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KASSARIMAA VANIM ELANIK
Kdina vallavalitsuseasjaajajaja elanikeregistri pidaja Anne Sarapuuhiidlesoli tundapisut uhkusenoote,kui ta riiiikis oma valla eakatest inimestest:"Valla k6ige vanemelanik on
mees, August Pahk, kes saab ntitid 98aastaseks.Kassarielanike nimekirja vaadates
tuleb jdllegi t6deda:vanim on meesterahvas!
Seeon hiisti tuntud inimeneOrjaku ki.ilastAlbert Miins,kelleljust juubel tulemas."
jdudsin,
Kui Albert Mrinsijuurde Orjakusse
laususAlbert juttu alustadestalle omasehuumorimeelega:"Niih, ma'p saatira minna, sest
Odaku kiila jaAb meestestjrirjest vaesemaks.
Usnamitu tublit meest,naguTiill Vtiino, Liig
Elmar, KiitirameesArvo ja KiiiirameesUno tulid pealemind siia ilma ja on niitidjdrjest igavikku ltiinud."
"Elu on mind ktill ka l6ngutanud,agapole
siiamaanijagu saanud,"on Alber.tenesega
ra-
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Siindinud utu kiikina
Eks me k6ik siin saareltea hiidlasteseltse,
mille poolesthiiu rahvaseestlastehulgastile
ilma tuntukssaanud.On aga ka taolisi seltse,
mida teatakseainult oma kodukandis,teadjateksvaid vanemadinimesed.M6ned saareajaloo uurijad,nagu Hugo Puss,Volli Miieumbaed,Ludvig Vahtrasja teisedki,on kirja pannud andmeidhiidlaste seltsidekohta. Albert
Miinsi teenekstuleb lugedakahe Kassariseltsi - torgamidja orjakukakid - jOudmisttriikikirja temajutustamisepdhjal.
Omal ajal OeldudKassarisrahulolematutele
inimestele,kestorisesidkellegiv6i millegi iile:
"Mis sa torgad?"Sealttulidki torgamid.Orjaku olnud aga iiks kehv maanurk,kus vaestes
peredesei jiitkunud piisavaltleiba, et sedaiga
piiev stiiiaja t66mehelekaasapanna.Siis kee-

Albert hakkamasaadanii, et pole viinapitsiga
kunagi ttilli liiinud. Pealeniiitemiinguja karskusliikumise tegeldi haridusseltsispiiris usinasti spordiga- selleskivallas oli Albert kaasaltidjateseas.Haridusseltsiloli ka oma laulukoor. Nii tegeldi kodukandi kultuurielu edendamisegakuni 1940.aastasuveni,mil uus riigikord selletegevusel6Petas.
Haridusseltsieestvedajaksoli piirast selle
loomist kohalik ktlamees Friedrich V6lja, kes
tundis hiisti kirjatiihte ja ajas paberiasju,talle
oli toekska teine mees.VAlja initsiatiivil loodi
haridusseltsi raamatukogu,selle tarvis koguti
rahva k6est vabatatrtliku annetusealusel raabert siindis uue kalendri iaryi 7. oktoobril
matuid. Friedrich oli rahva hulgas vlga luguKui ta liiks 1922. Aastal Jausakooli I
peetudinimene. Ent ta oli haige, p6dedestu, hiiiitud teda nagu teisigi Utu kiila lapsi
berkuloosi.Kui seeta haudaviis, kanti lugupiikkideks. Samalaastalsaid seosesm6isadamisest selle mehe vastu tema kirst kiitel
videerimisegaOrjaku talupidajad6igusTagukiilast kalmuaeda.Kassani Haridusseltsi
stenaoma maad tagasija paljud kolisid
Itust oma vanematepdlismaadele.Sama tegevustaastati 55 aastathiljem, aastal 1995.
haridusseltsiliikUks kolmest ennes6jaaegse
i talitas ka Miinside pere.Pereisaoli me:sja saanudise6ppimiseteel laevamehaa- mest,kesjfiepidewse edasiandsid,oligi Albert Mtins. Jdlle asutatiraamatukogurahvaans. Nagu Albert teab,t66tanudta isa tihel
netusteabil.
nal uurimislaevalja kiiinud ldinud sajanMilline to6meesAlbert oli? Sellelekilsimuuurirekiimnendailaastail Sannikovi maa
:kel, mille tulemusenatdestati,et sellist ,. selevastasasjaosaline,et kui ta Kassarikooli
. , -r i r :rt l6petas,soovitanudema talle kangestimingit
ei ole tegelikkusesolemas.
ametit 6ppida.Poja kiisimuselemida? soovita13. aastasiigiseksolid Miinsidepereliikja
nud ema kingsepaks6ppida. Albert vastanud,
iieOiguslikudOdaku kiila elanikud Alvalmisja seal
et ta teebjuba praegusaapapaari
iks Kassarikooli II klassi.Koolis hiiiltud
polemidagi6ppida.
Orjakusttulnud lapsi orjakuktikkideks.
Albertile meeldinud puut6o. Oriakus ktiis
jiirjepidevuse
kandja
lusseltsi
sel ajal laevaehitus.Uhel piieval kutsuti ta sassarirahvason ikka oma erksavaimuga
tuli aga
damasselaevaehitusele.Samaaegselt
paistnud.Kahektimnendateaastatealgul
jalgis
naabrimehi,
Sisadkadusid,loodi sealesimestehulgas kodusp6llutdtid teha.Albert
kuidasneedomattiid tegidja toimis samamooraalaastal1922.haridusselts.
di. Kui isa meres6idustpuhkust sai, ehitasid
rert iitleb, et temal eluaegsuu riitikimise
nadkahekesiLiivamle 6ue kivikeldri, mis seal
peal lahti ldinudja niimoodi oma m6tte
5elnud.JubaKassariskoolis kiiiesosales ttinasenialles.
Albertil oli ktilasveel iiks amet- igal stigimillegatul,imisek6rval niiitemiingudes,
sel taludesvili masindada.Rehepeksoli sii:ahvaettepiiiinepeale.Kui Albertil kool
;ai, tunti haridusseltsishuvi hakkajate gisenesuuremt66 taludes,mida tehti n-d kiilavastu, kes tantsuringis kaasa tegema korda perest peresse.Kiiina masinatarvitajate
ks. N6nda sai Albertistmdneaja parast, tihisusel oli Orjaku ktila jaoks iiks rehepeksumasin,millegaAlbert tddtas.Nii Orjakulaeaastalharidusseltsiliige. Kui palju ta
vaehitamiseltkui ka hiljem Tallinnas ametis
rntsumeesoli, seda Albert ei mdletagi
"viga"
olles tuli end siigiselt66lt vabaksv6ttaja kiilaKuid tat oli ikka seeva riidkimise
- nii tegi ta usinastikaasaharidusseltsi rahvalereht peksmaminna. Tiiiijfug ulatusOrkars- jakust kuni Vaemlani. Seekestis senikauakui
.ngis.Samutiosalesta haridusseltsi
hiivis'
tule6nnetuses
gis, sestjuba nooresteast alatesoskas tOj*jut rehepeksumasin

odrajatrustk6kkeja neid pandudka meeivakotti, kui seetalvel metsaveoleltiks.
andnudmetsasditesoma mustalemiirale
ga mops!ja ise pistnudkiiki suhuamps!
rgu Albert teab, tulnudki sellest Kassari
:e pandunariimi orjaku kekid. Siinkohal
rs pilk ajalukku. 1818.aastalsai Orjaku
r omanilarks polkovnik krahv Stenbock,
as 1834.aastaltalupidajadm6isamaadelt
ja paigutasnad timber Utu kiila liivastele
naadele.Orjaku kiikkide nimi l6ks rahvaasa ja neid hakatud htiiidma utu kekki-

Albert mdtlesviivu ja lausus,et sedamaarahva
iiht tdsisemattiitid tiinapiievalkiiladesenamei
tuntagi. 45-50 aastajooksul on selle t66 iira
teinud kombainid,ndndaet inimesedei tea rehepeksustsuurtmidagi.
Kolm korda kodust vfllja aetud
S6nadega"s6daei tahtnudmeist mitte keegi" tuletasAlbert meeldeomaparemaidmeheaastaid.
Oli juuli 1941. Teine maailmas6dakiiis.
Suur riihm Kiiin4 Ptihalepaja Kiirdla mehi
Pandi laevaleja
aeti kokku Kiirdla sadamasse.
viidi Haapsallueesmiirgigamobiliseeridanad
Venemaaale.Laevalt mahatulnud, istusid mehed kraavikaldalemaha,tegid suitsuja pidasid
kadudaja metn6u. Lihtne olnuks p66sastesse
sa minna. Selle mdtte laitsid kainemamdistusegamehedmaha,sestpole teada,mis siis kodustegatehakse.Astuti riwi ja vdeti iiles hea
eestilaul, mille saatelmindi s6jakomissariaati.
Albert seekord kaugemale ei j6udnudki.
Komisjonis ei tunnistatud teda kdlbulikuks
p0ssi laskma, kuna tihel silmal oli kae. Nii
ptiiiseski ta tagasi koju. Vastavale silmaoperatsioonilepolnud siis vOimalikminna,mida ta ntitid taga kahetseb,kuna ei nde iildse
enam lugeda. Temasugusevaimuerksamehe
jaoks on seevalus kaotus.
Kui oli kiies viimane saksav6imu aasta,sai
SellestsilmaAlbertjdlle mobilisatsioonikiisu.
kae ei ptiiistnud.Albertile aeti v66ras munder
selga.Kui teised liiksid sellegaT5ehhimaale
6ppustele,siis tema saadeti vahipataljoni ja
Maardussejuudilaagrit valvama. Rinne tuli
jtirjest liihemaleja n6ndatoodijuudid Tallinna
ning pandi laeva,millest Albert mahajai. Tema s6it liiks teise laevagaKuramaale,kus sattus lahingumdllu.
Alberti jaoks ldppessOdaT5ehhimaal,kus
kdik iilemusedolid jalga lasknudja igaiiks
v6is ise otsustadakuhupoolesammudseab.
K6ige raskemoh scidgiga,leiba ei olnud kuskilt saada.Kolm eestipoissi,kellestvaid Albert tdnkassaksakeelt,v6tsid n6ukskoju tulla, Seeoli viiga keerulineettev6tmine.Ometi
jdudsid nad Poolamaaleja sealt Pihkvasse,
kust tuldi ldpuks rongigaEestisse.Toompealt
saadimingi dokument,mis tunnistasselleettentiitajainimeseks.Paberigapiidseslaevale,selle kapten oli Albertile tuttav mees Hermann

P6llu. Heltermaaltliiks Albert jalgsi Orjakusse,
kuhujdudis 1945.aasta19.juuli koidikul. Kodune koer ei tunnistanudteda omaksja pistis
valjusti haukuma.Ktill aga tundis varahommikuvalgusesoma poja ?iraema. Seeoli elu tiks
r66msamaidkohtumisi.
Kuu aegakulus kosumiseks.Seejtireljetkusid talutiidd kodus. 1945.aastahilissiigisel sai
Albert v6ga omap?irasekutse: ilmuda Kiiina
vallamajja ja v6tta kaasakolme piieva leivakott. Sealv6ttis teda vastu miilitsavolinik, kes
juhatasAlberti tihte ttihja ruumi ja pani ta sinna luku tatra. See oli enam kui hiimmastavelus juba mdndagi n6inud, tollal 32-aastase
mehepani selline teguviis jiirele m6tlema.Juba enneoli Orjakustteadmatap6hjuselkiilmale maalesaadetudJaanKiirner ja Villem Kuuse.o'Juniitid on minul samasaatuskdesja mingi kaebusesitatud.Aga milline?" ei suutnudta
sealluku tagavastustleida.
Jiirgmisel piieval viidi Albert Haapsalluja
suleti iiksikussevangikongi. Seal sai ta kohe
omakohut tunda: vangivalvur puistas kaasas
olnud leivakoti ttihjaks, viskas selle Albertile
tagasija sulgeskongiukse.Edasi viidi ta Patarei vanglasse,kus algasidtilekuulamised.Talle
esitati selliseidsiitidistusi,mis ajasidhuumorimeelse hiidlase esialgu naerna. Ulekuulamisedagajiitkusid aina karmimatetoonidega.Juba oli teistek6estteada:kes absurdseidstiiidistusi omaks ei vdta, sedahakataksepeksmaja
piinama.
Jfiekordsel iilekuulamiselmiirkasta, millised riistad olid kOrvalseisvamehe ees laual.
Albert otsustas,et ennastta pekstaei lase,ja
andis siiiidistusteleallkirja. Jiirgness6javiielise
tribunali istung, kus talle miiiirati kiimme aastat vangilaagrit.Oh talv 1946. kui algassdit
Siberisse.
"Mina ei ole hiljem julgeolekuarhiivisuurimas kiiinud, mille eestja mis aluselmulle karistus miiiirati, ega tea seda tiinase piievani.
hakati 1956.aastatalvel
Aga kui Krasnojarskis
mehi vabastama,olin mina esimestehulgas,"
meenutabAlbert oma elu raskemaidaastaid.
Kui ta koju j6udis, v6eti ta lahkeltvastuja
pakuti t6,6d, kuhu aga soovib - kas MTJ-i
v6i kolhoosi."Ma olin Siberisrohkemehitusepealja tegin sepatddd.Otsustasinkoju jridda
ja hakkasinkolhoosisraudataguma."

lu on kiillalt ka r66mu pakkunud
Nende kolme kodust vitgisi v6ljaviimise
irval on Albert enda s6nul elus kiillalt ka
i6mu tundnud. Paljuski on see seotudteiste
,imesteeesesinemisega.Algas seejuba Kasris koolis nliitemiingutehes,kui m?ingiti16rsat lugu "Kuidas seitseriitseppaTtirgi sdtta
ksid". "Mina olin seal ninamees.Seeoli iiks
rljattikk, mis sai suuremenuosaliseks.Kdisi.e sellegaveel Kiiinasja mujal esinemas."
NiiitemEingutegeminejdtkus haridusseltsis
" hiljemgi veel. Albert on ka tiksinda laval
;traadipaladegaiiles astunud.Kiillap mdnelgi
r meeles tema Kopa-Papalood, kuidas too
.lgrattagaRistna otsastmeres6itis.Enne s6da
r Albert laulnud KassariHaridusseltsikooris
. piirast Siberisttulekut Kiiina segakoorisning
dgar Piirnsalu kiie all "Sdpruse" kolhoosi
.eeskooris.Korduvalt on ta olnud nendehulrs, kelle hdAl k6lanud Tallinnas suure laulurare all.
T60r66mudest on Albertil palju pajatada.
ks niiide.
Kord toodi tema juurde sepapajaette noor
ilg. Tooja kaebas:hobune on nii peru, et ei
ra kuidagi talle raudu alla. Albert pani siilu

vastavasse
latrisseja rabelemistk0ll asjagaoli,
aganoorhobusai rautatud.
Naistegaon aga Albertil enda sdnul ikka
ikaldusi olnud. Seepiirastpole ta abielusolnud
ja pole ka j?ireltulijaid. Samasosutabta elukaaslaseleKsenjale, kes talle vanadusptievil
seltsiliseks.
Kui Albert pensionilejiii, oli asi ikka nukker ktill. Pikale eluealevaatamataoli tal tOciaastaidviiheja pensionseegapisike. Aga Eesti
riik tunnustastedaja Siberisoldud aastadarvestatikolme eest.Niiiid on raha ktill saadud,
agamurerohkemselleparast,kuidaspoesttoit
2iratuua.
Albert on kogu oma elu seltskonnainimene
olnud ja ikka pajatanudlugusid, mis teistelgi
teinud.Ka oma siinnip6evion ta
ntio naeruseks
pidanud Vetsi Tallis v6i mujal teiste keskel.
Niiiid kui 90 kties,arvabta, et ei hakkasellepiirast restoranitellima. "Mul pudel viina kodus,
ju saabsellegahakkama."
OnnitlemeSind,Albert, suurejuubeli puhul
ja soovimejiitkuvat huumorimeeltning rahulikke piievi edaspidisekski!Sa oled iiks vahva
taatt

Endel Saar

