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Harry Kingissepa stipendiumi 
saamisloost
Harry Kingissepp, Toronto 

Oma igapäevasel kiirkäigul käime koos
abikaasaga umbes viis kilomeetrit. Tee viib 
mööda ka ühest kohalikust gümnaasiumist,
mille seinal on valguskiri “Learning together, 
supporting each other” (Õpime koos, toetades 
üksteist). Igal hommikul sellest koolimajast
möödudes lähevad mu mõtted alati kodumaale
ja muidugi oma kodusaarele. Tihti tuleb mulle

s ja kuidas

oos, toetades üksteist”,
a väga, et need stipendiaadid 

levikus ka ise aitavad teisi abivajajaid noori

t see noor neiu on tubli, enesekindel ja

Ühest erilisest orkestrimatkast 

d kui ka nukra alatooniga.
Viimaste hulka kuulub sündmus, mis on

teiste hulgas ka klassi-
kaaslane Maripuu, kelle eesnime olen

 erilise kaitse all. 
Neid ei antud koju harjutamiseks ega lubatud 

meelde üks ilus pärastlõuna, mil klassivend 
Harri Iin sõidutas mind abikaasaga Astesse 
meie ühise klassivenna Ants Tederi juurde, kes
on väga austatud ja teenekas Aste kooli
direktor. Lauas istudes ja vanu aegu
meenutades tõstatasin küsimuse, ka
saaksin aidata Eesti noortel omandada
kõrgharidust. Olen oma elus näinud, et haridus 
on hinnatud ja avab palju uksi. 

Järgmisel hommikul läksin Saaremaa
Ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aro juurde,
et seda küsimust arutada. Nii sai aastal 1999 
alguse Harry Kingissepa nimeline stipendium
Saaremaa Ühisgümnaasiumile. Tulles tagasi
ütluse juurde “Õpime k
loodan m
tu
jõuda kõrghariduseni ja täita oma unistusi. 

Olen nüüd ise nii meeldivalt leidnud, kui
tublid ja ausad on SÜG-i lõpetajad. Varsti 
pärast oma kojujõudmist sain oma sõbralt Ants
Tederilt kirja, kus ta mainis, et kui ma tahan
kedagi aidata, siis aidaku R. S-i. See noor 
tütarlaps oli hiljuti kaotanud oma mõlemad
vanemad. Kõrgkoolis avanes tal võimalus
minna vahetusõpilasena Kölni ülikooli. Seal 
olles pakkusin talle oma abi, kuid sain temalt
kirja, kus ta tänas mind, öeldes, et saab 
hakkama, kuna on koolitöö kõrvalt leidnud
töökoha restorani ettekandjana. See näitab
mulle, e
aus.

Olen kindel, et endised, tänased ja tulevased 
SÜG-i lõpetajad teevad iseenda ja terve 
ühiskonna elu rõõmsamaks ja paremaks.
Üleskutse vilistlastele: aidake noori, nendes on
tulevik!

Rein Neggo, Kalifornias 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi uksed avanesid
mulle 1932. aasta sügisel ja ma väljusin sealt 
kooli lõpumärgiga rinnas viis aastat hiljem.
See aeg oli erilise väärtusega mu elus ning 
sellest ajast on jäänud mitmeid mälestusi —
nii rõõmurohkei

jäänud elavana mälestustepauna ja kooli
aastapäeva puhul otsib sealt väljapääsu. 

See aeg oli tulvil mitmeid harrastusi otsese
koolitöö kõrval, mis vahel tikkus jääma isegi
tagaplaanile. Kuna olin muusikahuviline juba 
lapsepõlvest saadik, astusin kohe kooli
puhkpilliorkestrisse, mängides esimesel aastal
alti, teisel tenorit ja kolmandast alates baritoni.
Orkestrisse kuulus

unustanud. Ta haigestus teisel kooliaastal ja 
suri 1934. aasta sügisel, mil kuri haigus nõudis
oma esimese ohvri. Lahkunud klassivend oli 
hea ning südamlik inimene ja tema surm
mõjus rabavalt nii klassi- kui orkestri-
kaaslastele. Soovisime jumalagajätuks minna
orkestriga tema matusele, mis pidi toimuma
Valjala kirikus. 

Raske südamega läksin auväärse direktori 
kabinetti seda soovi edastama. Ülesanne
langes mulle kui orkestrivanemale, kuna
orkestrijuht, Peterburi konservatooriumi
diplomiga trompetist Kaljo, ei kuulunud kooli 
õpetajate koosseisu ja tuli kohale ainult 
orkestriproovideks.

Direktor Eduard Pukk oli auväärne, vahel isegi
kartustäratav kuju, kes oli nõudmistes
järjekindlalt täpne ning kindlameelne.
Kooliorkestri pillid olid tema

kasutada muidu kui ainult orkestriproovidel ja 
esinemistel. Muu aja olid need kooli kapis
luku taga. Seepärast ootasin eitavat vastust
orkestripoiste palvele pikaks teekonnaks 
väljaspool linna. Olin aga meeldivalt
üllatunud, kui direktor oli ilma pikema jututa
nõus meie ettevõtmisega ja soovitas ainult olla
ettevaatlik, et pillidega midagi ei juhtuks.
Viimane oli kardetav eriti seetõttu, et meil
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puudus ühine sõiduvahend ning teekond pidi
toimuma jalgratastel, poistel pillid seljas. 

Ja nii hakkaski meie rong, läikivad pasunad
orkestrantide turjal, liikuma ühe sügispäeva
varahommikul Kuressaarest Valjala poole.

rongis, et kirikusse ja surnuaeda
jõudmisel leinamarssi mängida.

ljala köster-kooliõpetaja kuni oma
surmani vabariigi algaastail). Aga poisid tulid 

ulle appi. Neist kaks tallasid tuult ja üks
õiendas registritega. Ja nii tulime oma osaga

nalt riistalt nii
älja meelitada kui soovisin, kuid 

teisalt kuulsin hiljem kohalike naiste arvustust,

Surnuaial ütlesin armsale klassivennale

a.

eli: üks Tallinnas, üks

Keskkonnatehnika, 5, 18-19. 

munaalmajanduse osakonna 
juhatajana.

1947. aastast algas Johannes Hindi tee 

hannes
Hindi initsiatiivil loodi 1961. aastal Silikaltsii-

tehnoloogia vastu viis koostööni Austria

Väikeste pillidega ei olnud probleeme, kuid 
suurte transport pakkus lausa koomilist
vaatepilti, eriti kui meenutan, et isegi suur 
trumm oli kaasas. Ilm oli ilus ja maantee
võrdlemisi korralik. Nii jõudsime õnnelikult 
leinamajja, mis asus kirikust linna pool.
Orkestrijuhti meil kaasas ei olnud. Mängisime
ärasaatmisel. Edasisõit läks juba vankritel
matuse

Kirikus tuli üllatus — õpetaja oli kohal, aga 
organist puudus. Orkestril puudusid vajalikud 
noodid. Seepärast asusin õpetaja loal oreli
taha, et asendada organisti. Koraaliviisid olid 
mulle küll tuttavad, kuna olin harjunud neid
mängima harmooniumil hommikupalvustel,
kuid ühegi kiriku orelit ei olnud ma veel 
puudutanud. Sealne orel oli mulle eriliselt
aukartustäratava tähendusega, kuna minu
vanaisa Jaen Paas oli sellel aastaid mänginud
(ta oli Va

m

toime. Ma küll ei osanud va
tugevat häält v

et koolipoisid tahtsid oreli ära lõhkuda — nii
vali olevat olnud! Niisiis, mine võta kinni,
kellel oli õigus! 

järelehüüde koolipere nimel. Tagasisõidul
peatusime hetkeks leinamajas, kus meid väga
sõbralikult vastu võeti, ja peagi algas tagasisõit
linna. Naasnult kogesime, et pillidega ei olnud
äpardusi juhtunud, mille eest olime väga
tänulikud. Olime ka rahul, et saime käia ära 
saatmas klassikaaslasest sõpra, kelle südamlik
kuju veel tänagi seisab mälupildis elavan

Klassivend Maripuu oli esimene, kes meie
hulgast igavikku lahkus. Okupatsioonid,
küüditamine, sõda, haigused ja nüüd juba ka 
vanadusevaevad võtsid palju teisi. Kahekümne
kahest lõpuklassis, keda pillutati igasse
ilmakaarde Siberist kuni Austraaliani, on
tänaseks alles ainult n

Kanadas ja kaks Ameerika Ühendriikides.
Siiski elame kaasa meie kooli suurele
tähtpäevale ja oleme tänulikud väärtusliku 
elupauna eest ajarännakul. Soovime oma Alma
Materile koos tänaste kooliõdede ja kooli-
vendadega edu ning õnnistust! 

Meenutame Johannes Hinti
Kokkuvõte on tehtud artiklist: Vask, H. 2004. 
20. septembril oli tehnikateadlase ja leiduri 
Johannes Hindi 90. sünniaastapäev. 

Tehnikateadlane ja leidur Johannes Hint 
sündis 20. septembril 1914. aastal Saaremaal
Lümanda vallas Kuusnõmme külas Kopli
talus. Lõpetas 1933. aastal Saaremaa
Ühisgümnaasiumi, 1941. aastal Tallinna
Tehnikaülikooli ehitusinseneri diplomiga.

Ülikooli lõpetamise järel rakendati ta tööle
Natsionaliseerimise Peakomitee ehitus-
ettevõtete nõunikuna ja Tallinna Linna-
valitsuse kom

Kui 1941. aastal Vene väed evakueeriti,
Johannes Hint vangistati. Ta oli Patarei
vanglas ja hiljem Ellamaa vangilaagris, kust 
põgenes 1943. aastal, varjas end põranda all ja 
põgenes siis Soome, kus ta taas vangistati. 
Pärast sõja lõppu pääses vabaks ja tuli tagasi 
Eestisse.

ehitusmaterjalide tootjana ja loojana. Ta töötas 
Loksa tellisetehase peainsenerina, Silikaadis ja
Kvartsis ning uute ehitusmaterjalide
uurimisega tegelevas katsetehases. Jo

di Teadusliku Uurimise ja Projekteerimise
Instituut.

1962. aastal kaitses Johannes Hint
doktorikraadi ning samal aastal sai ta
monteeritavate silikaatbetoondetailide ja
konstruktsioonide loomise ja ehituses
rakendamise eest Lenini preemia.

1974. aastal lõi ta uue uurimisasutuse — 
spetsiaalse konstrueerimis- ja tehnoloo-
giabüroo Desintegraator. Huvi Johannes Hindi
juhtimisel välja töötatud desintegraator-
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firmaga, mille tulemusena sündis Nõukogude 
Liidu esimene ühisfirma Dessim.

Johannes Hindi nõukogudevastane hoiak oli
üldiselt teada. Samal ajal, kui desinteg-
raatortehnoloogia oli oma arengu kõrgpunktis, 
oli alanud poliitiliste ja majandussüüdistuste
kogumine Johannes Hindi vastu. Ta vahistati 

i autor või kaasautor.

uidas mina koolis käisin
Emilie Kaljurand SÜG-i 9. lennust 

Linna kooli minek 

Kuidas minu unistus — linna kooliminek just
otsustati, ei tea täpselt. Igatahes suur teene oli
õpetaja Urbanil, kes suuresti isa veenis: "Selle
tüdruku sa pead koolitama", oli ta öelnud, tihti 
nägin isa õpetajaga vestlemas küll koduõues, 
küll kaupluse ees. Ühel päeval tuli teade —
vaja meil, tüdrukutel, minul, Ole Marial ja Ige
Margal linna minna ennast näitama. Lihtsalt 
näitama. Ema pani leivakotti veidi keedetud
liha ja leiba lootuses, et paari päevaga linnareis
käidud. Linnas aga selgus, et eksamid kestavad
kuni kaks nädalat. Mis teha? Otsustasin 
eksamitele jääda. Ema jättis toidu mulle. Ise
oli kaks päeva söömata. Sõitis koju. Peavarju 
saime Ige Atsi korterist. Naine ja lapsed olid 
maale sõitnud. Nii oli seal ruumi, aga mitte
toidupoolist. Kauplusest ei olnud ka midagi
võtta, ei olnud ju raha ka. Nälgisime. Paar 
korda keetis Ats kartuleid ja soolast silku,
mida veidi ka külmalt katsusin. Mäletan,
millist nälga tundsin nähes kaupluse "Sääse" 
aknal vesikringleid. 

Igal päeval olid eksamid: ajaloost, eesti 
keelest, matemaatikast, joonistamisest.
Raskem oli matemaatika eksam, sest olin ju 
VII klassi iseseisvalt õppinud, kuid olid jäänud
lüngad. Noor õpetaja, halli ülikonnaga,

jõudsin aru saada. Õppisin teiste eksimustest ja

Siis tuli väsimus. Langes kaste,
udujoomed, külm, niiskus. Kahtla mäele jäime
koiduajal maantee kraavi magama. Läbi une 
kuulsime vankrite põrinat: Inimesed ruttasid
linna turule. Kes siis võis teada, et aastate 
pärast olen siin koolidirektoriks ja organiseerin 
samale kohale bussipaviljoni ehitamist ja
puude istutamist lagedale väljale.

Koju jõudsin poole kümneks. Jalgades
väsimus. Talu oli vaikne, ruttasin kartuli-
põllule rohtu kitkuma, et olla isale
meelepärane. Isast ju sõltus kas saan minna
õppima. Isa noorim vend Villem oli siiski
ajutiselt kodus ta tuli märkamatult minu juurde 
ja lausus: "Isa oleks pidanud lapsele linna
järele minema. Hobused ju on. See on nõnda 
lapse tapmine. Tulid 75 km jalgsi!" Et ma juba
rohtu kitkusin, magamata, puhkamata, selle 
kohta ei lausunud midagi. Töö oli endast-
mõistetav igas olukorras. Õhtul, kui pere koju 
tuli teatasin oma saavutuse linnas. Mitte
rõõmsalt ja tõsiselt see teade vastu ka võeti. 
Suurte kõhklustega südametes, kas ikka isa
tõesti selle läbi viib, äkki loobub. 

Sügis 1921, koolitee jätk Saaremaa Eesti 

Segagümnaasiumis

Linna kooliminek oli kätte jõudmas. Oli 
põldude sahkamise ja linaropsimise aeg.
Kodus oli tööd kuhjaga. Vanem õde sahkas 
kahehobuse sahaga kõrrepõldu. Õhtul koju 
tulles oli ta üleväsinud. Sahk oli raske tõsta. 
Kaebas seljas valu. Ometi võttis une kõrvalt 
aega, et mulle õmmelda kooliriided — seeliku 

13. novembril 1981. aastal. 5. septembril 1985. 
aastal suri Johannes Hint Patarei vanglas ja on 
maetud Tallinna Metsakalmistule.

25. aprillil 1998 tühistas Nõukogude Liidu
Ülemkohtu pleenum Eesti NSV Ülemkohtu
süüdimõistva otsuse ja tunnistas kõik
süüdistused tühisteks. 

Johannes Hint on 17 leiutise autor või
kaasautor, 8 teaduslik-tehnilise raamatu autor 
ning 87 teadusliku artikl

K

roosaka näoga ja heledate lokkidega, abistas 
üle ühest kitsaskohast. Sain hinde 3. Ajaloost
küsiti Eesti ajalugu, mida ei olnud õppinud. 
Juhuslikult sain istuda klassis, kus küsiti
eelmisi õpilasi. Panin pingeliselt tähele ja

igast õpetaja märkusest. Sai nii selgeks ka
sajandite mõiste. Teadsin nii vastata igale
küsimusele. Õpetaja Pavel oli väga heatahtlik. 
Üldiselt näisid kõik õpetajad väga soliidsed 
aukartusäratavad olevused. 

Ja siis ühel õhtul ütles direktor Pukk koridoris 
suurt raamatut käes hoides "Emilie Kula, olete
gümnaasiumisse vastu võetud. Hinded neljad,
matemaatika kolm." Sama Öeldi ka Maria
Ollile. Oi, seda suurt rõõmu! Vaatamata
tühjale kõhule ja nõrkusele asusime vastu ööd
jalgsi kodu poole. Loojanguks jõudsime Sakla 
maile.
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tegi hallist kodukootud riidest ja pluusi ühest
kõvast puldaniriidest, mille taganevad sõdurid

lid maha jätnud. Paremaks kleidiks tehti

aeti alla takusest lõngast

ette nii, et vankri
t rohkem kraami
s. Üks mure oli 
er saada. Nii me

teadmatuses
orda elus.

jõudsime. Oli karge
öö. Kui linnatänava
akkas, astus hobune

ast kahju. 

ragatkis" ühe
le oli varem seda 
ama üks Levala 

e Katiga (hobune)
Eva lubas Hobuse
ksele vaatama ja 

Ema jäi kogu ööks
võttis mind enda 

st korterit otsima.
suure maja

anissaare külast.
mene olnud 

l kaks vanainimest.
ušett, millel oli 

surnud
dnud siis, et

oli väga tõsine
is tihti valgusid 

piibel ja nurgas
ll müür. Tuba oli 

aha. Raamipuud
ideks. Hoov oli
kese ees oli kaev,

mas käisid.

a ise ei pistnud
lihatüki küljest

lõikasin ja leivaviilu andsin, ei võtnud vastu. 

sa. Ütles: "Sulle
uesti vankri
Ema vaatas 

a: "Kui sa tahad,

tule." Läbi pisarate
il istudes

etpehme muru
aistes. Aga midagi

vik on tumedam
brusest, mingi

del kividel jalgu
seljas hall seelik

at ja vihik 
in kahvatuna nutetud

l suure kooli-

IVB) klassis 29
tulnud lapsed.
kuigi nad olid

iseteadlikumad.

orralikult puhas.
põran-

lgete kahhelkivist
oojust.

petaja Vesman,
talle antud nimi:

maline, et 

a keelega, kuna seda
ult kaks nädalat.

i raske. Õpetaja
akust ja saamatust.

ne kasvatus kaks
kahe miinusega

hea,
. Teised ained sai

üppamine. Omast
duigatsus.

pliidil sööki
ainukeseks toiduks

inu
leid. Ei tahtnud aga

eid tülitada. Ja millega neile tasuda. Vahel oli 

o
pleegitamata täpilisest pesuriidest kleit. 
Kingad tegi küla noor kingsepp. Kingad olid 
aga lühikesed. Oli valus astuda. No pidid
aitama. Ema tegi ka pätid. Et nahka ei olnud 
aldadeks panna, siist

õmmeldud tallad. 

Vanker valmistati sõiduks
"kihale" tehti raam peale, e
(ka puuhalge) peale mahuk
meil emaga, kuhu linna kort
asusimegi ühel varahommikul
teele, sest emagi läks linna teist k

Oli juba südaöö, kui linna
külm ja täherikas sügis
kividel vanker kolisema h
väga ettevaatlikult. Mul oli tem

Ema peatas hobuse "Ruubi
värava ees. Ise läks majja. tal
maja juhatatud. Siin pidi el
küla naine Olli Eva. Ootasim
vaikses öös: ema ütles, et
õue ajada. Eva ise tuli u
kutsus meid tuppa sooja.
vankrile hobuse juurde. Eva
juurde sooja voodisse. 

Hommikul läks ema linna
Tal oli teada, et Kauba tänaval 
hoovil elab Kaasiku Miina K
Läksimegi sinna, kuna vanaini
nõus mind võtma enda tuppa. Tuba oli pisuke 
ja sellest käisid läbi vee
Miina voodi otsas oli k
põdenud tiisikust tema kasupoeg, kes 
kuu aega tagasi. Ega me tea
tiisikus on nakkav. Miina
suurde kurbade silmadega, m
pisaraisse. Laual oli suur
ikoon. Toa akna taga oli ha
hämar ja sünge. 

Kraami võtsime vankrilt m
saagisime pisikesteks tükk
porine, sest just Miina maja
kus perenaise seitse lehma joo

Ema pakkus mulle süüa. Tem
leibagi suhu. Kui ma talle

Teelegi ei võtnud toitu kaa
kulub see kõik ära." Kui hobuse u
ette rakendas, puhkesin nutma.
mulle otsa ja lausus kurbuseg
tule koju tagasi. "Sain endast jagu ja laususin 
nutuga pooleks: "Ei ma ei
vaatasin, kuidas ema sirgelt vankr
hakkas kodu poole minema. Kuulsin veel 
tänavalt vankri kõminat.

Oh, kodu rohelised niidud, sam
jalge all, avarus päikesep
andis tunda, et külasuilise tule
veel uuest võõrast süngest üm
tunnetus, ainus lootus. 

Ja arglikult astudes kõva
pigistavate kingadega,
puldanist pluusiga. Mõni raam
kramplikult kaenlas astus
poolmagamata ööst hommiku
hoone poole. 

Meid oli VIIIB (gümnaasiumi
õpilast, enamikus maalt
Linnatüdrukuid oli üksikuid,
vaesed, olid nad julgemad ja

Gümnaasiumi hoone oli k
Klassid olid valged, koridorid kivist 
datega. Kahekorruseline, va
ahjudega, mis andsid magusat s
Õpetajad oli hästi riietatud, puhtad, rahulikud. 
Meie klassijuhatajaks oli õ
sõbralik vanapoiss. Peagi oli
pluss-miinus. Mulle tundus, kum
õpilased nii julged olid. 

Mul oli raskusi, eriti saks
olin õppinud Uuemõisas ain
Ka kehaline kasvatus ol
armastas pilgata minu kohm
Esimesel veerandil oli kehali
ja saksa keel kolm
(hindamissüsteem oli kolmepalline: 4 — 
3 — rahuloldaw, 2 — nõrk)
pingutusega ära õppida. Andis tunda ka 
seitsmendast klassist üleh
kohast piinas veel salajane ko

Püüdsin endale ise imepisikesel
valmistada. Oli päevi, mil
oli kuiv leib ja tee. Vahest pakkusid m
kaasüürilised sooje kartu
n
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hirm, kui toit otsa saab, mis siis. Ega kahe-
kolmepäevane linnareis kerge ole. Lihtsalt ei
ulgenud koduseidj

v
, eriti isa, tülitada. Äkki

õtab mind koolist ära. Mure oli aga suurem

a. Üsna peagi andis 
ee tunnis tulemusi. Õpetaja hakkas minuga
ppima. Kadus pilgegi, hinne kolm ja 

is oli oma raskus.
enaise meelest oli võimlemine

n meelde jäänud saksa keele 
Graf oma pedantsuse ja kerge 

erakordse
a õigekeelsusküsimustes. Mõni-

ja mängis seda
oole või tahvli taga.

haru lõpetamisel 1927. a. oli 
ist: Niina Aleksandrov, Arseni

h, Emilie Kaljurand (mina
 oli muudetud), Maria 

ri Matt, Felicia Meigas, Helmi
sa Oll, Natalia Pukk, Melania
s, Marta Sepp, Hans Sõmer,
. Lõpuklassis oli klassi-

õuluvanamaal käisime
äli Välja, Marta Mägi 9B klass

tuli meile uus õpilane — 
Soomest Rovaniemi koolist ja 

tal kerge meiega alguses 
sus endiste klassikaaslaste

r. Siis tuligi mõte Kati eelmise
a. Nii ka

neid oli klassis vähem, siis
irjasõpru pidime üksteisega jagama. Saadeti

joonistusi, kleepse, fotosid, kirju, komme jms.
Neljanda klassi lõpus otsustasime neile külla
minna.

Mai lõpus sõitsime Soome ja nimetasime reisi 
õppereisiks. Paljudele meist oli see esimene
välismaareis. Tallinnasse sõitsime bussiga.
Sealt edasi läksime laevaga Georg Ots. Kõik
olid väga vaimustuses, sest saime jääda ööseks
laevale. Laevas oli väga palju mängu-

kes mängis kogu raha maha ja 

ikul jätkus sõit. Sõitsime

a imestunud, et me ei 
. Küllap oli sinnasaamise isu 

eid sinna ikka päris 
lastudki. Kaasas olid Marise, 

se, Lauri ja Kati emad ning Taneli

sna hilja õhtul. Läksime
id ootas seal väga palju 

k said omavahel ilusti tuttavaks ja 
ajja. Seal seletati kõigile 

das majutus toimub. Siis oli 
rd, kus õpilased läksid lahku. Osad 

inna, aga mõned pidid
stel ei olnud küll kartust. Ega 
ärkvel olnud, enamasti läksid
a.

saime kõik jälle
sid rääkisid, mida kõike

a“ peres näinud ja teinud.
olid selles suhtes pisut 
mad. Hetk hiljem kogunesime

i võimlasse ja meile esitati 
onautidega, kes rääkisid ka
petasime neile Õ-tähte. Meil 

esti ja Soome koolide vahel, 
laplastest. Pärast tunde lubati 

aanidega sõitma minna. See oli 
re kogemus. Sporditegevust 
alju. Näiteks saime me

õndida — muidugi tegid seda
id ja julgesid. Marta oli sellel

Ounasvaara mäest teadsime
nekut, et see kõrge on, aga ikkagi

uur, kui isegi mäe tippu ronida ei
alaskmine käis nii kelgu peal kui

kelgu all, sest hoog oli suur. 

Teise päeva hommikul saime minna bussiga
nabapiirile. See koht oli väga kaunis. Nägi
väga jõuluvana elukoha moodi välja. Ja seal
me loomulikult nägime ka jõuluvana.
Jõuluvana maja oli suur ja seal olid isegi
päkapikud ja suured raamatud kõikide 
maailma laste nimedega. Jõuluvana rääkis 
meiega natukene eesti keelt ka, teadis küll, kus 
on Saaremaa ja lubas varsti jälle meile tulla. 
Kui sealt lahkusime, said kõik endale suveniire

võimlemise pärast. Mõtlesin, kui harjutused 
selgeks õpin, täpselt teen, siis vast õpetaja ei
pilka vaatamata minu kohmakusele. Hakkasin
korteris harjutusi kordam
s
le
kevadeks neli. Eks korter
Nimelt toaper
patt.

Õpetajatest o
õpetaja Adolf
üleolekuga, samuti Johannes Aavik 
nõudlikkuseg
kord ta tuli klassi viiuliga 
seljaga meie p

Pedagoogilise
meid seitsete
Altosaar, Sale Erlac
— perekonnanimi
Maripuu, Jü
Mölder, Vassilis
Rei, Peeter Rus
Pauline Triipan
juhatajaks Adolf Graf. 

Kuidas me J
Maris Mägi, H

Kolmandas klassis
Kati. Ta tuli
muidugi polnud
harjuda ning igat
järele oli suu
klassiga hakata kirjavahetust pidam
läks. Kuna
k

automaate —
kes võitis palju. 

Järgmisel homm
koguni kaheksa tundi. See oli väsitav, kuid 
õpetajad oli väg
vingunud üldse
liiga suur. Ega m
vanemateta ei
Ahti, Hanne
ja Madise isad.

Kohale jõudsime ü
bussist välja ja me
rahvast. Kõi
mindi hetkeks koolim
täpselt ära, kui
esimene ko
said kahekesi peresse m
üksi minema. Poi
keegi enam kaua
kõik kohe magam

Järgmisel hommikul
koolimajas kokku. Poi
nad olid „end
Tüdrukud
tagasihoidliku
taas nende kool
terve show kosm
eesti keelt. Meie õ
olid koos soome lastega ka tunnid: räägiti 
erinevustest E
Lapimaast ja
meil lumes
kõigi jaoks väga to
oli üldse väga p
karkudega k
need, kes oskas
alal väga tubli.
juba enne mi
oli üllatus s
suutnud. All
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osta. Paljud ostsid p
Eestist pole seda võimalik saada
Jõuluvanamaal oli maa alla ehitatu
muinasjutuline lõbustuspark

õhjapõdra nahka, sest
.
d

, kus me saime
õita nii palju kui süda lustis.

val hakkasime kodu poole 
kõik

oli
pikka aega. Tagasisõit

m, kuid kõik pidasid hästi 
jällegi laeva. Koju

va keskpäeval. Kõikidel
tas ja kallistamine käis täies 

ja silmaringi avardav reis
ad meile

üritasime neid kostitada 
alikult. Kuna nende külaskäik
us, siis tulid nad lumehangede

otse kevadesse ja me saime juba
koos ujumaski käia. Nüüd on

üheksa

pus. Me loodame, et siis saab meil
tore kui kõigil eelnevatel

meeniasse

lest, kuidas 11. klassi neiu
kooliarendusprojekti raames

kevadel ihuüksi Rumeeniasse

e inimene tunneb Rumeeniat
üütilise krahv Dracula kodu-

viinamarjakasvatuse ja veini-
maad. Vähesed näevad seda
rismimaad. Enamiku eestlaste
eenia avastamata maa ning sinna 

st vapustavalt sõbraliku ning 
ial igavust tunda ei saa.

sõita Rumeeniasse. Kõik 
sist, Kanaari saartest ja Itaaliast. 
le toredale projektile ja oma

ul
a märtsi viimastel päevadel seda 

õnevat maad uurima.

ad —
siit-sealt pildimaterjali ja ajalugu

nud piisavalt palju hirmujutte
iritust vaesusest ja jubedusest, ei

 täpselt, mida arvata. Kuid taolist
ud käest lasta ning muidugi

s minema. Mõni päev enne sõitu
tõsiasi, et minu reisikaaslane, 

nglise keele õpetajast pealik, oli
nud ega saanud kaasa sõita…

e ja puperdava südamega
nda tundmatusse üksinda. 

a B-terminali uksest sisse 
i veel kõik kontrolli all ja

sellest hetkest olin justkui
löödud ja mind valdas kuidagi

nne, et kõik minu ümber on 
dsin, et see oli vaid algus. Öö 

hommikune uitamine Helsingi
oleks kunagi uskunud, et sellisest
lla nii võimatu taksot leida) ning

ujaama, kust suundusin Budapesti
Bukaresti — selline oli minu

simene päev.

at kokkupuudet kõikvõimlike
de ja -tädidega (kellest osa

ult mühaklikud, teised aga
toredad), kohtusin lõpuks ometi

enlastest sõpradega, kellega
ime sõitu Botosani poole — 
500 km põhja poole jäävasse 

eetsin oma senise elu parimad

kohalikele endast suhteliselt
jätta, kuna käisin vist sõna
suu ammuli ringi. Kõik oli

irjeldamatult ilus. 

vaesus, mida väikestest küla-
sõites nii palju näha võis, ei 

asendavalt, vaid oli äärmiselt
ne. Hobused tänavapildis oli

i, üks onu oli suutnud hobuse
autokasti toimetada — küllap 

aga igatsedes. Sealsed mäed
ad, Dracula loss põnev ja samas

oed naisterahvale ohtlikud ning
lsed inimesed... Võin käe

ja vanduda, et ei ole kunagi 
e, armsaid, lahkeid ja hea 
a inimesi kohanud.

s

Kolmandal päe
tagasi sõitma. Enne lahkumist kinkisid

oli kurb hetk, sestüksteisele kingitusi ja
jälleteada, et me ei näe 

tavaoli veelgi väsi
vastu. Ööseks jäime

da päejõudsime neljan
olid vanemad vas
hoos.

See oli väga hariv
. Aasta pärast tulid nemmeile kõigile

külla ja me
samamoodi sõbr

oli maikumeile
aheltv

Mändjala rannas
sellest möödas juba palju aastaid ja

kirjasõpra tuleb meile külla 2005 alles jäänud
aasta mai lõ
olema sama
kordadel.

Projektireis Ru
Berit Varvas

Jutt on sel
rahvusvahelise

a2003. aast
sõitis.

Harju keskmin
ui meelkõige k

paika ning
valmistamise
paika kui tu
jaoks on Rum
sattunu leiab ee

s ikauni maa, ku

Usun, et ma ise ei oleks kunagi tulnud selle 
peale, et tahaks
unistavad Parii
Kuid tänu ühe
kõige armsamale klassijuhatajale tekkis m
v
p

õimalus sõit

Ootused ja lootused olid muidugi vastak
olles uurinud
ning kuul
sealsest pi
teadnudki ma
võimalust ei saan
olin ma nõu
selgus aga kurb
projektireisi i
haigeks jää
Värisevate põlved
alustasin teeko

Kuni sadam
astumiseni ol
tuttavlik, kuid
pimedusega
kummaline tu
võõras. Tea
laevas, väike
linna peal (p
linnast võib o
teekond lenn
ja sealt edasi
e

Pärast pidev
passikontrollionu
oli uskumat
kirjeldamatult
oma uute, rume
koos alustas
Bukarestist
linnakesse, kus v
päevad.

Usun, et suutsin
rumala mulje
otseses mõttes
lihtsalt nii erinev ja k

Isegi sealne
kestest läbi
mõjunud m
põnev ja uud
täiesti tavaline as
isegi oma
lisahobujõudu t
olid vapustav
hirmutav, p
muidugi sea
südamele panna
nii sõbralikk
huumorimeeleg
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Üllatav oli minu jaoks sealne tase koolides,
ja

ine õppida ning kindlasti ei 
a jätta kooliteatri poolt esitatud

Suveöö unenägu", mis oli küll 
eles, kuid kindlasti üks paremaid
minu elus.

elt iga hetke, mis seal veetsin,
lgul hirmsana tundunud 

muutus lõpuks nii koduseks, et 
a. Koduigatsust kui sellist ei 

agi, sest kogu aeg tehti midagi
katsioonivahendid aitasid leeven-

tillukest kooliigatsuse piiska, mis
val hingepõhjas peidus oli.

munikatsioonivahenditest,
ada klassijuhatajat, kes kell 4 

ui Budapestis lennukit ootasin,
viitsis.

päeva
u hinges kõhutav tühjus ning
suutsin sellise lühikese ajaga leida

ad sõpra, kellega praegu ka edasi 
südamest loodan uuesti köhata. 

tuli minu suunas mitmeid
et käisin üksi "projekti

Tegelikult olen mina see, kes 
palju tänu kõigile, kes sellega

ud olid — sõbrad, õpetajad,
loomulikult maailma parimast

hegi võimalust, siis minge
ning tunnetage selle maa rikkust

st (viimane tundus seal pigem
auneid maastikke, kirjeldamatult

eenia kööki
omulikult fantastilisi Rumeenia

noorte suurepärane võõrkeelteoskus
silmanähtav tahtm
saa mainimat
Shakespeare'! "
kohalikus ke
teatrielamusi

Nautisin tõelis
ning esmapi
"hotellituba"
kahju oli lahkud
olnud aega tund
ja kommuni
dada seda
võibolla süga
Rääkides juba kom
soovin tän
hommikul, k
minuga suhelda

Lahkumine oli väga kurb ja mitu
valitses min
igatsus, sest
nii mitu he
suhtlen ja keda

Koju saabudes
tänuavaldus!,
päästmas".
võlgneb nii
üldse kuidagi seot
perekond ja
klassijuhatajast projektijuht. Soovitan kõigile 
soojalt: kui vä
Rumeeniasse
ning vaesu
voorusena), k
toredaid inimesi, võrratut Rum
ning otse lo
veine.

 118 


