
Anne Eenpalu Raasiku jaamas

Tdna, 14. juunil20Ll, aastal saab 70 aastaringi 6uduste alguspdevastki.iiiditatutele.

Aruki.ila mOisasi.idame Hellema 6ppekatsetalust pandi kahe kohvriga Siberi poole teele minu

vanaema Linda, tiidiVirve jaminu ema Mai-Linda.

Hellema talu rajaja, vanaisa Kaarel viidi dra juba aasta varem, sest ta oli kaheksakordne

siseministe4 seitme ametiajaga Riigikogu esimees, peaminister ja riigivanem. Viidi talust,

nagu represseerijatele kombeks, varahommikul kella 04-05 vahel. Vanaema Linda kiiis

mitmeid kordi palumas, kas saaks vanglas abikaasat niiha. 0eldi dra. Ka pakikesi soojade riiete
ja toiduga ei lubatud Kaarel Eenpalule anda. Vanaema palus Olga Lauristini, et kas kordki veel

saaks abikaasaga kohtuda. Vastus oli kategooriline ei.

Kaarel Eenpalu oma Hellema talu p6ldudel

Pdrast k6nelust Lauristiniga t6steti Linda ja minu ema Hellema talust viilja ja aastakese enne

Siberisse saatmist tuli elada toridejuhataja Loosma korteris, kes oli uue v6imu tulekul

hirmuga koos naisukesega j alga lasknud.

Pool tunnikest oli aega kahte kohvrit pakkida. M6elgem kaasa, Hommikul vara linnud

laulavad ja sagivad ringi omi toimetusi tehes. Olete voodis. Korraga kuulete veoauto

peatumist ja uksele tagumist. Teie eluruum tditub vihastest korraldustest. Kaks ptissimeest

vahivad, kuidas pi.itiate leida, mida kaasa v6tta. Miks ja kuhu viiakse, keegi ei selgita.

Paugupealt olete kurjategijad. Teie kodu jdiib maha, Ei tea kellele. Veoato kastis on kitsas.

Lapsed nutavad, tdiskasvanute ndod on tihtaegu hirmunud ja alandatud,



Minu ema Mai oli kuueteistktimne aastane. Kuni 1940 aastani 6ppis Lenderi Gtimnaasiumis
Tallinnas, Kohe, kui Vene s6javde baasid Eestisse toodi, kutsus proua Lender vanaema enda
juurde, teatamaks, et Mai tema Gi.imnaasiumis enam 6ppida ei tohi. "Riigitegelase ttitar ei sobi
uue vOimuga kokku", titles direktor. Pdrast suuri palveid sai ema aasta dppida Laaguse
Kodumajanduskoolis ja pidi t94L.aasta suvel minema praktikale Narva-J6esuu sanatooriumi.

Sattus aga hoopis veoautb kasti suunaga Raasiku raudteejaama. Veoauto kastis oli Arukiila
jaamarilem oma perega, Huvitag mis on neist saanud? Raasiku jaamas topiti kiitiditatud
loomavagunitesse. Vaguni nurgas oli parask, see tdhendab auk, kuhu peale ktikitati, et hdda
6iendada. Vangistatud muudeti hoobilt loomadeks. Hdbitunne pidi kaduma.

Vanaema Linda oli sahvrist toitu kaasa v6tnud. Joogijanu oli aga kohutav. Tamsalu jaamas aeti
inimesed vagunitest vdlja, mehed eraldati naistest-lastest. Millegipdrast seisis rong poolteist
pdeva. Otrku oli vagunis vdhe, hirm suur. Ldbi v6retatud aknakese kdidi vaheldumisi hingamas.
Ptissimehed valvasid hoolega, et keegi kohalike uudistajatega ei riiiigiks.

SOidul lAbi N6ukogude Venemaa oli ndha vaesust, viletsust ja korralagedust. Sagedasti ndhti
paljasjalgseid sitsiseelikutes ja peardttides naisi, kes hriiidsid "fasiste viiakse".

Piinavale janule lisandus varsti ka ndlg. Kirovi linnas kuuldi valjuhddldajatest, et s6da on
alanud. Kurnatud vagunielanikele ei avaldanud see teade mingit m6ju.

Alandus, ebainimlikud tingimused vaevasid meeli. Pdrast Uraali mdgesid, Tsan6is aeti
ktiridirahvas vagunitestturuplatsile. Rdpastes tingimustes oldi kolm riod-pdeva varikatuse all.
Esmaltviidi teelised mingisse kolhoosi, siis jiille Novosibirskisse. Jube oli s6it pargase haisvas
umbses laevatriimmis Obi j6el. K6ik said k6hulahtisuse. Obi lisaj6e Tsai morida veeti kurnatud
eestlased Gri5kinosse, kus kolhoosidest saadetud mehed hakkasid trioj6udu valima. T6eline
orjaturg. Pambud pandi hobustele, kritiditatud k6ndisid 15-20 km jala. Makarevkasse sattusid
Eenpalud koos nelj aktimne saatusekaaslasega.

Karm komandant teatas, teiesuguse rdmpsu peale on kahju kuuli raisata, ktill kOngete raske
tori pele ise dra. Htitid ehk majad olid viletsad, vaesus valitses igal pool. Uhte, kus oli kook ja

tuba, paigutati mitu peret. Tare poolitati linaga nii, et mehed ja naised-lapsed eraldi oleksid.

Metsa- ja p6llutood tuli teha pimedast pimedani. Normid olid suured. Ndlg oli lahutamatu
kaaslane. Paljud hakkasid suitsetama, kolhoosis kasvatati tubakat. Suitsetamine aitas
leevendada ndlj atunnet,

Toovahendid olid algelised ja primitiivsed. Ktinti hdrgadega, Et ellu jddda, hakati
kaasasolevaid riideid leiva vastu vahetama. Uhes v6is vanaema Linda kindel olla, tookasvatus
Hellema talus ei jiitnud tritreid Siberis hdtta. Kindral Reegi abikaasa koos tiitrega surid
esimeste kiilmadega taigas metsa langetades. Uleinimlikud tingimused, niilg ja pakane,
oskamatus kirve ja saega paksus lumes tootada, t6i surma,

Ndlg oli suur. Kellegi paariaasta vanune ttitreke vaakus hinge. K6ht oli ndljast paistes ja riiiikis
aina iiht ja sedasama: "Palun leiba". Nii ta viiikseke suri.



Ldhedalasuvas hiitis oli Pdrnu proua kahe pojaga. Vanem, Herbert, suri kopsup6letikku. Oli
tookas poiss, aga n6rguke. Kui metsas normi ei tditnud, pidi oosel une ajast l6kke juures puid
laasima. Nii ta jiiigi juba esimesel talvel Siberimaa mulda. Herberti vennast sai hiljem minu isa.
Georg-Manivaldet kutsuti eestlaste suus Valdeks, teised rahvused k6netasid teda GoSa'na.
Niiljast ja verevaegusest tekkisid kehale paised. Arstiabi polnud. Metsatoolt koju-htitti jiiiida

ei lubatud. Nii oli tal korraga kuusteist paiset, mis L4-mne aastasel poisil raske trioga taigas
katki liiksid. Veri ja mdda kleepisid riided keha ktilge kinni, Velskril oli anda igaks
haigusjuhtumiks tihte rohtu - kOhulahtistit,

Kehalisi piinu oli mitmesuguseid. Nditeks tdid. Tavaline oli neid otsida iiheteise peadest.
Suve6udus olid parvede kaupa sddsed-moskiitod ja parmud. Inimesed olid niiljas ja parasiidid
samuti.

Ktiriditatud lapsed 6ppisid ndlja t6ttu i.isna ruttu puude otsa ronides koore alt riraskeid
otsima, kraapima pehmet koorealust, mida suus lutsida. Tdiskasvanud ptiiidsid pimedas

otsida p6llult aganaid, et nendest lastele toitu teha. Kes aganate ja mahapudisenud viljaterade
korjamiselttabati, pisteti trellide taha. Minu m6lemad vanaemad olid kinni nddalapdevad.

Uks piitidis kahte poega, teine kahte ttitart ndljast pddsta. Vanaema Linda laulatuse s6rmus
jdigi vangistajatele.

Suviti parvetati Obi j6el palke, Pootshaakidega hoiti palki, millel seisid. Ema Mai kukkus
veereva palgi alla. Onn, et minu tulevane isa Georg-Manivalde ndgi. Pdrnus vee ddres tiles
kasvanud poiss kargas vette ja t6i Mai vees hulpivate palkide alt kaldale.



Kahekesi taigas puid saagides sai langevalt puujurakalt loogi ema paariline tartlanna Tatjana.
Ta suri.

Kergem oli neil, kes olid ktitiditamise hommikul tulnud m6ttele TOORIISTAD kaasa v6tta.
Nditena proua Eliaset kelle dmblusmasina olemasolu Siberi feodaalajastu kiilas talle koos
tritardega leiva lauale t6i. Umberkaudsete karistusametnike naised ja lapsed avastasid ruttu,

kui ndgusad nad ilusates riietes vdlja ndevad. Nii kutsutigi eesti kritiditatuid VILLA ESTONIA
asukateks. Rakvere linnapea poeg Arnold Aviksoo oli kooli ajal sepa toost huvitatud olnud ja

niiiid oli ta tehtud poiss, kellele head ja paremat toodi, kui aga katkised trioriistad parandatud

said ja osati ilugi sepistada.

Muidugi, vang on vang. Nddalas kord kdisime ktilandukogus registreerimas.

Omavahel sai imestatud, miks krill nii primitiivselt elatakse sellise viljaka maa peal. Must
kivideta muld! Kartulikoor satub mulda ja idanebki. Hellema talu paeklibune ja kivine pinnas

kui oo ja pdev Siberimaa mulla kdrval. Kohalike ddretu vaesus ja lohakus - kuidas krill niiviisi
kogu oma elu dra elada?

Looduse annid olid imelised. Kui oleks antud ometi aega ja v6imalust ande koguda!
Metskrii.islaugud olid v6imsad ja neist sai pannkoogitaolisi pdtsikesi kiipsetada. Vdga
maitsvad olid ennendgematult suured j6hvikad ja ktipsetatud seedripdhkli seemned. Omaette
vdimas oli ndha virmalisi, kus taevas tiiis kirkaid vdrve,

Tasuta torij6ul hoiti aga hoolega silma peal, et poleks vaba aega, poleks siitia ega tuleks
tahtmist kritidilaagrist minema joosta. Ja kuhu sa hing dokumentideta keset Siberi taigat
jooksed?

Kes ptiiidis tdde ja Oiglust jalule seada, sattus vanglasse. Vanaema Linda oskas vdga hdsti vene
keelt, sest omandas selle Peterburis, kus tema ema 6de, helilooja ja organist Miina Hdrma

Jaani kirikus ametis oli ja 6ettitrele kooliharidustandis.

Nii astus vanaema kriiidilaagris solvatute ja asjata karistuse saanute kaitseks puhtas vene
keeles vdlja. Ktill suuliselt, krill kirjalikult, Ei see iilematele meeldinud. Vanaema pandi

kolmeks kuuks rajoonikeskusesse Podgornoe vanglasse.

Ometi kutsuti kohalike v6imumeeste poolt vanaema austavalt MIHHAILOVnaks. Varavalgest
hilisooni tootas temagi kolhoosip6llul, talvel rapsis lina, Siberisse vanaema j6ud jiiigi.

Kui fossif Stalin suri,liiks fiitisiliseltkergemaks. Minu ema ja isa abiellusid metsatoril. Isa tahus
palkidest maja ja sauna. Kahjuks uppus minu vend Enn. Laste jdrele polnud ju vaatajat, k6ik
pidid hoolega tool kdima,

Tddi Virve oli ldpupoole vdga hinnatud kui eesrindlik ltipsja. Ta omandas kiiresti hea vene
keele oskuse ja et Eestis oli ta saanud Tartu Ulikoolis k6rghariduse, siis v6eti ta kolhoosis
arveametnikuks, hiljem pearaamatupidajaks. Sai isegi medali "Toovapruse eest" ja v6is juba

1956. aastal Eestisse tagasi tulla. Ta kandis nime Eenpalu, mis tekitas nii elu-, kui tocikoha
leidmisel vdga suuri raskusi.



Koos Linda Eenpaluga proovisid nad Aruki.ila kolhoosis tood leida. Esimees iitles dra. Suurte

raskustega sai Virve 22. Keskkoolis kehalise kasvatuse 6petajaks ja tihetoalise tihiskoogiga

korteri Kurni tdnavale Tallinnas. Minu ema kandis abikaasa Armei nime ja seepdrast on KGB

teda vaid iihe korra vdlja kutsunud. Ema ia isa vabanesid ktii.idilaagrist 1958. aastal ja Eestisse

tulid tagasi 1959. aastal.

Sissekirjutust ja elamist oli vanematel vdga raske saada, sest ktii.iditatutel oli MUST MARK
juures. Isa sai tood autojuhina Pdrnu Autobaasis, ema koristajaks sanatooriumis.

Vanaema Linda oli Kodumajanduskoja esinaine, kaks korda Riigikogu liige ja truu kaaslane

oma abikaasale Hellema 6ppe-katsetalu rajamisel ja majandamisel.

Ulekohus, mis langes Eenpalude, Armeide ja veel tuhandetele EI OLE ANDESTATAV.

Kodu ja riiki oli pdrast Vabaduss6da raske rajada. Ei oleks tohtinud oma vabadust kdest dra

anda!

Kaarel Eenpalu oli peaministriks oleku ajal vene s6javdebaaside sissetoomise vastu. President

Konstatin Pdts vabastas ta otsemaid ametist ja asendas Jtiri Uluotsaga. Kui oled

otsustamis6iguseta riiklikul tasandil, ei saa sa kaasa rAdkida.

Alles 1959 aastal kritidilaagrist vabanenuna, sai ema teada, et Kaarel Eenpalu suri nilga ja

kurnatusse Kirovi vangilaagris 28. jaanuaril 1942.aastal.

Minu teine vanaisa, Jtiri Armei, kes rajas Pdrnusse vorstivabriku, suri samuti 1,942. aastal, aga

SevUrallaagris.



Kui Linda Eenpalu sai tritardega kaasa v6tta kaks kohvrit, siis peremees Jriri Armei oli tdna
varahommikul 70 aastat tagasi oelnud: "Kallis Leena, ma v6tan kohvrid oma kdtte, sa vaata
poisse". Pdrnu rongijaamas eraldati prissimeeste poolt mehed kohe lastest-naistest. Nii ldks
vanaisa Jtiri kahe kohvriga rihele poole, vanaema poegadega teisele poole. Minu 14 aastasel
isal olid jalas p6lvpriksid, kaenlas padi ja mapp maakaardi-atlasega. Kaheksateistkrimneks
aastaks Siberisse orjatoole. Miks?

Tdna, stiiitute stitidlaste mdlestamise pdeval teeme stigava kummarduse valu, alanduste ja
surma ees. Kui midagi siin elus veel piiha on, siis on need SUUTUTE KANNATUSED JA PIIN

Mdlestame.


