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Vanaema lapsendlv Kassari koolis.
Minu vanaema on stindinud Orjakus, Mtieotsa talus. Tema vanemad olid Mitrkel ja
Mathilde Kiidramees.Tal on kaks vanemat 6de Edda ja Inga ja noorem vend Uno. Vanaema
nimi on Helbe. Ta on stindinud1940.aastal.
Vanaemal ei olnud selliseid miinguasju nagu praegu. Miingiti puupulk adega ja
kiibidega. Miinniktibid olid lambad, kuusekabid olid lehmad troUusei. V'aikestestkividest
1i
tehti kariaaiad.Rohust tehti heina ning liiva ja mulla sissekrinti saelaastudegamiingup6llud.
Mangiti ka keksu. Tudrukud kogusid ilusaid, varvilisi klaas- ja taldrikukilde. neid niiidati
tiksteisele.
Talve6htutel ema ketras. Pimedasoli hea peitust m6ngida.Elektrit siis ei olnud, 6piti
tattnina valgel. Uks suurema klaasiga petrooliuo,la-p oli ka. Kassaris oli Kalju pood, aga
poes kiiidi sealharva. Piim ja liha olid omast ktiest, kala samuti. Silguttinn seisissahvrinurgas.
Silgud olid tulisoolased. Ise tehti tangu- ja verivorsti. Piim tuli iga koorelahutist labi aiiaa.
Sedategid lapsed.Koorest tehti v6id. Vljaga kaidi Vaemlasveskil. Sealt sai jahu ja tangu.
Odrapuder oli igahommikunetoit.
Enne kolhoosi oli palju talguid, kus kogu ktilarahvaskokku tuli. Oli palju t6id, mida
tehti koos, naitaks sdnnikuvedu, linal6ugutamine,viljapeks jm. Maeotsal oli trioor, millega
vilja puhastati.Kogu lcila kiiis sealvilja puhastamas.
Praegusesmuuseumis oli Kassari 6- klassiline kool, kus olid elupolised opetajad
AleksanderLoometsja tema proua Liisa.
1942. a. oli Inga esimesesklassis. S6ja ajast oli Kassari mdisavaremetesse
jtiiinud
laskemoona.Lapsed kiiisid seal kogu aeg miingimas.Poisid pdletasid kooli akende all must
makarone- need olid stititenddrid mtirskude sees.Juhtuska dnnetusi.
Vanaema kiiis juba enne kooli vanemateOdedegakoolis kaasas.Ta miiletab, et eriti
meeldistalle Roosi Vilja ja Kibus Malve vahelistuda. 1948.a. laks vanaemaesimesseklassi.
1949. a. tehti Kassarissekolhoos. Kolhoosi algul olid lambad Mtieotsa laudas.
vanaema kliis ka nende ees hoolitsemas.uhte talle toitis ta ise pudelist rattalohvist tehtud
lutuga. Vanaemalemeeldisidviiga loomad. Igal 6htul aitasvanaemaoma emal Flariaku laudas
kolhoosi lehmi ltipstaja talitada.
1949. a.ldpetas vanaemaI klassi jalnga VII klassi. Sel aastall6petasKassarikoolis
esimestkorda 7. klass,enneoli kool 6-klassiline.(Sellestajaston ka juuresolevKassarikooli
pilt.
6p.taja Loomets andis matemaatikat, geograafrat
ja laulmist, laenasja soovitaslastele
koolis raamatuid. Ta kais ringi k6va kraega. Tunnid algasid laulu ja palvusega.Tema proua
andis emakeelt,kiisitood ja algul ka saksakeelt. Piirast tuli Elsa saksakeelt andma.proual oli
palju mustrilehtija ta tegi vdga ilusat kasitood.
Vanaema Spetaja oli Magda Naur. Ta oli viiga hea 6petaja. Vanaema oli ta
lemmiklaps. Tema tritar, tiidi Ruth, on praegu meie prihapaevakooli6petaja. 6petajad olid
veel Linikoja Elsa ja Ester. Ester juhendasrahvatantsu.Tehti k6va trenni;a taiOi "rin"-ur.
Ester oli vdga range 6petaja. (Teise pildi peal ongi Ester oma rahvatantsugrupiga.)
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Igal vahetunnil miingiti kooli eesruumis ringmiinge: ,,Rukist l6ikamas", ,,S6pra
otsimas", ,,Kes aias?",jooksupolkat, valssi, perekonnavalssi,,,Peremeesvdtab naise". Vahel
olid vahetunnid tisna pikad, sest dpetajad lasid kauem miingida. Kevadel mtingiti 6ues suure
tamme all. Mtingud olid niiteks ,,Kapsapea" ja ,,Mooramaa kuningas". Kuningas istus
m6isavaremetevahel mde otsas, lapsed pidasid suure tamme all ndu. Veel oli moes
nipskivimiing, mida miingiti 5 viiikese kiviga. Kivisid otsiti rannast.Miingiti ka rahvastepallija
vdrkpalli. Koolis oli vdrkpallivoiskond, millega kaidi ka mujal vdistlemas.
Koolilapsed kaisid seltsimajaspidudel esinemas.Tehti rahvatantsu, oli laulukoor,
v6imeldi ja tehti piiramiide, esitati r0hmadeklamatsioone.Vanemadinimesedtegid rahvamajas
niiidendeid. Sel ajal elasid Kassaris Aida Anna ja Lepa Anna, kes olid tile ktila tuntud
naljaviskajad. Seda oli ka Neitsimae Toomas. Seltsimajapidudel miingisid l66tspilli Seeba
Eedi ja Kaubi Paul. Paki Sassmiingis tantsuksviiulit. Vaanaemamiiletab, et ta oli sel ajal juba
vana mees,kes istus alatasaseltsimajasning ootas kabeja male partnereid.
Talvel oli raske lume seeskoolis kiiia. Sopi juures oli Papli padu, s.o suur vesine ala.
Talve algusesoli seal paljasjaa. Siis v6eti Sopi regi ja sdideti sellega.Hobust polnud, poisid
Itikkasid rege. Labidad vdeti kaasa selleksjuhuks kui kinni jiii. K6rge lumega tegi isa vahel
jalgi ette, et kergem oleks kiiia.
Talve6htutel kaisid koolittidrukud tiksteisejuures 66bimas.
1951 a. tuli Kassari kooli direktoriks Tikerpuu Leo. Vanaema kiiis 4 klassi Kassari
algkoolis, sest 1952. a. laks kool 4 klassiliseks.5. klassistlaks vanaemaK6ina kooli. Talvel
kiiidi koolis tile Klina lahe, stigisel ratastega m66da teed. Kevadel l6i jaa aarest lahti, siis
mindi jalgsi liibi vee jaani ja sealt jiitid m66da tile lahe. K6ige monusam oli, kui isa liiks
hobusegapuid tegemaja sai reegatile lahe s6ita.
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