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Minu ema 
elukäik

Silvia Nurmoja

Ühel palaval suvepäeval, 1901. aasta 25. 
augustil nägi Peterburi linnas ilmaval-

gust tütarlaps, kes sai nimeks Klaara-Louise 
Kruus. Tema ema Kata Kruus oli pärit Lääne-
maalt Võnnu külast ja polnud tütre sündimise 
ajal enam esimeses nooruses, vaid juba 39-
aastane. Vastsündinu isast ei ole tänini teada 
muud, kui et ta olevat olnud ametilt pagar ja 
rahvuselt rootslane. Kas ka tema elas Lää-
nemaal või kohtus Kata temaga Peterburis, 
ei ole teada. Igatahes jäi Kata oma surma-
tunnini vallaliseks. Et ta oli rikkas Peterburi 
perekonnas teenijanna, siis ei saanud ta tütart 
enda juurde võtta, vaid oli sunnitud andma ta 
kasvatada ühele perekonnale, kes elas Gat-
šinas. Seal veetiski minu ema Klaara-Louise 
oma esimesed kuus eluaastat. Ta pidas Gat-
šina-ema oma pärisemaks ega tahtnud tunnis-
tada oma lihast ema, kes oli otsustanud Peter-
burist lahkuda, asuda elama Haapsallu ning 
nõudis nüüd oma tütart tagasi. Nagu mu ema 
mulle rääkis, olevat ta peaaegu terve reisi aja 
nutnud ja igatsenud tagasi oma Gatšina-ema. 
Võttis aega, kuni ta uue olukorraga harjus, 

oma lihase ema omaks võttis ja eesti keele 
selgeks sai.

Haapsalu oli juba tol ajal, kui minu ema 
laps oli, tuntud kuurort, kus käisid suvitamas 
ja tervist parandamas jõukad inimesed Peter-
burist ja mujaltki. Suvel oli seal alati palju 
võõraid, kellel kohalikud voorimehed jaamas 
vastas käisid. Ühe voorimehega oli Klaara-
Louise saanud suureks sõbraks. Vana voo-
rimees oli teda sageli hobusega sõidutanud 
ja ka jaama kaasa võtnud, kus ta siis mõnigi 
kord mängis väikest reisikorraldajat ja soku-
tas oma naabritele suvitajaid.

Oma päris emaga sai Klaara-Louise koos 
elada vaid lühikest aega. Kui ta oli saanud 13-
aastaseks, suri tema ema rinnavähki. Klaara-
Louise kolis Tallinna oma ema õe, tädi Liisa 
Lohk´i juurde, kelle mees oli vangivalvur. Tädi 
Liisa oli pehmeloomuline ja südamlik inimene. 
Ta mees oli pärit Mulgimaalt, iseloomult norija 
ja järsk ning üsna kitsi. Lapsi neil polnud ning 
mu ema oligi siis neile lapse eest.

Ema jutu järgi tegi tädimees talle tihti ette-
heiteid, et ta on juba suur tüdruk, varsti mehe-

Klaara Kruus 27. juunil 1924. a. Foto: J. Kuisk. Erakogu
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lemineku-eas, aga ei oska kohvigi keeta. Ema 
vastanud talle siis, et ta ei lähegi niisugusele 
mehele, kellele ta peab ise kohvi keetma, ja 
kõige vähem veel mulgile. „Ära ole nii kindel 
midagi! Vaat kui panen su lihunikule mehele, 
küll siis õpid elama!” öelnud tädimees talle 
vastuseks (vastasmajas olevat olnud lihakarn, 
mida pidanud üks vanapoisist lihunik Mulgi-
maalt).

Tallinnas oli emal palju sugulasi (kellest 
mina paraku midagi ei tea). Nad kuulusid 
enamasti vaesema rahva hulka. Käimas oli 
Esimene maailmasõda ja Vene impeeriumis 
oli hoogu võtmas töölisliikumine. Mitmedki 
sugulased võtsid sellest liikumisest osa ja 
kutsusid ka minu ema Klaara-Louiset mõni-
kord koosolekutele kaasa. Temale aga nende 
kihutuskõned ei meeldinud ning seetõttu 
temast „revolutsionääri” ei saanud. Küll 
aga oli tal sõbratar, kelle perekonnas oli 
sagedane külaline nooruke Olga Künnapuu 
(Lauristin), kellega ta seal tutvus ja kes 
hiljem kutsus teda revolutsiooniliikumises 
kaasa lööma. „Sina, Klaara, oled vaese rahva 
hulgast. Sa peaksid ikka meie sekka tulema,” 
oli Olga talle öelnud. Kuid emast ei saanud 
asja.

Siis tulid segased ajad – revolutsioon, 
tsaari kukutamine, Eesti iseseisvuse väljakuu-
lutamine, millele järgnes bolševike pealetung 
ja Vabadussõda.

Kui sakslased marssisid 1918. aastal Ees-
tisse sisse, otsustas ema, kes siis polnud veel 
17-aastanegi, sõita ära Peterburi ja otsida 
üles oma Gatšina-perekond, keda ta pol-
nud unustanud ja kellele ta aeg-ajalt ikka 
mõtles. Kohtumisrõõm oli küll suur, kuid 
aeg teeb siiski oma töö: nad olid üksteisest 
võõrdunud. Pealegi oli Venemaal raske revo-
lutsioonijärgne aeg. Peterburis elas ka ema 
onupoeg August Kruus oma naise ja väikese 
tütrega. August oli tehases „Elektrosila”, mis 
kuulus firmale Siemens&Schukert, meister ja
ta sokutas mu ema sinna tööle tsehhi arve-
pidajaks. Sellest ajajärgust rääkis ema palju 
huvitavaid asju.

Alguses elas ta oma onupoja August 
Kruusi juures. Hiljem eraldas majakomitee 
talle samas majas ühe väikese toa, mis ole-

vat olnud kunagi ühe suure korteri teenija-
tuba.

Elu Peterburis (tol ajal nimetati seda vist 
juba Petrogradiks) ei olnud meelakkumine. 
Venemaal valitses üldine nälg. Leivanorm 
olevat olnud veerand naela päevas. Selle sõi 
ema sageli ära juba koduteel. Vahel võis aga 
sellestki piskust ilma jääda. Trammid ei käi-
nud. Kõik käigud, olgu või teise linnaserva, 
tuli teha jalgsi. Ruumid olid talvel külmad, 
sest kütet ei jätkunud.

Et endal hinge sees hoida, käisid inime-
sed maal toiduaineid hankimas. Raha ei 
olnud ja see ei maksnud ka midagi. Toiduai-
neid vahetati voodilinade, niidi, nõelte, riiete 
ja muu vastu. Maal tuli käia aga salaja, sest 
rongiga võis sõita ainult vastava lubatähe ehk 
komandeeringuga ja igasugune vahetuskau-
bandus maal oli keelatud. Kes kätte saadi, 
see pandi trahvitööle ja hangitud toiduained 
konfiskeeriti. Ema ütles, et ka tema jäi paa-
ril korral vahele ning pandi raudteelt lund 
rookima. Seepärast mõtlesid inimesed välja 
igasuguseid nippe, kuidas valvepostidest ja 
patrullidest mööda pääseda. Näiteks olevat 
valvatud rohkem suuremaid jaamu. Teivas-
jaamu, kus rong samuti mõnikord peatus, 
eriti ei kontrollitud. Siis mindigi linnast 
välja, oodati rongi esimeses ettejuhtuvas tei-
vasjaamas, kust siis mindi peale ja sõideti nii 
kaugele kui vaja. Tagasi sõites astuti rongist 
jälle linnaeelses teivasjaamas maha ning tuldi 
koju jalgsi.

Me mäletame veel hästi Vene ajast 
(õigem vist oleks öelda Nõukogude ajast) 
niinimetatud sõprusronge, millega toodi 
tuhandeid „turiste”, kes siis tormasid ühest 
poest teise, tekitades pikki järjekordi ja ostes 
kokku kõike, mis vähegi võimalik. Sellega 
tekitati kohalikes paksu verd, sest kaupa oli 
poodides vähe ja iga asi oli „defitsiit”. Selline
komme sai alguse juba revolutsioonijärgsel 
ajal. Juba 1918.–1919. aastal komplekteeriti 
Petrogradis selliseid ronge, et viia töölisi 
preemiaks kuhugi jõukamasse kanti, näiteks 
Ukrainasse või Lõuna-Venemaale, kust oleks 
võimalik toidukraami hankida (omal käel 
sõitmine ei olnud ju lubatud). Tol ajal käis 
kodusõda ja säärased reisid olid küllaltki ris-
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kantsed – iialgi ei võinud teada, kuidas reis 
lõpeb. Ema käis ühe säärase reisiga kaasas. 
Vagunid olid loomulikult loomavagunid, 
kuhu olid narid sisse ehitatud. Reis läks 
Ukrainasse või kuhugi sinnakanti. Kusagil 
keset steppi peeti rong äkitselt kinni. Edasi 
ei saanud sõita, sest isakese Mahno võit-
lejad olid mingi raudteesilla eespool õhku 
lasknud. Tagatipuks võeti neilt ka vedur eest 
ära – olevat vaja sõjaväe transportimiseks. 
Lubati mõne päeva pärast tagasi tuua. Nii 
nad jäidki sinna põldude vahele ootama, 
samas kartes, et äkki jäävad lahingutege-
vusele jalgu. Et läheduses oli üks küla, siis 
kasutati sunnitud peatust toiduainete han-
kimiseks.

Paljaste naride peal oli kõva magada. 
Kondid jäid valusaks. Põllul olid aga aunad. 
Tundus, et oleksid justkui õled või hein. 
Rongitäis rahvast pudenes väljale ja kogus 
endale sealt pehmet küljealust. Öösel aga 
ei saanud mitte keegi magada, sest pebred 
tungisid käistesse ja krae vahele ning panid 
ihu tugevasti kipitama ja õhetama. Keegi ei 
saanud aru, milles asi. Hommikul aga tuli 
talumees maruvihasena sõimama rongirah-
vast, kes, nagu selgus, oli ära rüüstanud tema 
sinepisaagi.

Peterburis elas üsna palju eestlasi ja seal 
tegutses ka eesti selts. Peterburi Eesti Seltsil 
oli oma näitering ja laulukoor, mille tegevu-
sest ema aktiivselt osa võttis. Ta oli ka seltsi 
sekretär ehk kirjatoimetaja, nagu tolleaegne 
kõnepruuk seda ametit nimetas. Seltsi õhtutel 
käis alati koos üsna palju rahvast, sest seltsi 
liikmetele oli igal niisugusel õhtul ette näh-
tud klaasitäis magusat teed ja tükk leiba. See 
tähendas näljasele inimesele palju.

Eesti seltsi taidlusringide liikmed käisid 
tihtipeale ka Peterburi ümbruse eesti külades 
esinemas. Sääraseid väljasõite olevat nime-
tatud agitreidideks. Ilmselt oli neil siis kaa-
sas ka mõni kihutuskõneleja. Muidugi andis 
etendusi näitering, esines laulukoor ning loeti 
luuletusi. Vahetevahel käis nendega kaasas ka 
„punane viiuldaja” Eduard Sõrmus. Ta olevat 
olnud üsna omaette ja veidi kummaline mees, 
kes teistega eriti ei suhelnud. Sõidu ajal istu-
nud ta teistest eraldi ja liigutanud kogu aeg 

oma sõrmi, otsekui tehes mingeid harjutusi. 
Kontsertidel olevat ta esitanud enamasti liht-
said lookesi. Neidki tihtipeale eriti ei kuula-
tud ja inimesed sumisesid saalis. Siis olevat 
Sõrmus jätnud mängu katki ja käratanud: 
„Palun vaikust!”

Kui lõppes Eesti Vabadussõda ja kirjutati 
alla Tartu rahuleping, hakati Peterburis regist-
reerima neid eestlasi, kes soovisid Eesti koda-
kondsust ja repatrieeruda kodumaale. Ema 
otsustas kindlalt Eestisse tagasi pöörduda 
ning pani ennast kirja. Talle anti paber, kus 
oli öeldud, et ta on Eesti Vabariigi kodanik 
ja seisab repatrieeritute nimekirjas. See oli 
justkui ajutine isikutunnistus, suured pitsatid 
ja allkirjad peal.

Pärast seda juhtus ükskord niisugune 
lugu, et emal oli jälle vajadus minna maale 
toiduaineid hankima. Tagasiteel otsustas ta 
teivasjaamas mitte maha minna, vaid sõita 
linnani välja – tulgu, mis siis tuleb.

Ei läinudki kuigi palju aega, kui tuli pat-
rull dokumentide esitamist nõudma. Kuni 
vagunis teiste dokumente kontrolliti, istu-
nud ema ükskõikse ilmega pingil ja vaada-
nud aknast välja. Kui patrull temani jõudis 
ja sõiduluba küsis, vastas ema, et tal seda ei 
olegi ja ega peagi mingit luba olema. „Kuidas 
ei pea?” imestas patrull ja oli juba valmis teda 
rongilt maha tõstma.

„Aga seepärast, et ma olen Eesti Vabariigi 
kodanik,” vastas ema jultunult ja torkas pat-
rullile oma „isikutunnistuse” nina alla. Mees 
keerutas seda näpu vahel, uuris edaspidi ja 
tagurpidi, andis siis emale paberi tagasi ning 
lahkus sõnagi lausumata järgmisse vagunisse.

Et ema nii enesekindlalt esines, siis ilm-
selt ei tahtnud patrull ka „ämbrisse astuda” 
ega näidata, justkui ei teaks ta, mis eriõigused 
võivad Eesti Vabariigi kodanikul Vene riigi 
territooriumil olla. Sedapuhku suutis ema 
patrulli alt vedada.

Varsti aga jõudis kätte aeg kodumaale 
sõita. 

Alguses paigutati repatriandid Narva 
karantiini, nagu ema ütles. See oli üks laa-
ger, kus nad viibisid paar-kolm nädalat enne, 
kui said õiguse edasi sõita, kes kuhu. Narva 
saabudes anti neile kõigepealt süüa välikatel-
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des keedetud hernesuppi ja leiba. Peterbu-
rist naasjad olid olnud kaua näljapajukil ning 
eesti sõdurisupp ja eesti leib tundusid neile 
lausa pidusöögina.

Tallinnas otsis ema kohe üles oma tädi 
Liisa. Viimase mees oli vahepeal elust lah-
kunud ja nüüd tuli neil kahekesi toime tulla. 
Ema hakkas endale tööd otsima. See ei olnud 
kerge, sest tööpuudus oli väga suur. Et natu-
kegi raha saada, aitas ema vahepeal ühel oma 
sugulasel valmistada paberlilli, mida kasutati 
leinapärgade kaunistamiseks.

Ühel päeval märkas ema ajalehes kuu-
lutust, et kino „Rekord”, mis avab uksed 
lihavõttepühade ajal (kui ma õigesti mäle-
tan), vajab kassapidajat. Muidugi läks ema 
ennast pakkuma. Kandidaate sellele kohale 
olevat olnud tohutult palju. Nendega ves-
teldi, nimed ja aadressid kirjutati üles, ja 
lubati kontakti võtta. Kuna töösoovijaid oli 
nii rohkesti, siis ema eriti lootust ei hellita-
nud ja arvas, et ta seda kohta niikuinii ei saa. 
Seda enam, et tal polnud üldse töötamise 
kogemusi. Siis aga saadeti talle äkki kutse 

tulla uuesti läbirääkimistele. Emale öeldi, 
et „Estonia-Filmi” juhatus eelistaks kõigist 
kandidaatidest just teda, kui tal oleks keegi, 
kes oleks nõus olema talle garandiks. See 
tähendas seda, et pidi leiduma mõni rikas 
inimene, kes maksaks kinole kinni vähemalt 
ühe päeva sissetuleku, kui kassapidaja peaks 
kogu kassaga jalga laskma.

Esimese valuga ei tulnud emale pähe 
ühtegi ideed, mida nüüd teha, sest tal pol-
nud ju ühtki rikast sugulast, tuttavatest rääki-
mata. Siiski palus ta ühe päeva oodata. Seda 
talle ka võimaldati. Sorinud oma mälus läbi 
kõik enam-vähem sobivad isikud, tuli talle 
mõte pöörduda kirjutustarvete äri omaniku 
Lembergi poole, kelle kaupluses ta oli töö-
tanud enne Venemaale lahkumist. Lemberg 
oli Tallinnas tuntud ärimees. Ta mäletas ema 
väga hästi ja oli teda nähes rõõmsalt üllatu-
nud. Kuulnud, mis mure preili Klaaral on, 
kirjutas ta pikema jututa alla ilma summata 
tšekile (ema nimetas seda giro blanco´ks) ja 
ütles, et ta hakkab hea meelega tema garan-
diks.

Estonia-Filmi juhtkond ja kino „Rekord” töötajad. Vasakult esimene: viiuldaja Hugo Schütz, tema kõrval teised 
orkestrandid; kaameraga: Konstantin Märska; heledas ülikonnas: Estonia-Filmi asutaja Peeter Parikas; trepil istuvad: 
kino kassapidaja ja „Mineviku varjude” Laine – Klaara Kruus ja O. Villandi (arvatavasti juhatuse liige). Foto: erakogu
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Nii saigi emast kino „Rekord” kassapreili, 
kellena töötas kuni abiellumiseni 1926. aas-
tal.

Kuid enne seda, kui ta tööle sai asuda, 
juhtus veel üks kurioosne lugu.

Vahetult enne lihavõttepühi, mil kino 
avati ja emal tuli tööle minna, jäi ta kop-
supõletikku. Ema köhis hirmsasti ja tal oli 
kõrge palavik. Mida teha? Kui nüüd teatada, 
et oled haige ega saa tulla, siis on ka töökoht 
läinud, mida ei saa ometi lubada. Tädi Liisa 
oli küll keelitanud, et loobugu parem, sest 
tervis on ju tähtsam ja küllap mingi töökoha 
ikka kuidagi pärast leiab. Ema aga otsus-
tas ikka tööle minna, hoolimata 39-kraadi-
sest palavikust. Ja hästi tegi, sest tööpäeva 
lõpuks oli palavik läinud. Ema ise arvas, et 
suurest erutusest ja närvipingest, sest kassa-
pidajana polnud ta varem kunagi töötanud 
ning esimesel päeval oli olnud tohutul hulgal 
kinokülastajaid. Et tal köha kiiremini mööda 
läheks, olid kino omanikud kinkinud talle 
ravipesu.

Kino „Rekord” kuulus ema sõnade järgi 
filmiühingule „Estonia-Film”. Ühingu asu-
tajad ja kino omanikud olevat olnud vennad 
Parikased. „Estonia-Film” olevat korralda-
nud ka iludusvõistlusi, mis peetud siis ka kino 
„Rekord” saalis.

Ema oli nooruses väga kaunis naine. Tal 
olid heleblondid juuksed, klassikaliselt kor-
rapärased näojooned, rohekad silmad ning 
tumedad kulmud ja ripsmed. Ta ei kasutanud 
iialgi jumestusvahendeid. Seda polnud tal 
vaja, ta oli niigi silmapaistvalt ilus. Vennad 
Parikased käisid talle peale, et ta võtaks osa 
iludusvõistlusest. Ta andiski oma nime üles, 
laskis endast teha ka kaks fotot, nagu nõuti 
– üks otsevaates, teine profiilis, kuid loo-
bus viimasel hetkel osalemast, öeldes, et tal 
pole vaja kellegagi võistelda, saamaks teada, 
et ta on kena. Et iludusvõistlus peeti kinos 
„Rekord”, pidi ema publikule ka pileteid 
müüma. Inimestele jagati hääletussedelid, et 
nad saaksid oma eelistuse teatavaks teha. Kui 
lõpuks hääled kokku loeti, siis olevat paljudel 
sedelitel olnud kirjas: „Kõige ilusam on kas-
sapreili.” Selle peale olevat vennad Parika-
sed teinud emale etteheiteid selle eest, et ta 

võistlemast loobus. „Näete nüüd – te oleksite 
kindlasti tulnud võitjaks ja inimesed oleksid 
hakanud kinos käima kas või lihtsalt selleks, 
et teid näha!”

Mis aastal see iludusvõistlus toimus, sel-
lest meil emaga kunagi täpsemalt juttu ei 
olnud, kuid ise arvan praegu, et see võis olla 
1923. a. See oli üldse esimene missivõistlus 
Eestis (Google´i andmetel) ja selle võitis 
Sinaida Tamm. Järgmise iludusvõistluse ajal 
1925. a. oli ema juba kihlatud ja vaevalt küll 
oleks peigmees (mu isa) lubanud tal sellest 
osa võtta.

Aga ema käidi küll spetsiaalselt vaa-
tamas niikuinii. See oli siis, kui kino alles 
avati. Kino avamise kohta olevat ajalehtedes 
kõvasti reklaami tehtud. Muu hulgas kirju-
tati ka sellest, et kassapreili kohale oli väga 
suur tung. „Valiti välja kõige ilusam eesti 
neiu,” seisnud ajalehtedes. Selle tõttu kip-
punud iga teine kinokülastaja kassaluugist 
sisse vahtima.

„Estonia-Film” hakkas tegema mängu-
filmi. Selleks oli tummfilm „Mineviku var-
jud”. Operaatoriks oli Märska. Süžee käsitles 
eestlaste võitlust ristirüütlite vastu. Peaosas 
esines Ants Lauter, kes kehastas muistset 
eestlaste vanemat või midagi taolist. Ema 
kutsuti mängima tema pruuti Lainet, kelle 
ristirüütlid ära röövivad.

Kahekümnendate aastate alguses tuli 
naistel moodi poisipea. Emagi lasi endale 
moodsa soengu lõigata, mis ajas vennad Pari-
kased ahastusse, sest filmis oli vaja Lainele
pikki juukseid, selliseid nagu emal varem olid 
– peaaegu vööni. Sellepärast tuli tal nüüd 
võtete ajal kanda parukat. Ema sõnade järgi 
oli filmil suur menu ning seda käis vaatamas
väga palju rahvast.

Ema elas tollal tädi Liisaga Nõmmel ja 
sõitis iga päev linna ja tagasi rongiga. Elekt-
rironge siis teatavasti veel polnud ning Tal-
linna ja Pääsküla vahet sõitis aururong. Et 
sõit käis tollal võrdlemisi aeglaselt, siis sisus-
tas ema seda lugemisega. Kord, kui ta luges 
rongis üht hiljuti ilmunud A. H. Tammsaare 
teost, kõnetas teda vastasistmel istuv mees. 
Ta päris, kas see on ka huvitav raamat ja mille 
poolest see meeldib või ei meeldi ja kas see 
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Tammsaare on tema meelest ka hea kirjanik. 
Ema vastanud, et pole viga, üsna hea jutt ja 
kirjanik tundub ka päris hea olevat, kuigi 
pole tema teoseid varem eriti lugenud. Siis 
vestelnud nad veel veidi aega lugemise ja kir-
janduse teemal ning kui jõudis kätte Nõmme 
ja ema hakkas maha minema, tutvustas see 
mees ennast, öeldes, et tema ongi see Anton 
Hansen-Tammsaare. Niisugune huvitav koh-
tumine leidis aset.

Ema rääkis, et ta pole mitte kunagi varem 
ega hiljem oma elus nii palju šokolaadi söö-
nud kui kino kassas töötamise ajal. Peaaegu 
iga päev olevat leidunud härrasmehi, kes pile-
tit ostes talle šokolaaditahvli või -karbi kinki-
sid. Et inimesed käisid tollal väga sageli kinos 
(televiisorit ja raadiot ju siis veel polnud), 
Tallinna linn ei olnud nii suur kui praegu, siis 
said kino alalised külastajad emale, nagu ema 
ka ise kinokülastajatele tuttavaks, nii et teda 
olevat tihtipeale linnatänavatelgi tervitatud. 
Ema teadis, kes on kes, mõnda tundis isegi 
nimepidi.

Meie isa käinud alati kinos ühe daamiga. 
Kord tulnud ta aga üksi ja ulatanud emale 
kassaluugist uhke šokolaadikarbi. Kassa juu-
res ostis parajasti piletit ka üks teine härras-
mees, kellel oli samuti ema jaoks varuks šoko-
laad. Ta pöördus isa poole, lausudes: „Kas ka 
teie toidate seda kanaarilindu?” Isa vastanud, 
et jah, see kavatsus on tal küll.

Sellest ajast peale hakanud isa üksi kinos 
käima ja ühel päeval pakkunud end ema koju 
saatma. Emal polnud selle vastu midagi. Talle 
meeldinud isa galantsus, huumorimeel ja lahe 
iseloom. Mõne aja pärast tegi isa talle abielu-
ettepaneku. Ema öelnud, et ta on nõus ainult 
juhul, kui tädi tohib nende juures elada, sest 
oma tädi ta maha ei jäta. Isa pidas seda täiesti 
loomulikuks. Kui ta tädi Liisa käest ema kätt 
käis palumas, öelnud tädi: „Nojah, mis mul 
selle vastu saab olla, kui ta ise nõus on. Aga 
ta ei oska ju süüa teha!” Isa hakanud naerma 
ja öelnud, et sellest pole häda, seda saab 
õppida ja kui ei õpi, noh, siis palkame köö-
gitüdruku!”

Nad laulatati 25. märtsil 1926. aastal Jaani 
kirikus. Et isa oli emast 16 aastat vanem, siis 
olevat vanaeided kiriku juures pead kokku 

pistnud ja sosistanud, et ei tea, miks nii noor 
ja ilus naine läheb nii palju vanemale mehele. 
Küllap see on väga rikas. Egas muidu...

Ema sõnade kohaselt oli tema elu ilusaim 
aeg need 15 aastat, mis ta sai abielus olla. Ja 
tõesti – mis elul oli viga? Tal oli hea mees, kes 
võimaldas talle elustandardi, mida tal polnud 
ei enne ega pärast. Oli avar korter, teenija, 
lastekasvataja... Suved veedeti alati Tallinnast 
eemal: Narva-Jõesuus, Pärnus, kõige sageda-
mini Haapsalus või Tõrva lähistel Vanamõisa 
talus, et lapsed saaksid hingata puhast maa-
õhku ja juua värsket piima, mis tuleb otse lau-
dast ja mida pole loksutatud meiereist poodi. 
Sellele lisaks veel seltskonnaelu, heategevus, 
ballid, vastuvõtud...

Sellele kõigele tuli lõpp 14. juunil 1941. 
Juba aasta varem, 1940. aasta juunis, pärast 
kommunistlikku riigipööret oli igapäeva-
elust kadunud turvatunne. Keegi ei teadnud, 
mis saab edasi. Isa sai Raudteede Talituse 
direktori kohalt lahti ja me pidime Tehnika 
tänavast raudtee majast ära kolima. Majan-
duslikult vist mingit suurt muutust meie elus 
esialgu ei toimunud, sest lapsena ei pannud 
ma tähele, et oleksin millestki ilma jäänud 
või et ei saadud enam võimaldada midagi, 
mis varem oli võimalik. Tõsi küll, teenijat 
meil enam polnud ja kasvatajannat samuti 
mitte. Olin ju minagi juba koolitüdruk. 
Ega isa ilma tööta kah jäänud, sest ta pidas 
endiselt tehnikaülikoolis loenguid ja töötas 
peainsenerina Maardu Fosforiidi ehitustel. 
Tehnika tänavalt kolisime Tartu maanteele 
tolle aja kohta ülimoodsasse majja, kus oli 
köögis elektripliit ja sisseehitatud mööbel, 
prügišaht ja kraanis pidevalt soe vesi. Ainult 
et õige pea, pärast maja natsionaliseerimist 
võeti meilt üks tuba ära ja pandi sinna elama 
vene perekond. Isa käis paaril ülekuulami-
sel ning ema oli täiesti endast väljas, kui ta 
hilisel õhtutunnil polnud veel koju naasnud. 
Kord öösel tehti meil läbiotsimine. Mida 
otsiti, ei tea. Ainult lauahõbe ja palju muud 
väärtuslikku viidi ära. Selle kraami saime 
siiski tagasi pärast seda, kui isa oli mitmele 
poole helistanud ja pärinud aru sellise tegu-
viisi seaduslikkuse kohta. Lisaks kõigele 
taheti meid sellest korterist välja tõsta ja 
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kuhugi keldrikorterisse ümber asustada. 
Sellegi suutis isa ära hoida. Kuid seda, mis 
järgnes, ta enam ära hoida ei saanud.

1941. aasta 14. juuni varahommikul, kui 
päike veel polnud tõusnud, tuldi meile järele. 
Meid viidi veoautoga sadamasse, kus paigu-
tati haruraudteel seisvasse ešeloni. Isa arre-
teeriti kohe, kui ta oli veoautokastist maha 
hüpanud ja käed sirutanud, et mind sealt 
alla tõsta. Nii ta läks kahe püssimehe vahel. 
Rohkem me teda ei näinud. Ema ei saanudki 
oma armastatud mehega hüvasti jätta. Ta ei 
märganud tema äraviimise momenti, sest 
oli ametis meie pakkide kokkukorjamisega 
veoautokastis. Ime, et ema šokki ei saanud, 
kui märkas, et meest, kellele ta alati toetuda 
võis, ei olnudki enam tema kõrval, et ta on 
lihtviisi temalt ära võetud ja minema viidud 
ning jäetud ta üksi kahe lapsega ilma ühegi 
rahakopikata, sest raha oli isa taskus. Mitte 
keegi ju ei olnud öelnud, et ta vahistatakse, 
vaid kogu aeg oli juttu sellest, et ärge muret-
sege, te jääte kõik kokku...

Toim.: Klaara-Louise Pihlak (neiuna  Kruus) 
suri pärast pikki Siberi-aastaid ja lõplikku 
naasmist Eestisse Tallinnas 1986. aastal ja on 
maetud Rahumäe kalmistule.

Kaader filmist
„Mineviku varjud”. 
Klaara Kruus koos 
Ants Lauteriga. 
1924. a.  
Foto: erakogu
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