopikat. Ta ei olnud tehtud ka mitte kulakuks, ega
olnudki seda. Ka ei lahkunud ta kodust omaenda
soovil. T a l oli täielik õigus o m a m a j a ja osa aiakrundist saada, nagu oli kõigil teistel kolhoosnikel.
A g a temale lihtsalt ei antud! Seadus Venemaal ei
maksa ja abi pole kusagilt loota ega saada. Sellele
vanale abielupaarile anti luba elama asuda ühte v õ õ rasse majahurtsikusse, kuhu ta ka suri. Teised küla
sakslased aga vist aimasid, et ega neile niikuinii m i dagi tagasi ei anta, ja nad jäidki elama Kasahstani,
kuhu sundkorras olid purupaljasteks tehtuna küüditatud ja kus nad omale mingikujulise elujärje olid
sisse seadnud suure hoole ja vaevaga. Nad lootsid,
et neil on Kasahstanis parem, kui alata jälle kõigega
otsast peale. Niisugune on sovjettide maa õigus ja
kord...
E n n e saksa sõjavägede külla saabumist, 1942. aasta
sügisel, põgenesid koos vene punavägedega ka kõik
eesti küla parteilased, siirdudes itta, V o l g a jõe taha.
K o l h o o s “ U u s I l m ” saatis oma looma- ja lambakarjad ka põgenikuteele idapoole, kuhu järele sõitsid oma autotranspordiga ka kolhoosi härrased —
juhatus. L o o m a - ja lambakarjad ei jõudnud aga kuigi
kugele minna, kui neile saksa sõjaväed järele jõudsid,
kogu selle voori peatasid ja külla tagasi saatsid.
Kolhoosi loomakari oli sel ajal 500 pea ümber ja
lambakarjas loeti lambaid üle 4000 pea!
Saksa sõjalennukid käisid ka Eesti-Haginski küla
pommitamas, kiirustades sellega vene sõdurite putkamist. Ü k s allaheidetud pommidest kukkus kolhoosi
kontori õue, teine kontori kohta tänavale, mitmed
sattusid teedele ja üks küla servale. Selle pommirünnaku tulemusena said kaks eestlast haavata ja üks
vene tütarlaps surma. Majanduslikku kahju pommitamine külale ei tekitanud kuigi palju.

Rittmeistrisaks unistab mõisast
Saksa sõjaväest
jäi
Eesti-Haginski külla esialgu
vaid üks ülemus, rittmeister oma kantseleiga. See
mees valis omale välja kaks ilusamat maja küla
südamikku, ühe omale elamiseks, teise oma kontoriks ja seal töötavate elamise jaoks. Varsti pärast
tema külla asumist kõneldi ka tema kavadest. Nimelt
pidi eestlaste küla maa-ala jääma tema mõisaks ja
maja, mille ta oli valinud oma eluasemeks, tema m a jaks! Majade kruntidele loodud aedadesse kavatsenud ta istutada suure viinapuuaia, mille alla pidanud
võtma 12 krundi maa, ühest küla põiktänavast kuni
teise põiktänavani, 400×1700 jalga. Sellega jäeti 12
kolhoosniku peret ilma aedadeta. Neis aedades oli
mitmel eestlasel juba viinapuuaiad rajatud.
Et rittmeistril oma kavadega on tõsi taga, seda
tõendas see, et ta juba samal sügisel lasi kaevata
valmis suure veinikeldri. Eestlased kui küla põliselanikud ja selle asutajad, lubanud ta meelitamiseks
võtta kubjasteks ja venelased panna tööorjadeks.
K o h e külla saabumise järele määras rittmeister
ametisse bürgermeistri, kelleks oli venelasest kooliõpetaja. T e m a hoole alla ja käsutusse anti kogu kolhoosi varandus ja kõik kolhoosnikud. Rittmeister
võttis kolhoosilt tasuta omale ja tema kontoris teenivaile piima, või, juustus ja värske liha, milleks
tapeti tema soovil sigu ja lambaid.
Selle mõne kuuga, mil sakslane külas oli, ei jõutud
aga veel midagi erilist ära teha ega ka uut korda
majja tuua. Kolhoosi töö läks edasi endist rada.
T ö ö käis ikka nn. brigaadides ja iga brigaad tegi,
mis sügisesel ajal vaja teha on, toites loomi, sigu
ja lambaid brigadiiride juhatusel. O m a töö tegid ka
kolhoosi töökojad. Kolhoosil oli ka palju vilja alles,
aga sakslastel puudusid autod selle äravedamiseks
rajooni keskusse, kust seda oleks saadud edasi transportida. Nii jäigi vili kolhoosile alles.
Meil puuduvad praegu andmed selle kohta, mis siis
sai, kui punased tagasi tulid ja kui kolhoos läks jälle
oma punase juhatuse alla. H i l j e m saadi teada, et
on hakatud otsima ’’süüdlasi”. Ja et neid leiti, on
V e n e süsteemis teadaolev asi. Need saadetud siis
Siberisse. Nende Siberisse surema küüditatute seas
oli ka üks kange punane ja N. V e n e valitsuse pooldaja ning “paradiisi teesillutaja” A n t o n S t r ö ö m , kes
oli omal ajal õppinud Tartus Treffneri gümnaasiumiski. Külas tegeles ta kooli alal. Sakslaste saabudes
ta ära ei põgenenud. 1920. aastal registreeris ta ennast ka Eestisse opteerijaks ja sai seetõttu Eesti
kodanikuks.
Siberisse saadetuna oli ta seal siiski ellu jäänud ja
pärast kümne-aastast istumist usklikuks muutunud.
Külas arutati seda asja nii, et ega usklikuks m u u tumine temale raskusi valmistanud. Ta oli enne k o m munistide tulekut koolis tegutsedes küllalt köstri kohustusi täitnud ja kirikus ka palveid lugenud. Siberis
oli tal võimalus ja vajaduski neid meenutada. V a n a s
eas tuli nooruses õpitut ja teatut tarvis. H ä d a ja
viletsus panevad õiged mõtted pähe . . .
Siberisse küüditatuna nägi A. Strööm küll, et temale on tehtud ülekohut. Kuid ise veel külas elades
ei saanud mees kunagi ega kuidagi aru, et o m a ligi-

mesele võib ka ülekohut valmistada ja et tema siis
ise istus nende ülekohtu sooritajate killas päris rahuliku südamega.

Külale uus bürgermeister
Paar nädalat enne jõulupühi määras rittmeister
külale uue bürgermeistri, kelleks sai üks eestlane.
Endine venelasest bürgermeister oli tema poolt m ä ä ratud kodusesse aresti seepärast, et ta oli omavoliliselt maha lasknud kolhoosi agronoomi. Neil tekkinud
tüli ühise vene naise pärast.
M õ n i päev enne seda hirmutavat juhtumit toimus
külas veel üks suurem sekeldus. Punaste väest ärajooksnud sellest kandis pärit vene sõdur sattus eksimisel või teab mis põhjustel Eesti-Haginski külla,
kus ta sakslaste poolt tabati. Ülekuulamisel ja läbiotsimisel leidsid sakslased temalt revolvri. Mehe vastu esitati süüdistus, et miks ta relva kohe ära ei
andnud. M i s ja kuidas arutlus käis, seda teada ei
saadud. Põgenik viidi aga varsti küla vahel asuva
sori kaldale, kus olid saviaugud ja lasti seal pikemata maha. Pärast teadustati toimunust külla, kust
mees pärines, ning seejärele viidi ta laip omaste
poolt ära.
Sovjettide ajal, juba paarkümmend aastat, EestiHaginskis jõulusid avalikult ei peetud, kuid kodudes,
enamikus taludes, peeti neid ikkagi. Pühadeks tapeti
igas talus mõni omakasvatatud noor loom värskeks!
Kuid sakslaste ajal, 1942. aastal, olid juba ehtsad
jõulud, õiged pühad ilma keelu ja kontrollita. E s i mesed pärast pikka 20 aastat. Kirikut külas enam
ei olnud ja seepärast ei peetud seal ka jumalateenistust. Saksa ülemus vaid pidas ühes talumajas väikese koosviibimise. Ohvitserid tahtsid näha eesti
nooremate tantsu ja mänge. Kutsuti kohale kõik
tüdrukud ja poisid ning noored pillimehed. Sakslasest ülemused vaatasid kõike seda pealt, rüübates
ise oma märjukest. H i l j e m , kui neil maitsmisest
olid juba “kraadid sees” ja kui küla koorijuht viiulil
neile mängis saksa viit “ A h du mein lieber Augustin”,
siis puhastverd saksa rahvas, rittmeister ja tema
kaks ohvitseri, laulsid laiast kõrist seda kaasa.

Elati nagu kotis
Sakslasest ülemus ei rääkinud bürgermeistrile ega
ka kellelegi teisele külas saksa sõjaolukorrast, kas
võidetakse või kaotatakse, kas tungitakse edasi või
taganetakse. Ajalehti polnud, raadiod ka polnud,
teati vaid seda, mis siit ja sealt “õhust“ kuuldi-nähti.
1943. a. jaanuari esimesel poolel jooksis rittmeister
külavahel väga rahutult ringi, kuna idast hakkas
kuulduma sõjamürinat, mis aeglaselt nihkus lähemale. Ühel päeval oli juba selgelt kuulda kahurilaske.
Selle rittmeistri valitsemise alla kuulus mitu ü m b ruskonnas asuvat vene küla. Liikus kuuldus, et ta
neist küladest oli kokku kogunud kõik komparteilased, kes polnud ära põgenenud ja oli lasknud nad
ära hävitada, Neid nii hävitatuid olnud kuulduste
järgi 30 ümber. Eestlasi nende seas ei olnud. Likvideerimiskäsu täitjaiks olnud temal vene punasõdurid,
kes olid langenud vangi, samuti venelasist politseinikud.

Niimoodi loojus saksa rittmeistri unistus eesti külast teha omale mõisat suure viinapuuaiaga, õige
kiiresti . . .
18. jaanuaril 1943. aastal andis seesama saksa rittmeister “ U u e Ilma” kolhoosile käsu, saata kogu
looma- ja lambakarjad teele läände, Saksamaa poole.
Ka seekord ei jõudnud need karjad kuigi kaugele.
M õ n e päeva pärast oli järel vene punavägi, peatas
edasiajamise ja käsutas karjad koju tagasi.

Algab põgenikutee ja -elu
Samal 18. jaanuaril saatis rittmeister ka oma kontoris teeninud põgenemisteedele. Ühes nendega pääses lääne poole ka külast 67 eestlast, mõned peredega, enamuses aga üksikud naisterahvad ja mehed.
Hobused, reed ja saanid saadi kolhoosist, niipalju
kui neid saada oli. Võibolla tuleb kunagi nende eest
veel ’’vastust” anda! Selle voori juhiks oli saksa
ohvitser, kelle nimi oli Kurts. Reis läks takistusteta
kuni Dnepri jõeni, kuhu jõuti 2. märtsil 1943. Lumi
oli seal siis sulamas ja sõjarinne oli kusagil Rostovi
linna ja Donau jõe juures peatuma jäänud. Vooriga
kaasas olnud eestlased käsutati seal saksa küladesse
sulasteks. Dnepri piirkonnas asunud Venemaa sakslastest olid Vene võimud sõja alguseosas ära küüditanud vaid nooremad mehed. Pered ja vanemad m e hed olid kõik kodudes. Sulastena tuli Eesti-Haginskist tulnud eestlastel seal sakslastele heina teha ja
vilja koristada. Samuti tuli lõpetada rehepeks. Rehte

peksti neil samuti nagu Eesti-Haginski kolhoosis,
Kaukaasias, hobuste ja raske kivirulliga õues rehepeksu platsil.
Suve lõpupoole hakkas sõjarinne jälle lähenema
ja eestlased alustasid edasisiirdumist läände. Selleks
olid neil juba muretsetud vankrid. Hobused olid alles
kodust kaasatoodutena. Vankritele ehitati peale plekist telgid, kaitseks tuulte ja vihma vastu. Plekk
saadi kunagi jõukad olnud sakslaste kuuride ja
muude ehituste katuseist, kust võtmiseks sakslased
takistusi ei teinud. Nad tegid ise ka sedasama.
Nii alustati 12. septembril 1943. aastal jälle reisi
lääne poole, vankritega ja ühes sakslastega. Ka eestlased pandi nende edasisaatmise nimekirja. Tuleb
märkida, et sakslased lahkusid oma sünni- ja kodukohtadest Venemaal, kus nad sajandeid elanud, külade viisi. Et need sakslaste põgenikevoorid kujunesid õige pikaks, oli ju liikumas igast külast sajad
vankrid ja niisuguseid külasid oli selles ümbruskonnas kolmekümne ümber, siis neid voore suurtel liiklusteedel sõita ei lubatud, sest see oleks takistanud
saksa sõjaväe liiklust. Ka saksa sõjavägi oli siis
põgenemas. Küladest saabunud põgenikevoore lubati
liikuda läände vaid külavahelistel teedel, mis olid
sillutamata mullateed. Viimaseks peatuseks enne V e ne piiri ületamist oli määratud üks küla, milleks
anti juhiseid, kui keegi teelt peaks ära eksima.
E t sakslaste ilmatupikk voor liiga aeglaselt liikus
ja et eestlastelt nõuti tihti nende abistamist, kuna

neil vooriga kaasas olijaist olid enamikus naised, siis
otsustas üks väike grupp kuuel vankril neist lahku
lüüa, et omal käel püüda jõuda varem määratud külani. Selle väikese vooriga sõideti siis juba suurtel,
asfalteeritud ja sillutatud teedel. Kui puhastverd
saksa rahvast neile vastu tuli või mööda sõitis, pöörduti teelt kõrvale ja liiguti nii edasi.
Teine osa Eesti-Haginski küla eestlasi jäid edasi
liikuma koos saksa vooriga.
Inimestele ja hobustele toidu saamiseks olid sakslased tee äärde loonud sõjaväe varustuspunktid.
Neist jagati toitu igal ajal takistusteta, tunnistuste
põhjal, mis põgenikel olid kaasas veel kodukülast,
rittmeistrilt antuina.
Niiviisi liikudes jõutigi lõpuks ettenähtud piirikülla
nädal aega enne saksa voori kohalejõudmist. Seal
tuli jääda ootama, kuna neid ei lubatud minna üle
piiri Poola maa-alale muidu, kui nimekirja järele,
mis oli aga saksa vooris. Kohalejõudnuil tuli vaban-

dada ja võimudele seletada, et nad olid teelt eksinud
ja seetõttu omapead liikunud.

Edasi läände . . .
Kogu tee pikkus, reisi algusest kodukülast, kuni
külani Vene piiri ääres, oli üle kahetuhande kilomeetri, millise põgenikud Kaukaasiast olid maha
rännanud hobuste ja vankritega. Et sellel teel tunda
saadi omal nahal lumetuisku ja tormi, kurja ilma,
sadusid ja külma, on kõigile mõistetav. Talvise
edasiliikumise ajal, mil reis algas, oli kõige suuremaid raskusi ööbimisega. Sakslaste korraldusel pandi
põgenikevoor teeäärsetesse majadesse, kus vaevalt
ruumi jätkus põrandal magamiseks üksteise kõrval.
Mitmel korral ründasid voori röövivad partisanid,
valmistades põgenikele tõsist hirmu. Viimases reisiosas Venes tuli neil liikuda jällegi talvel. Ühes vene
külas, 12 kilomeetrit Poola piirist, peatuti sügistalvel

paar nädalat. Kohalikud elanikud olid selleks ajaks
paigutatud oma majadest naabriküladesse.
Edsireis sellest külast algas 2. veebruaril 1944.
aastal ühes sakslastega — aga juba raudteel. Rongile
olid laaditud ka põgenike vankrid ja hobused. Sõit
läks seal nii kuni Hermansbadi linna Poolas, kuhu
jõuti 10. veebruaril 1944. aastal. Seal võeti eestlastelt
ära kõik nende kasutada olnud vankrid ja hobused,
ühegi tasuta!
Muist reisi alganud eestlasperest olid sakslastest
lahku löönud juba varem ja omal käel otsustanud
Tshehhoslovakkia kaudu siirduda Saksamaale. Üks
teine osa Eesti-Haginski küla eestlasist, kes olid koos
sakslastega reisinud, lahutati ka ja saadeti ei tea
kuhu. Kolmas osa, 13 inimest, viidi nende endi palvel Poolast läbi Saksamaale, tööle marjaaedadesse
Elbe jõe taha, Stade linna ümbrusse. Sinna jõuti
lõpuks 24. mail 1944. aastal.

3 7 9 päeva põgenikuteel
Seega oli kogu põgenikuteekond kestnud 1 aasta
ja 14 päeva. Sellest ajast oli peatusi teel, kus EestiHaginski küla eestlastel tuli olla sakslaste sulaseiks,
ja veel mõnes teises kohas, kus tehti käsukorras
peatusi 9 kuud ja 20 päeva. Seega tuli liikuda kokku
80 päeva, mis teeb välja keskmiselt 30 kilomeetrit
päeva kohta.
Lääne-Saksamaale pääses põgenikuteekonda alustanud 67 Eesti-Haginski küla eestlasest 33 isikut.
Needki on nüüd laialipillatuna asumas mitmes maas
ja riigis. 34 isikut jäid Ida-Saksas venelaste kätte

ja saadeti koju tagasi. On teateid, et neist lasti kaks
venelaste poolt maha ja üks jäi
NKVD-KGB
haardes jäljetult kadunuks. Kuus siiski pääses ühte naaberriiki enne kodumaale saatmist, ja need olevat
veel praegugi kusagil seal. Kaheksa isikut jäeti hiljem külasse paigale ja neid polevat vist karistatud.
Kahekümne inimese ümber küüditati Siberisse. M õ ned üksikud on neist seal ellu jäänud ja oma aja
ära istumise järele kodukohta tagasi tulnud. Paljude kohta aga puuduvad igasugused andmed.
Teistest Kaukaasia küladest, kes samaselt EestiHaginski külaga läbi olid teinud kõik kommunismiaegse terrori ja hävitamise olukorra, pääses saksa
okupatsioonivägede lahkumisega läände ka eestlasi.
Neist on teada A l t m ä e külast 13, Livooniast 2, Burnast 7 ja Krimmist 5. Võimalik, et neid oli mõnes
dp-laagris veel mõned ka mõnest teisest külast.

Eesti-Haginski küla nimi kaotatakse
Et kalmukad, Eesti-Haginski naaberküla elanikud,
vanal ajal ise põldu ei harinud, õppisid nad täiesti
selgeks laisklemise. Sovjettide ajal ajas valitsus aga
nad kõik kolhoosidesse ja pani seal sundkorras tööle,
mida nad teha ei osanud ega ka tahtnud! Seepärast
hakkasid nad kolhoosidesse kohe venelasi vastu võtma, et need ära teeks kolhoosi tööd. See tõi kaasa
venelaste sissevoolu ka maakonda, kus rahva arv
kalmukate kolhooside olemasolu tõttu suuresti kasvas. Arvatavasti põhjustas see maakonna poolitamise 1940. aasta paigu kaheks.
Uus maakonnavalitsus paigutati ühte suurde vene

külla, kalmukate maa-alale, Jashaltasse, mis asus
15 kilomeetrit Eesti-Haginski külast. Kuna selles
külas oli aga suuremaid m a j u üksteise lähedal maavalitsuse asjaajamise sisseseadmiseks väga vähe, siis
viidi 1945. aastal see uus maakonnavalitus üle EestiHaginski külla. Eesti-Haginski külas olid küla keskel, otse selle südamikus, suured kivimajad, plekkkatustega. Kuigi need majad olid ühekordsed, olid
nad ruumikad ja andsid maakonnavalitsuse hoonete
välisilme hästi välja. Eestlaste soovil anti külale ja
kogu rajoonile siis ka uus nimi “Selo Stepnoje”, “ L a geda küla”, “Stepnovskij raion” (Stepnovski rajoon).
Vist aga venelastele ja kalmukatele see nimi varsti
ei meeldinud, või olid selleks muud põhjused, ja
1947. aastal anti rajoonile vana nimi tagasi. Ja see
vana nimi oli “Jashalta’’. Sellega oli Eesti-Haginski
küla nimi jäädavalt kustutatud ja kadunud!
Külasse hakkas seejärele kui sinna üle viidi maakonnavalitsus, inimesi ohtralt juurde tulema. Sinna
asus elama ka kalmukaid. Hakati juurde ehitama
nende paigutamiseks ja eluasemete muretsemiseks
uusi riigi hooneid. Ehitati koolimaju, kahekordne nn.
klubihoone ja haigla. Külavahelisele sorile, selle läänepoolsesse otsa, kus maapind läks kõrgemaks ja
kus soril olid ka juba kaldad, tehti ette tamm ja kujundati niiviisi tiik või bassein, mille pikkus on 1400
jalga. Kui sori lõpeb, algavad põllud. Selles tiigis
käivad nüüd ujumas seltsimehed ja “seltsinaised“...
kuulates kuuvalgeil õhtuil konnakontserte. Need loomakesed elavad seal endist moodi ja krooksuvad
õhtuti ööbikulaulu asemel. Metsa sealkandis ju ei
ole, mispärast sinna ei saa eksida ka kogemata ükski
ööbik. Lindudest on seal vareseid, öökulle ja varblasi õige rohkesti. V ä h e m a l arvul leidub ka pääsukesi. Kevadel ja sügisel, kui toimub parvede viisi
lindude ülelendu, peatuvad külade tiikidel vahel ka
eksinud metshaned ja pardid, metskalkunid ja kured,
jahimeeste õrritamiseks. Mõnikord peatub ka mõni
linnuparv sügisestel põldudel.
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
VII
Kui eestlasist väljarännanud Eesti-Haginski küla
asutasid, oli selle maa-aladel igal pool mage pinnavesi. 15 kilomeetrit külast eemal, Manõtsi jõe ääres,
oli aga mitu madalat soolast järve, kust suvel, kui
vesi ära auras, korjati soola. Pikkamööda, aastatega,
pressis see soolane järvevesi ent maapinna all ikka
edasi, kuni välja jõudis külani. 30 aastat pärast Eesti-Haginski küla asutamist, pärast aastat 1900, hakkas ka küla kasutada olev mage vesi soolaseks muutuma. 1930. aastaks oli vaid ühes küla otsas, kus
maapind pisut kõrgem oli, leida veel magedat vett.
Magedat vett leidus ka paar kilomeetrit külast eemal
põllul, ühes madalikus, soris, nagu seal kutsuti, palju joodavat vett. Kuivadel suvedel, mil küla tiigid
täiesti kuivasid ja veepuudus muutus ähvardavalt
tõsiseks, kaevasid talunikud sinna eemal asunud sorisse kaks suurt kaevu. Nende seinad vooderdad seest
sisselangemise kaitseks kividega ja need saidki küla
veeallikaiks. Sinna aeti loomad jooma, milleks olid
ehitatud pikad künad vee jaoks. Sealt veeti vett toiduks ja joogiks ka külla. Vett oli seal külluses, juba
5 — 6 jala sügavuselt. Et see veevedu oli küllalt tülikas, siis püüti sellest üle saada ettevõtlike talumeeste
poolt nii, et ehitati oma elamute juurde veekogumise
kaevud. See parandas olukorda vähemalt niipalju, et
joogiveest pärast seda pea kunagi puudust ei tuntud.
See sündis Eesti-Haginskis nii alates 1910. aastast.
Teiseks, ja hoopis teiseks muutus olukord k o m munistide valitsema pääsedes. Kõigepealt hakkas pikkamööda ja hiljemail aastail hoopis suuremal arvul
külla juurde tulema võõraid. Ja kui rajoonivalitsus
toodi nüüd juba Jashalta nime kandvasse külla, mil-

lega sinna jällegi võõrast rahvast juurde voolas, siis
oli varsti kitsas käes ka joogi veega. Ja jälle tuli
hakata vett vedama paari kilomeetri kauguselt, sori
kaevudest.
Nähtavasti ei meeldinud see võimumeestele või arvati see olevat mitte kasulik, mispärast Jashalta rajooni valitsus värske vee saamiseks otsustas lasta
kaevata suure kraavi Egorlõki jõest külani. Selle
jõeni oli maad 40 kilomeetrit. Maa pikkusest ei hoolitud ja alati kaevamistega, ning 1960. aastaks oli
kraav valmis!
U u s kaevatud kraav oli paari meetri sügavune ja
ka sama lai, midagi väikese kanali taolist. Kaevamine
viidi läbi kommunistlikus stiilis, ilma kaldate kindlustamata, lihtsalt savisesse maasse veetee rajamisega.
Esialgu täitiski see ülesandeid. Küla oli veemurest
vaba. Kuid et kraavi korrashoiule keegi ei mõtelnud,
siis ei läinudki palju aastaid, kui siin ja seal algas
kraavi külgedelt savika mulla varisemine. Ei läinudki kaua, kui kraav oli ummistunud ja veevoolust külani, rajooni keskuseni, ei olnud enam juttugi. Et rajooni valitsus veeta aga läbi ei saanud, alustati jälle
selle vedamisega paari kilomeetri kauguselt vanadest talunike kaevudest!

Eestlased nägid kõike seda ette ja katsetasid juba
1910. aasta paiku, mil küla oli veel täielikult nende
oma ega keegi aimatagi võinud tulevaid aegu k o m munistliku
türanniaga,
puurkaevude
ehitamisega.
Need andsid küll vett, kuid soolast! Võimalik, et hilisem punaste rajoonivalitsus ka katsetas puurkaevudega enne kui kraavi kallale asuti. Selle kohta pole
kohapealt andmeid tulnud. Egorlõki jõgi, millest

kraav vett andis külale, on kanaliga ühendatud Kubaani jõega.

Laiali laias maailmas
Eesti-Haginski külast pääsenud eestlasi elab nüüd
õige mitmel pool. Ka Ühendriikides ja Kanadas. Nad
pole üksteist unustanud ja tunnevad alati huvi sealt
tulnute käekäigu vastu. Neil on olnud oma kokkutulekuidki. Nii näiteks koguneti 1967. a. septembri algul ühte farmi. Kui teate saanud kohal olid, loeti
eesti-haginskilasi ja kalmukate külas elanuid kokku
17 inimest! Seal siis jagati omavaheliselt uudiseid,
mis olid hangitud ühel ja teisel teel ka raudeesriide
tagant ning isegi olukordade kohta endises Eesti
Haginski või Esto-Haginski külast ja nende naabritest, kalmukatest. Sakslastest kes seal elasid polnud
midagi kuulda, kuna need olid Vene võimu poolt
taevas teab kuhu veetud.
Seal selgus siis ka praegune üldine olukord Jashaltas, mida võib kirjeldada järgmiselt:
Endine Eesti-Haginski küla on rahva arvult suureks paisunud. On ehitatud maju ja rajatud ka vajalikke uusi tänavaid. Endised talunike krundid ja aiad
on pooleks aetud, seega palju vähemaks tehtud. K u i
endisel krundil, taluniku krundil oli vaid üks hoone,
siis nüüd on samal krundil 8 maja. Nii kogu külas.
Küla omaaegses ja esimeses koolimajas, mis oli eesti kooli asukohaks kaugel kodumaast, on nüüd lastehaigla. Kirik on kaotatud. See hoone ehitati ümber
esimese hooga koolimajaks. Nüüd on seal rajooni
ajalehe talitus, toimetus ja trükikoda. Endises küla
seltsimajas, mida nimetati ka rahvamajaks, on nüüd
mingi ülerajooniline kursantide õppetöökoda. Seal
õpetatavat auto, kombaini, ja mootorrataste juhtimist ja mootorite tundmist üldiselt. M õ n e d ütlevad
sellekohta, et V e n e kardab ju hirmsasti sõda, mispärast ta end igati püüab selleks ette valmistada. Ja
ka see mootorite tundmine olevat õpetamisel selle
tagamõttega. Ainuke külas olnud tuuleveski on kadunud. Selle oli tuul ümber lükanud ja siis oli see
ära veetud. Milleks ja kuhu, pole teada.
Alates 1963. aastast arvati kolhoosnikud rahapalgale. Ainetes midagi kolhoosist enam ei anta. Soovid
või vajad midagi, tuleb see osta. Kolhoosniku palk
oli 4 rubla 20 kopikat tööpäeva eest.
Ka küla üldpilt on palju muutunud. Tänavad on
nüüd nimedega, majad nummerdatud. Sisse on toodud ka elekter.
Perede arv endises Eesti-Haginski külas oli 1967.
aastal 942 ja üldine küla elanike arv tõusis 3370-nele.
Eestlasi oli selles arvus ainult 200 ümber. Nende
andmetega arvestades ja oletades, et kui poleks olnud kommunistlikku nõukogude rezhiimi, milline eestlasi taga kiusas ja külast välja peksis, oleks eestlaste arv 1967. aastal olnud kindlasti üle 900. Seega on
neist 700 jäänud küla seisukohalt kadunuks. K u u l duste kohaselt on neist 400 ümber pääsenud tagasi
oma isade maale, Eestisse, ü l e 100 on võimude poolt
veetud Siberisse ja ülejäänud on teadmata kadunud,
valgunud kommunistide kartuse eest laiali venelaste
sekka.

. . . nad on venestunud
Need külla alles jäänud 200 eestlast on seda osalt
veel vaid nimepidi. Tuleb arvestada saadud andmeil,
et vähemalt 4 0 % neist seal on venestunud või venestumas segaabielude kaudu. Ja teised on neile, sealseid olusid arvestades, järgnemas samas suunas. Paarikümne aasta pärast, kui vanemad, praegu veel elavad eestlased Eesti-Haginski külas on surnud, siis
seal eestlasi enam ei olegi. Eestlaste higi ja vaev,
mis sealsest n. ü. stepimaast tegi õitsvad ja jõukad
talud, on lõhutud ja hävitatud jäägitult!
55 aastat elasid eestlased enne kommunistide võimuhaaramist Eesti-Haginski külas ega venestunud.
Ei esinenud ka mitte ainust segaabielu juhtu. Nüüd,
ainult järgnenud 30 aastaga, on kõik kohutavalt
muutunud, kõik on pööratud pahempidi. Esimeste
eestlastest asunike higi ja vaevaga söödist ülesküntud ja põlluks haritud maa ning mitmekümne aasta
jooksul samuti higi ja vaevaga kogutud varandus on
nüüd võõrastes kätes. Kõik elumajad, mis eestlased
omal ajal heade ehitustena püstitasid, on praegugi
külas alles, aga nende omanikud, eestlastest talunikud, on nagu kerjused maailmas, olles sunnitud olnud omaenda kodudest põgenema selleks, et veel
paljast hinge sees hoida.

Venemaa eestlased pole kõik ühesugused
Vabas eesti kirjasõnas on mainitud ja esitatud ka
süüdistusi, et Venemaa eestlased on okupeeritud
Eestisse asununa seal endile võtmas tasuvamaid t ö ö kohti ja et neid eelistatakse ka korterite saamises,
mispärast neil pole kodumaa eestlastega head läbisaamist. Taolist süüdistust üldistatuna esitada ei
ole siiski päris õige. Vähemalt 9 0 % Venemaalt
okup. Eestisse pääsenud eestlasi on kolhoosnikud.
Kolhoosnik pole oskustööline ja seega ta ei ole võimeline tasuvama töökoha ära võtmiseks kodueestlase eest. Süüdistamiseks on põhjust vaid nende juures, kes on Eestisse saadetud võimude poolt ametmeesteks jne. Kolhoosnikud, kes Venes tunnistatud
sageli kulakuiks, ja liiategi nende seast on enamik
naised, põgenesid Venemaalt tagasi oma isade maale, ja täiesti kerjusteks tehtuina. Nende siht oli päästa vaid oma lapsi sulamast venelaste sekka. Nad ei
mõtelnudki põgenemisel parematele tööotsadele. Nad
arvasid koguni teadvat, et neid ootavad ees tõsised
rasked tööajad. Kuid nad teadsid, nad olid seda õppinud oma vanemailt, et eestlane saab hakkama. Ta
lööb läbi igal pool oma nõu ja jõuga. Ta ei karda
tööd ega vaeva.
Nende ridade kirjapaneja, kaukaaslane, kinnitab teile kõigile ja kõikjal, et ainult sovjeti valitsuse poolt
Eestisse saadetud nn. parteilased võivad seal tasuvamate kohtade peal olla. Kolhoosnik, kui ta Venemaal
oli parteilane, see vaevalt et Kodu-Eestisse tulebki.
Ta eesti keele oskus kirjakeele osas on puudulik
ning mis veel olulisem, venelaste seas on tal oma
nupukama peaga ja oskustega parem tööpõld ja ka
lootusi karjääri tegemiseks, kui ta juba parteilaseks
hakkas.
E s t o - H a g i n s k i külas on viimasel ajal segaabielud
päris loomulik asi. Pärast küla lõhkumist esinesid

abielud vaid venelastega. Nüüd on juhtumeid, kus
abiellutakse ka kalmukatega, mida varemail aegadel
ette ei kujutatud. Eesti keelt ei kuule enam küla
tänaval ega koolis. Mõnedes eesti peredes, kus on
veel elamas vanaisa või vanaema, kes nõuavad, et
nendega kõneldagu eesti keelt, seal leidub veel keeleoskajaid ja seal kuuled ka emakeelt. Enamikus peredes on aga ka koduses keeles üle mindud vene keelele.
Eestlaste arv külas väheneb ühaühte võib olla ka
seepärast, et kolhoosis on tööjuhatajad kõik venelased. Kui eestlane näeb, et tema käsutaja ei tunne hästi oma. tööd, mis venelaste juures alatihti esineb, ja
kui niisugune mees siis töölisi juhatab ja õpetab
täiesti valesti, keegi aga temale vastu kõnelda ei
tohi, siis eestlase hing seda küll välja ei kannata. Ta
parem kaob külast kui et jääb rumalusi kaasa tegema.
Endine eesti külast tehtud kolhoos, mis sai, nagu
varem märgitud, omale nimeks “ N o v õ i M i r “ ( U u s
Maailm) töötab nüüd ainult masinatega, teeb vajalikud sõidud autoga või veoautoga. Külast viib läbi
nüüd ka bussiliin, mis läbistab veel raudteejaama ja
lõpeb Salski linnas. Buss sõidab seda liini kaks korda päevas. Maanteed on aga endiselt tolmavad kruusateed. Paar korda nädalas käib külas ka väike lennuk rajoonisakste asjade pärast.

olles varustamas “ N o v õ i M i r “ kolhoosi kõigega, mis
neil on võimalik. Et see nii on, seda kinnitab ka naaberkolhooside olukord. Nende toodang on endiselt
sama madal, nagu see oli aastaid tagasi.

Märgiti küla asutajaid
M ais 1967. aastal peetud külas, kalmukate maal,
vana eesti küla 90 aasta juubelit. Sellel oli nimetatud isegi Eesti-Haginski nimed! Teistest eesti küladest aga esindajaid kohale pole saabunud. Kaks vanemat naist pandud istuma “aupingile“, kõnelejate
laua juurde. K õ n e t pidanud kaks venelast-parteilast,
muidugi vene keeles. Eestlasi kõnelemas pole olnud.
V ä l j a oli võetud alusmüürist ka esimese eesti küla
koolimaja nurgakivi ja sealt leitud paberitest loetud
pidulistele ette esimeste eestlastest asunike nimekiri
— 12 peremeest. Koolimaja ehitati teatavasti 1883.
aastal. Samuti oli kirjas, kes olid esimesed kooliõpetajad, kes olid küla tegelased ja ka mõnda muud,
mis oli seisnud nurgakivi paberites.

K õ i g e selle juures peab kolhoos aga endiselt edasi
tööhärgi. Üteldakse, et ei venelane või härjasabast
lahti lasta! Neid loomi antakse kolhoosnikele tasu
eest nende isiklikele töödele, neid kasutatakse kütuse ja loomatoidu veoks jne.

Eestlased märkisid aga oma eelkäijate töö siiski
ära. Pärast kõnesid esines eestlaste segakoor, lauldes eesti keeles kolm laulu — nimelt “ M u isamaa
armas”, “ Ü k s kask meil kasvas õues” ja “Vares vaga linnukene”. Lauljad olnud keskealine rahvas, 3 0 —
50 a. vanused. Pärast laulukoori esinemist mängitud
veel ringmänge ja kollektiivmänge nagu “ M e kujume kangast . . . ’ ’ “Me lähme rukist lõikama” j. t. L õ puks löödud veel rahvatantsugi venelaste ja kalmukate imestuseks!

Kolhoosi “ N o v õ i M i r “ eelistatud olukord masinatega varustamise osas ja ka muude erisoodustuste
saamises on tingitud ka kindlaist põhjusist. Nimelt
asub kolhoosi keskus rajooni valitsuse ja valitsejatega külas, kuhu sattuda võib võõras silm ja
kus käivad kontrollimas “suuremad mehed”. Seega
on rajooni käsutajad juba oma huvide eest väljas

See eestlaste esinemine oli ainukeseks tõendiks,
et märgiti 90 a. tagasi loodud eesti küla suurt sünnipäeva. Kui nende esinemist poleks olnud, oleks vist
asi jäänud nii, et kõik mis oli, oli ka venekate ja
kalmukate t ö ö !
E k s eestlasi oligi seal juubelit tähistamas vähe.
Tuleb kõrgelt hinnata, et nad suutsid niigi esineda.

Need kolm laulu, mis nad esitasid, olid ka väga
hästi valitud ja asjakohased. Esimene oli neist ju
pühendatud isade maale, Eestile. Teise lauluga meenutati omaenda ja ka vanemate lapsepõlve ja noorpõlve, õnnelikku aega ja hiljem sattumist võõra võimu alla. Ning kolmas laul näitas ja vihjas praegusele elule, milles kolhoosnik 50 aastaga on saanud
nii “rikkaks”, et varese moodi lendab katuselt katusele. vaatama, kas keegi midagi kuhugile viskab.
Tänu neile lauljaile. Ka võõrsil viibijad mõistavad teie mõtteid!

Kolhoosid tõid kaasa külvipinna vähenemise
Kui Nõuk. Vene valitsus alustas V e n e alamatest
talunike kolhoosidesse pressimisega, siis toimus see
kommunistlike võimutsejate kindlas usus, et selle
tagasundimise tulemuseks on, et külvipind hakkab
laienema, ja isegi suuresti. Ning, et selle tulemusena
seisab Venemaa mõne aasta pärast juba paradiisi
väravate ees. Valitsus ei tunnud aga inimest. Ei arvestatud sellega, et ühistöö ei meeldi isegi mitte venelasele. Ja kõige selle tulemuseks oli, et külvipind ei
hakkanud mitte suurenema, vaid ümberpöördult, hoopis vähenema ja seda juba esimesest aastast alates,
kui seda võrrelda N E P - i g a ( N o v a j a Ekonomitsheskaja Poliitika — Uus Majanduspoliitika, mille kommunistlik valitsus kord kasutusele võttis oma hädades, andes vabadusi eramajanduseks jne). Põhjusid
külvipinna vähenemiseks leiti alati, kui kontrollid ja
tagasundijad kohale tulid. Alles siis hakkas k o m m u nistlike võimumeeste pea taipama, et nende trump
ei ole võidutrump.
Hädadest ülesaamiseks ja talunikelt kõige väljapigistamiseks alustati uute võtetega. Võimude otsusega seati sisse kolhooside jaoks masin-traktorijaamad M T S (Mashino-traktornaja stantsija) nime all
tuntud Vene põllumajanduse “ajaloos’’. Ka eestlased
pidid neid jaamu nimetama V e n e nimega, lühendatult M T S . See kõik sündis nii 1934. aastal. Valitsus
muretses ise neisse jaamadesse masinad. Oli kuulda,
et need võeti lihtsalt vabrikuist kindlate hindadega.
Jaamadesse pandi sisse oma töölised ja need hakkasid siis kolhoosides kündma, külima, lõikama ja
vilja peksma.
Oma töölistele maksis M T S kindla rahalise palga
künni, külvi ja lõikamise, samuti ka masinate parandamise eest. Kolhoosidelt võeti see sügisel tagasi
vilja näol, mille hinna määras jällegi riik aga mitte
turunõuded. T ö ö k u l u hindadele lisati juurde veel
masinate parandamisel vajalikuks osutunud uute
osade hind. Ei olnud võimude poolt loota mingit
halastust. Kulude osas tuli vili anda, olgu see siis
kas või viimane tera salves.
Päris tavaline oli, et paranduste kulud nõuti sisse
kolhoosidelt palju suuremas summas, kui see maksma oli läinud. Lisaks sellele tuli kolhoosidel maksta M T S - l e veel muude kulutuste kõrval ka amortisatsioonikulud. Mingit kauplemist summade juures
ei olnud. Tasuda tuli see, mis oli määratud.
Pikkamööda selguski, et M T S - i d olid loodud just
kolhoosidelt vilja välja pressimiseks. Esimestel kolhooside aastatel nõuti riigile vilja kolhoosist tehtud
külvi pealt. Kui aga nähti, et külvipind ei laiene, et

kolhoosid ei külva täis kogu oma külvikõlblikku
maad, muudeti sissenõutava vilja norm niisuguseks,
et seda tuli anda iga külvikõlbuliku aakri pealt. See
oli vist aastal 1935, kui Eesti-Haginski küla see otsus tabas.

MTS

— uus nuhtlus kolhoosidel

E s i m e s t e l M T S aastatel oli neil veel vähe masinaid.
Vabrikud ei suutnud neid vajalikult anda. Kolhoosidel oli siis abiks oma hobuste ja härgade tööjõud
ja kus muu ei aidanud, seal pandi rakkesse ka lehmad.
Plaani ei suudetud aga sellele vaatamata täita.
Nõuk. valitsusel oli alaline puudus viljast, mis vaid
suurendas kolhoosidele avaldatud pressi ja uute survevahendite väljamõtlemist. Nii kestis see aastaid.
Hiljem, 1958. a. leiti veel üks uus nõks vilja kätte
saamiseks. Kolhoosidele tehti võimude poolt “ettepanek”, et nad ära ostaks M T S - i l t kõik põllutööriistad ja masinad, nende seas ka vanad, isegi pea kõlbmatuseni kulunud. Nende väärtus oli aga hinnatud
kõrgelt. V ä l j a tulid need maksta mõne aasta jooksul, ja nimelt viljaga. Edaspidine masinate juurdemuretsemine oli juba kolhoosi enda asi. Ka M T S
nimi kaotati. Nende asemele asutati Masin-traktorite parandusjaamad! Seega läks ajalukku üks o m a pärane Nõuk. valitsuse võte oma maa majanduse
korraldamiseks, lõppedes täieliku fiaskoga! K e s selle
kinni pidi maksma, oli muidugi rahvas, töötajad,
mitte parteitegelasist parasiidid.
Kui
M T S masinad kolhoosi põldudele tööle pandi,
jäid kolhoosidel varem olnud ja talunikelt ära v õ e tud heina- ja viljaniitjad, adrad ja äkked, kõik kasutamata. Võimalik, et need hiljem roostetatuina saadeti vanarauana tagasi vabrikutesse.
Kolhooside algaastail otsustas valitsus ka nende
osas kõik. Võimumehed saatsid kolhoosidele kätte
käsud-kirjad ja külviplaanid, mis sageli nägid ka
uute kultuuride arendamist ja külvamist. Nii nõuti
kolhoosilt “ U u s Maailm”, et seal külvataks nii ja
niipalju puuvilla, siis riitsinust, soojauba ja maisi.
Viimast kasvatati külas ennegi, aga vähevõitu. Sellega oli liiga palju tööd. Kasvamise algades tuli maisipõllud vähemalt kaks korda umbrohust puhastada
ja vao vahed adraga mullata. Väike pere seda vaeva
endale ei saanudki võtta.
Mis puutub puuvilla põõsaisse, siis need kasvasid
kaunis suurteks, õitsesid ka suve lõpul, aga küpseks
said vaid esimesed kaunad. Need lõid lahti ja sealt
sai puuvilla. Hilisemad õied aga enam valmida ei
suutnud. Sügisesed jahedad ilmad saabusid enne nende küpsemist. Puuvill vajab üldse pikaajalist ja kuuma ilma.
Ritsinuse põõsad kasvasid samuti, kuid nende kaunad valmivad seal sügisel enam ükshaaval, mitte korraga. Kolhoosis keegi õieti ei teadnud kunas on õige
kaunade korjamisaeg. Seetõttu need lõhkesid ise,
puistates põõsaste alused ube täis. Neid aeti kolhoosnikud, isegi koolilapsed, korjama. Palju neid sealt
saadi, on raske ütelda. Küllap suurem osa jäi maha
ja segunes hiljem mullaga.
Niisugune ebaedu kestis paar aastat. Alles siis
lubati kolhoosil “ U u s Maailm” külvipinnast välja
jätta puuvill ja riitsinus, kui mittetulutoovad majan-

damisalad. Soojauba ja mais jäeti aga kasvama ja
need andsid ka küllaldast saaki, eriti vihmastel suvedel.
Niisugune võhiklik asjaajamine käis algusest peale,
ja käib ühe ning teise osas tänaseni edasi. Lootuseta
on unistadagi, et midagi muutuks paremaks. See on
viga, mis kaasub diktatuursele rezhiimile, nagu seda
on nn. kommunism.

polnud samad normid ja mõõdud kolhoosniku aiamaa
jaoks. Mõnes võisid olla veel vähemad, mõnes jälle
suuremad.
O m a peenramaa eest hoolitses kolhoosnik ihu ja
hingega, kaugelt enam kui kolhoositöö juures. Kolhoosnikupere nägi hea meelega, kui tema aia ääres
ja peenraservades ning kõnniteedel rohi kasvas. Seda sai kitkuda, sirbiga lõigata ja kuivatada talveks,
et lehma kuidagi ületalve pidada.

Pärast 1945. aastat, kui Eesti-Haginski külla toodi
rajooni valitsus kõigi oma ametnike ja töötajatega
ning nende peredega, sõnaga, suure rahvahulgaga,
siis tehti külas kõik senised talunike krundid väiksemaks Kolhoosnikule jäeti alles vaid veerand tema
senisest krundist. Et oleks ettekujutus krundist ja
kolhoosniku peenramaast, siis märgin siin selle m õ õ tudes: pikkus oli 340 jalga ja laius 70 jalga. Sellel
krundil oli kolhoosniku maja, selle ümber lehtpuud,
lehma ja lambalaut, milles peeti ka kanu ja veel väike ulualune küttematerjali jaoks. M a j a ja laudaalune
maa-ala oli ise 60×30 jalga. Sellele lisandus väike
õueaed kanade jaoks, kes sekka pääsesid ka kartulimaale. Ülejäänud krundiosa oli kartuli, maisi ja peenarde all. Siinkohal tuleb lisada, et mitte igas külas

Annan teile, head lugejad ühe näite allpool ühest
virgast Eesti-Haginski küla eestlasest, kolhoosnikuks
tehtu perekonnast. Tal oli peres kolm tööjõulist
inimest, kes igal võimalikul päeval tööl said käia.
Tal oli peres veel kolm alaealist last ja üks vanaema,
kes kodus nende järele vaatas, kui teised olid tööl.
See pere oli võimeline tööpäevade eest saadud viljaga, rahas ja loomatoidu natukesega ning omaenda
peenramaa abiga, pidama kaks lüpsilehma, viis lammast, ühe sea, 20 parti ja 30 kana. Rahalist palka
siis polnud kuigi palju. See ulatus mõnelekümnele
kopikale päevas, ja ainult väga hea viljaaasta korral
mõnele rublale tööpäeva kohta. Tööpäevi võis see
kolmeliikmeline töötajate pere kokku saada aastas
700 ümber.

Töö saamine kolhoosis oleneb suuresti brigadiiridest. T e m a määrab su tööle, kuhu ta tahab. M õ n e
töö eest loeti sulle ka 1¼, m õ n e eest isegi 1½ t ö ö päeva. Kolhoosnikul pole võimalust aasta ringi t ö ö tamiseks. Talvel kolhoosis tööd ju kõigile pole. K o l hoosi enda rahaline sissetulek ei küündinud kaugeltki tasemele, millise saavutasid omal ajal talunikud.
Nii on see igal pool, üle kogu Venemaa. Seepärast
ongi selle rahva alaline kaaslane juba 54 aastat, nii
kaua kui püsib seal kommunism, puudus — puudus
kõigist!
Venemaa on ju oma pinnaselt maa, milline jõuaks
toita enda ja paljuid teisigi. Kuid niikaua kui seal valitseb kommunism, selleni iial ei jõuta, mitte ühelgi
alal. See on võimata. Et inimesed seal elavad ja
seda elu isegi kiidavad, mõned vähemalt, tuleb sellest, et nad maailma elust midagi ei tea ja teiseks
— nad on sunnitud oma elu kiitma, kuna nende seljataga seisab parteilane püstoli ja piitsaga.
(Järgneb)

Eesti-Haginski küla sünd,
elu ja surm Kaukaasias
VIII
Asudes lõpetama Eesti-Haginski küla elukäiku
sünnist surmani, on trükisõnas alatiseks jäädvustatud ühe Välis-Eesti asunduse ajalugu Venemaal.
Vaevalt on suudetud kirjapanduga edasi anda kogu
seda traagikat, mis selle küla elanikkond läbi tegi.
Vaevalt mõistetakse õieti selle kaotuse suurust, mille
osaliseks said need, kes ise või kellede järglased
oma silmaga nägid omaenda ja oma vanemate
elutöö laostumist ja hukkumist. Ja seda nimetatakse
veel ’’sotsialistlikuks õiguseks”, kui sellelt, kes kibedalt raske tööga midagi endale lõid, millest oli
tohutu suur kasu ka ühiskonnale, kõik võetakse.
Vene kommunism on kogu maailmale tõendanud
oma absoluutset kõlbmatust ühiskondliku organisatsiooni vormina. Kujutatagu vaid ette, mis juhtuks,
kui poleks vaba maailma, mida kommunistid mustavad ja nimetavad “kapitalistlikuks maailmaks”, kui
seda maailma poleks. Kes varustaks siis kommunistliku diktatuuriga maid? Kes aitas neid augu põhjast
augu äärele? Kes müüks neile vilja kõhutäiteks?
Kes leiutaks uusi tehnilisi vahendeid, millised on
maailma ja inimkonna edasi viinud? Kust kommunistlik spionaazh siis saaks varastada kavu ja plaane,
et “ise midagi leiutada”? Siis algaks ju nende tohutu allakäik, väljasuremine. Sest kõhutäiteta jäänu
ei jõua enam kommunisti moodi töötada ja see viiks
igasuguse ja igaalase toodangu veelgi enam alla.
Ja puudus kõhutäie järele oleks järgmisel aastal
veelgi suurem. Ainukene, mis kommunistliku türannia alla sattunud maades võib suureneda — ja selle
nimi o n . . . puudus! Puudus kõigist! See on siis
Kremlis kavandatud maailmarevolutsiooni lõpptulemus! Ja mitte midagi enamat! Mitte midagi teist!
Progressivismi vastaste propaganda, karjutakse
kremlilaste l e e r i s t . . . Ja see on kõik. Karjunud on
nad Venemaal, need punased bossid nimelt, juba
alates 1917. aastast peale ja karjuvad e d a s i . . . ja see
on kõik. Suuga on nad juba kogu maailma “õnnistustega” üle külvanud. Mismoodi need “õnnistused’’
välja näevad, seda tõendab iga kommunistlik maa
oma tegelikkusega.
Laseme nüüd veel jutustada kaukaaslasel EestiHaginski küla elust-olust.
E e s t i - H a g i n s k i küla eestlaste kurvale saatusele m õ teldes võib ütelda, et ainult nende esimene põlv,
küla asutajad, oma viimastel elupäevadel võisid tänuga mõtelda möödunud elule, mis tõendas, et nende julgus oma põliselt isade maalt väljarännata võõrsile, võõrsil oma õnne otsima asudes, ei olnud kaasa

toonud pettumusi. Nad olid tolleaegseis oludes, mis
Eestis valitsesid tolleaegse Vene rezhiimi tõttu, tahtnud kui mitte otse endile, siis vähemalt oma lastele,
luua võõrsil vaba ja rahuldava elu, mis oli täis lootust paremaks ja lootusrikkamaks tulevikuks.
Küla asutajate teine põlv sattus juba enne nende
vanaduspäevade kättejõudmist samaselt nagu kolmas ja neljas järglaste põlv, saatuse uute katsumiste
alla. Paljudel neist oli elu Vene kommunistliku rezhiimi all, uues olukorras, veel palju kibedam, kui
vanasti kodumaal, Vene tsaarivõimu poolt maa pärisrahvast valitsema pandud paruni käpa all. Parun
peksis ja nuhtles vaid vitsaga. Kommunistid aga
pigistasid näljaga, Siberi sunnitöö laagritega, piinakambritega, kuklalaskudega ja kolhoosi ning sovhoosiorjusega.
Märkisime eespool, kuidas ka Eesti-Haginski külas
tehti talunikke kulakuiks ja saadeti ühegi süüta Siberisse. Lisame sellele siin, et ka Siberisse saadetuid
ei jäetud sealgi rahule. 1937. ja 1938. aastatel arreteeriti neid, asja ees teist taga, sealgi ja saadeti
teadmatusse. Juhuslikult on võimalik lugejale anda
nüüd, vabas läänes, väike pilt Vene võimu käitumisest oma alamatega. Just alamatega, sest N. Venes
on kodanikuseisus vaid paberil ja võimumeestest uusaadlike kasutada.

Õudne terror
S i b e r i ühes söekaevanduses oli eelmärgitud aastaiks järele jäänud veel kaks eestlasest kaevurit, endist põllumeest. Neid oli seal olnud neli. Teised
kaks ühekandi meest olid jõudnud seal paariaastase
kohalolemise järele juba ära surra raske töö ja kõrgete töönormide tõttu, kõige enam aga alatoitluse
pärast. Need kaks ellujäänud kaevurit võeti ühel
päeval kinni ja saadeti vangidena minema ilma, et
nad oleks saanud kirjagi maha jätta. Ühel niiviisi
äraviiduist jäid laagrisse maha kolm alaealist last,
üks neist sülelps, ja laste emana kurt naine, kes
hiljutise haiguse tõttu ja ravi puudumisel oli kaotanud 7 5 % kuulmisest. Teise kaevuri naine oli lõpmata raskete elutingimuste tõttu ainult mõni nädal varem ära surnud sünnitamise tagajärjel, jättes maha
12-aastase tütre, kes ihuüksinda jäi laagrisse. Selle
abielupaari kaks teist last, 6 ja 4 aastat vanad, olid
aasta varem samas laagris kohutavate elutingimuste
tõttu surnud.
Ühes teises Siberisse küüditatud kulakute laagris
viidi ära teadmatusse kaks eesti naist. Nende abikaa-

sad ja lapsed jäid laagrisse. Üks neist naistest oli
kutselt juuksur, teine haigla õde. Arvata võib, et
kommudest võimumehed vajasid kusagile nende t ö ö jõudu ja nad transpordid sinna, õiguseta kellelegi
teatada, kus nad on. Nad ei saanud äraviimisel teatadagi, mis nendega juhtus!

Eestlased hävitamisele
Aastal 1938 saadeti Mustamere äärseist linnadest
Armavirist, Novorossiiskist ja Krasnodarist ära kõik
seal elanud eesti mehed. Neile ei esitatud mingit
süüdistust nende üle ei peetud mingit kohut, neile
ei antud mingit võimalust kirja kirjutamiseks mahajäänud perekonnaliikmeile. Nad kadusid jäljetult.
Neist ei kuulnud keegi kunagi enam midagi! Ühel
eestlasel, Ottens oli selle nimi, oli just enne seda
surnud laps. See lamas puusärgis ja ootas just kalmistule viimist, kui isa arreteeriti ja ära viidi. T e -

male ei antud võimalust oma lapse matmisekski.
Kas ka teiste vähemusrahvustega samaselt talitati,
kas neid samaselt küüditati linnades, nagu eestlasi,
seda pole kahjuks teada. Samuti nagu teada pole
küüditatud ja hukkumisele saadetud eestlaste arv.
Sellest ei kõneldud. Sellest ei kirjutanud sõnagi ajalehed. Sellest vaikis suure hirmuga ka rahvasuu. Kõik
nad jäid kadunuks. Nende küüditatute seas oli ka
kuus Eesti-Haginski küla meest, kes maalt olid hirmuga asunud linnadesse, lootes sel viisil vene kommunismi metsikuste eest pääseda . . .
Siintoodud andmed on vaid ühe küla piirkonnast.
Kui aga kõigist Venemaal olnud eesti küladest ja
Vene linnades asunud eestlastest küüditatud kokku
võtta, saame väga suure arvu hukkumisele veetuid.

Kõik mehed, 1 5 — 6 0 a. küüditamisele
Kahte eesti küla Kaukaasias tabas veel karmim

saatus. Neist küüditati ära kõik meesterahvad, alates
15-eluaastast kuni 60-eluaastani, kui ta vähegi mehe
mõõdud välja andis. Küüditamise ohvriks langes ka
vanemaid, kui nad välja nägid veel töövõimelistena.
Üks neist õnnetuist küladest oli Uus-Estonia ( N o vaja Estonia), rahvakeeles Uus-Maruha. Sellest külast viidi mehi ära 200 ümber. Teine õnnetu küla
oli Punaselageda, kust ära viidi 100 mehe ümber.
See kõik sündis 1938. aastal. Ainult ühel mehel Punaselageda külast, Jaan Nahkuril, kes oli 84 aastat
vana, õ n n e s t u s kodukülla tagasi tulla. Ta oli isegi
tagasi saadetud! Vist arvatud, et ega see vanamees
Siberini ei jõua oma konte koos h o i d a . . . laguneb
enne ä r a . . .
Mis ühes külas juhtus, ja kui palju kusagilt küüditati arreteerituma, seda teises külas, kui see asus
kaugemal, teada ei saadud, kuna kolhoosnikul polnud lubatud omapead liikuda. Ta oli kolhoosi külge
seotud nagu kunagine pärisori. Passi kolhoosnikul
Vene riigis üldse välja ei antud. Ilma passita aga
liikuda ei tohtinud. Samuti ei antud lubasid teha
turismisoite. Üteldi, et rahvas peab töötama ja mitte
reisima . . .
Küüditatud meeste peredel oli range karistuse ähvardusel keelatud võõrastele küüditamistest kõnelda,
kusagile kirjutada, äraviiduid taga otsida või osaks
saanud käitumise pärast kuhugile kaebust esitada.

Iga pere pidi omaette, vaikselt ja kurvalt leinama
oma pereisa, poega, venda, sugulast . . . Alles pika,
pika aja järele jõudis teade küüditamisest teistesse
küladesse ja sealsete sugulaste, tuttavateni . . .

Viha Stalini vastu
Tahan siinkohal kõnelda veel ühest kõrvalisest juhtumist. Nimelt oli siis, kolmekümnendate aastate
sees, Eesti-Haginski külanõukogu maja vastas tänaval Stalini kuju. Taoline kuju pidi olema igas külas.
1942. a. sügisel, kui saksa okupatsiooniväed olid
Eesti-Haginski külas, leiti ühel hommikul, et “isakene” Stalin oli küla keskusest kadunud. K u j u oli
öösel kellegi poolt aluselt maha kistud ja veetud
külavahelisele madalikule, sorisse, umbes 300 jalga
endisest ’’asukohast”, ja seal üsna “tümaks tambitud”. Külas juhtus sel korral olema ka üks vanem
naine Punaselageda külast, kes oli käimas oma sugulaste juures. See naine ei suutnud teisiti, kui läks
veel Stalinit seal soripõhjas vaatama. Vaadanud
tükk aega eemalt. Siis läinud kuju juurde, löönud
jalaga Stalini pea jäänuseid ja lausunud suures vihas:
“Ütle, kurat, kus on mu kolm poega?”
Kui surm kelleltki ta lähema ära viib, kui keegi
ka õnnetult surma saab . . . aeg suudab selle tasandada ja katta unustusliivaga. Kui aga keegi on vägi-

valdselt ja süütult arreteeritud ning küüditatud, siis
see ei unune kunagi . . . Seetõttu saab palju enam
mõistetavaks selle vana emakese tegu. Nähes kõige
selle süüdlase, ühe peasüüdlase, küüditaja ja hukkaja
kuju, kerkisid vaimusilma ette elavad pildid poegadest nende küüditamise ajal. Selle jalatõukega oli
väljendatud palju enam kui seda mõistame . . . Selle
õnnetu kolme poja ema abikaasa oli varem õnnetut
surma saanud metsas karu kallaletungil.

Eesti-Haginski küla nimi kaob jäädavalt
Kohutavalt kurb ja okkaline on Eesti-Haginski
küla ja tema loojate eestlaste saatus. Elu alalhoidmiseks on suurem osa selle küla elanikest laiali valgunud, lahkunud kogu oma kunagist vara ja kogutut maha jättes, kaasa võttes vaid mälestused . . . !
Et nüüd ka küla nimi on jäädavalt kadunud vastavalt võimude soovile, siis pidas 1967. a. käputäis
allesjäänud kalmuka küla eestlasi, ühes sealses farmis, kolhoosis, Eesti-Haginski nime matused. Matused nimele, millist küla mitu- ja mitukümmend aastat oli kandnud. Kuid sellest külast pärinenuile jääb
see nimi elupäevade lõpuni meelde. Seal on nii palju
nähtud ja läbi elatud, seal möödunud mõnedelgi lapsepõlv ia teistel päris nooremehe igagi . . .
Eks Eesti-Haginski küla, see kalmukate küla, kaob
nüüd Kaukaasia eesti asunduste nimekirjast, kus ta
kümneid aastaid auga seisnud. Kustub nüüd jäädavalt. Eesti külana ei tule see enam kunagi kõne alla,
kuigi seal on elamas veel mõnikümmend eestlast
venelaste seas. Loodame, et kõik eesti asundused
Venemaal pole läbi teinud nii kohutavalt raskeid
katsumisi, nagu Eesti-Haginski küla, ja et neisse
on eestlasi enam alles jäänud, nii et nad nüüdki veel
võiksid end nimetada eesti külaks. Nad polnud sõja
jalus, asudes kaugemal sisemaal. Neil tuli läbi elada

vähem ärevaid ja raskeid
kaebusi ja karistusi . . .

päevi,

neil

ei

esinenud

Teatavasti asus üsna palju eestlasi tsaari valitsemise aegadel ka Siberis. Enamus jäigi neist sinna
pärast Eesti vabanemist Vene ikkest. N a d ei saanud
teadagi Eeslisse asumise võimalusist. Neil puudusid
igasugused kontaktid ja vene propaganda ning uued
hirmuvalitsejad surusid endid peale nii, et keegi ei
julgenud palju piiksatada ega mujaleasumisele mõelda. Missugune oli nende saatus, pele kunagi läinud
korda teada saada. Vene võim ei võimalda kunagi
lähemalt uurida, kuidas ta käitub oma vähemusrahvustega! Ei lubanud siis ega luba ka vähemalgi
määral praegu. Siberi eestlastel oli ehk kergem
neile, kes maha ei löödud, kergem selles mõttes,
et neid polnud enam kuhugi küüditada. Siberis olid
nad juba niikuinii. Muidugi oli ka Siberis väga karme põhjarajoone, kuhu loodi kümneid vangilaagreid
ja kuhu on sajad ja sajad tuhanded kommunismi
ohvrid veetud lume ja jää hävitada ning mõne metslooma matta . . .
Norilsk on üks neist . . . Nüüd on seal linn, kus
peale küüditatute ja asumisele saadetute on ka teisi
elama määratud, mõni ka ise tulnud. Nad elavad
tohutusuurele kalmistule ehitatud hooneis . . . Ja kui
arvatakse, et taolisi vangilaagreid Venes enam ei
eksisteeri, või kui mõni seda tänapäeval tuleb väitma, siis on see lapsele kuulata kõlbav jutt. Niikaua
kui kestab ja võimul püsib Venemaal kommunistlik
türannia, niikaua eksisteerib seal igasugusel kujul
orjatöölaager!
KAUKAASLANE

Järelsõnaks
Lugedes kaukaaslase poolt kirjapandud
Eesti-Haginski külast ja selle ajaloost, möödub meie vaimu-

silmi eest ühe meie rahvusgrupi traagiline saatus.
Kui palju ja kui kohutavalt on inimesed seal kannatanud. K a s neile, kes kunagi pole näinud N. V e n e
rezhiim;. selle tõelikkuses, s.t. sellele allutatuna ja
selle all pääsmatult elama määratuna, saab mõistetavaks nende süütute õnnetute saatus kogu selle kohutavuses. Kas mõistetakse, miks üks või teine meist
ja paljudest teistest N. Vene rezhiimi all elanuist
ei saa aru sellest, kuidas võidakse minna külastama
maad, millist valitseb rezhiim, mille tegudega oleme tutvunud Eesti-Haginski küla ajalugu lugedes
vaid ühes sektoris? K a s mõistetakse, et kunagi ei
suudeta andestada isa, venna, või ükskõik kelle
omakseist jumala süütult hukkumisele vedamist? K a s
seda mõistetakse ainult siis, kui iseendaga nii juhtub? K a s ainult siis avaneb silm ja m õ t e õigeks
kommunismi mõistmiseks, kui ise omal nahal on
kõik läbi tehtud? K a s ainult siis saadakse aru, millise
türanniaga kommunismis on tegemist?
Küllap mõnigi meist on kuulnud lapsikut väidet,
et .. mina lähen raudeesriide taha, mul pole midagi karta . . . ! Sellega tahetakse ütelda, et mõnel
teisel on midagi karta! Jäetakse lisamata, mida just,
ja sedagi polegi lisada. Enda sammu õigustamiseks
arvatakse aga küllalt olevat niisugusest kekslemisest.
Ja neid, keda V e n e rezhiim vihkab nende võitluse
pärast tõe, õiguse ja vabaduse eest — neid nimetab
mõni “kartjaks”!
Küsime ka, mis oli karta neil kahelsajal U u s Estonia kolhoosnikul, kes veeti Siberisse, kust nad
ei saanud teatada perekonnale isegi asukohta, kus
nad peavad surema. Küsime neilt, kes arvavad, et

raudeesriide taguste piirkondade külastamine on kartuse või julguse küsimus, mis süüd oli neil 100 Punalageda küla kolhoosnikul, kes ammu on muudetud
mullaks. Mispärast?
K ü s i m e ikka ja jälle, mis süüd oli neil EestiHaginski küla endistel talunikel, kes kolhoosnikest
tehti kulakuiks ja kes kadusid . . . K a s see oli süü,
et nad kasutamata stepimaa tegid viljakandvaks põlluks ja lõid eluaseme ja elamisvõimalusi sadadele...
V õ i oli see süü, et nad olid sündinud e e s t l a s e d . . .
V õ i oli see nende süü, et nad olid töökamad kui
ümbruskonna pärisrahvas . . . V õ i oli see nende süü,
et nad olid arukamad . . . V õ i leiab keegi mingi uue
süü, mis õigustaks käitumist, mille osaliseks nad
said, ja millest olete lugenud. Kindlasti peate lugema, kui teie seda veel teinud pole, Eesti-Haginski
küla saatuseteest, mis kirja pandud praegusele ja
kõikidele järgnevatele põlvedele selleks, et vabaduses
elanu vähekenegi teaks kommunistliku türannia tegelikkusest ja sisust!
*

Väidetakse, et ka Venemaal elatakse. Muidugi elatakse. Kuhu sealne inimene siis pääseb? Ta peab
seal elama. Peab, ja see on kõik. Ükskõik kuidas.
O m a saatuse kohta pole tal vähematki ütelda. Nad
elavad hullemas ja halvemas surutises kui elasid
meie esivanemad pärisorjuse ja teoorjuse ajal. V a litseb neid rezhiimi kohutav karmus. Venes maksva
rezhiimi silmis pole inimelul üldse mingit väärtust.
Pole olnud kogu kommunistliku rezhiimi võimulepääsust peale. Sellest vaid kõneldakse . . . ja see ongi
kõik.

