
Leonid Teder: Eestisse sattumise lugu (I osa) 
 
Olen sündinud 27. juunil 1923. aastal Krimmi pealinnas Simferoopolis. Minu lapsepõlv ning 
varajased noorusaastad kulgesid ajal, kus meie perel polnud ei raadiot ega telefoni. Lugeda 
tuli petrooleumilambi valgusel. Lugema ja kirjutama hakkasin ma 4-aastaselt. Lapsena 
oskasin ma ka ukraina keelt. Algkoolis õpetati meile veel tatari (türgi) keelt, kuid kahjuks 
üsna lühikest aega. 
Krimmi ANSV-s tatarlased olid moslemid ja mitte keegi ei takistanud neid palvetamast oma 
mečetides, nende lapsed õppisid tatari koolides. Paljudes kohtades seisid nende minaretid ja 
märkimisväärsetes kohtades olid marmortahvlitesse sisserajutud väljavõtted koraanist. 
Ristiusu kirikud olid kõik suletud, mind ristiti „illegaalses kohas“. 
Elasime Simferoopoli linna lõunaserval, vanaisa Jevgeni Mihhailovi poolt ehitatud majas. Tol 
ajal, minnes hoovi jälgväravast välja, avanes suurepärane vaade stepile ja selle taga üle oru 
asuvale sküütide kurgaanile. Kauguses paistsid Krimmi mägede sinakas-rohekad siluetid. 
Stepp lõhnas teravalt chebreci, salvia, kummeli ja teiste rohtude järele. Stepi kaunistasid 
punased moonid, orus aga rõõmsalt vulises oja ja tihedalt kasvasid pujengid ning muud 
lõunamaised taimed. Lindude laulud täitsid õhku. 
Nüüdseks ajaks on see ümbrus ja loodus tundmatuseni lagastatud ja orus asunud sküütide 
matmispaik hävitatud. Nende haudade kivitahvlid aga on uustulnukate poolt majade 
ehitamiseks kulutatud. 
 
Keeruline aeg – aastad pärast I maailmasõda 
 
Lühidalt minu vanematest. Minu emal Marial olid probleemid rinnapiimaga. Kaks minust 
varem sündinud ema last surid sülelastena. Seepärast pöördus ema kõrvalkvartalis elanud 
mustlanna poole ja viimane toitis mind oma just sündinud tütrekesega koos. Minust sai terve 
laps. 
Minu isa Oskar saabus Simferoopolisse Pariisist, kus ta mobiliseerituna Vene lennuväkke 
töötas lennukite ehitusfirmas lukksepp-mehhaanikuna. Minu isa sündis 1894. aastal esimese 
lapsena Liso (Sabbe) ja Jüri Tedder’itel ja ta ristiti Rõuge kirikus. Pärast teda sündisid 
vennad: Albert (1897), Artur (1900), Johannes (1902), Adolf (1905). 
Vanemad saatsid 14-aastase Oskari õppima Pihkvasse lukksepaks. Aga juba nelja aasta pärast 
Oskari elus juhtus uskumatu pööre: suur vene magnaat Pavel Rjabuschinski võttis ta enda 
juurde tööle isikliku autojuhina. Peremees pidi pidevalt liikuma Moskva ja Võšni Volotšoki 
linnade vahel. 
Kui algas esimene maailmasõda, 1914. aastal Rjabuschinski suunas Oskari lennuväkke. Siiski 
Venemaal lennukeid oli vähe, isa saadeti tööle Prantsusmaale lennukitehasesse. Seal töötas 
Oskar 1915. aastast kuni 1917. aasta oktoobrini, kuni Prantsuse-Vene ühisfirma ANATRA 
ehitas Simferoopolisse lennukitehase ja isa suunati sinna tööle lukksepp-mehaanikuna. 1918. 
aastal Oskar abiellus minu ema Mariaga. 
Kodusõjas osa Valgekaardi vägedest taganes Krimmi poolsaarele. Varsti tehas suleti, sest 
Krimmile lähenes Punavägi. Punaarmee sissetungi alguse eel isa jätkas teenistust admiral von 
Wrangel’i autojuhina ja teenindas ohvitsere. Valgekaardi eduast evakueerumine toimus 
novembris 1920. aastal. Maria, kes oli aadlik, keeldus Prantsusmaale ärasõidust. 
Krimmis algas punane terror, mida on isegi raske kirjeldada. Ainult ime kaudu pääsesid 
vanemad ja sugulased eluga. Elu muutus äärmiselt vaeseks, isa töötas mõnikord autojuhina. 
Ema oli aadlipäritoluga, temal puudus õigus töötamaks ettevõtetes ja asutustes. 
1928. aastal tööpuudusel sõitsime elama Abhaasiasse. Seal Oskar töötas taksojuhina Tuapse ja 
Suhhuumi vahelisel teel. Aasta pärast tulime tagasi Simferoopolisse. 



1932.-1933. aastatel, tuntud Ukraina nälja ajal, oli elu kohutav: et elama jääda, pidid vanemad 
oma viimaseid väärtasju viima niinimetatud Torgsiini, kust sai osta natuke toiduaineid kulla 
eest. Eestist saadeti meile mõnikord toidupakke. 
 
Ettevalmistused uueks suureks sõjaks 
 
1937.-1938. aastatel NSV Liidus toimus võigas võitlus kõiksugu „rahvavaenlaste“ vastu, 
lisandusid veel spioonide otsingud. Vanglad olid puupüsti täis. Juba 1938. aastal asuti 
propageerima sõda vaenlase (so. saksa?) territooriumil. Kinoekraanidele ilmusid terava 
sõjalis-propagandaga kinofilmid „Kui homme on sõda“, „Põhjalik reid“, „Hävitajad“ („Если 
завтра война“, „Глубокий рейд“, „Истребители“). 
Eriti ülistati aga nõukogude „luurajaid“, kes tegutsesid kogu Euroopas ja Ameerikas. 
Bolševistlik jõhker vale valdas rahvast. Rahvale sisendati usku „maailma proletariaadi“ 
lähenevast võidust. Ajakirjandus „selgitas“, et Eestis, Lätis ja Leedus valitseb fašism ja 
nendes niinimetatud puhver-riikides on küpsemas töölisklassi „vabadusvõitlus“. Inimesed 
seda ei uskunud, kuid pidid vaikuma. 
NSV Liidu-Saksamaa mittekallaletungi ja sõbraliku koostöö lepingu ning (nagu hiljem leiti) 
Molotovi-Ribbentroppi salajase pakti alusel 1939. aasta septembris tungisid Hitleri ja kohe 
seejärel Stalini väed Poola territooriumile ja teine maailmasõda oli alanud! 
Imestusega 1939. aasta novembris lugesime „Pravda“ lugu, nagu oleks Soome provotseerinud 
sõda NSV Liidu vastu. Soomele alustatigi häbitu kallaletungiga. 
1940. aasta 14. juunil algas Balti vabariikide okupeerimine. Kuna kardeti tugevat vastupanu 
Soome talvesõja eeskujul, siis selleks rakendati Punaarmee koosseisust: 24 jalaväediviisi, 6 
tankibrigaadi, 2 suurtükiväediviisi, 1 NKVD-laste diviisi, 5 lennuväediviisi ning kogu NSV 
Liidu Balti Sõjalaevastik. 
1941. aasta 13. juunil oli palav päikesepaisteline ilm. Sel päeval sain ma Simferoopolis kätte 
gümnaasiumi lõputunnistuse. Minu isa oli saanud oma vendade ja vanemate (elasid 
Tartumaal) taotlusel kutse Eestisse. Minu vanemate käes olid piletid ärasõiduks Eesti NSV-
sse. 
Hüvastijätuks Krimmiga jalutasin ringi, kooli atestaat käes. Linnapargis istusin korraks 
pingile, kus minu juurde sammus grupp noori mustlannasid. Tahtsid ennustada tulevikku. 
Minu taskus oli ainult 15 kopikat – sõiduks trammiga vaksalisse. See tegi neid väga lõbusaks 
ja nad lubasid ennustada mulle tasuta. „Kaunis noormees! Sinu tulevased päevad saavad 
olema õnnelikud, aga kogu elu väga keeruline, kuid siiski saatus sind ei reeda.“ 
Vahepeal aeg läks väga kiireks, järsku tuli meelde ärasõit, istusin trammi, sõitsin vaksali 
suunas, hakkasin kõigest väest jooksma, et mitte rongist maha jääda. Jõudsin perroonile 
viimasel hetkel! Vanemad hüüdsid minule vaguni aknast! 
 
Sõbralik ja soe vastuvõtt Eestimaal 
 
Sõidul Moskva-Leningradi suunas peatus rong sageli vahejaamades, sest pidi läbi laskma 
ešelone vägede ja sõjatehnikaga, mis suundusid kõik läände. Minul tärkas kohe mõte: on aga 
väga suured manöövrid tulemas!? Varsti-varsti aga tuli välja, et asi oli naljast kaugel! 
Viktor Suvorov, Läände põgenenud kõrge nõukogude GRU luureohvitser, kirjutab oma 
raamatus „Jäälõhkuja“ („Ледокол“): „5. mail 1941. a kooliõpetajate vastuvõtul 
sõjaväeakadeemias Stalin rääkis sõjast Saksamaaga, 6. mail 1941. a Stalin sai nõukogude 
valitsuse ülemjuhatajaks... 13. juunil 1941. a algas üldine nõukogude armee läänepiiridele 
ülesseadmine, 14. juunil algas elanike ümberasustamine piiriäärsetelt aladelt...“ („5 мая 1941 
года на приеме выпускников военных академий Сталин говорил о войне с Германией, 6 
мая 1941 г Сталин стал главой советского правительства... 13 июня 1941 года началось 



всеобщее выдвижение советских войск к западным границам, 14 июня началось 
выселение жителей приграничной полосы...“) 
16. juunil saabusime Tallinna. Tallinna vaksal nägi välja räpane, valuhääldaja karjus: „Kui 
homme on sõda, kui homme on rünnak“ („Если завтра война, если завтра в поход“)! 
Rongiga sõitsime Tartusse. Ööbisime hotellis Astoria. 
17. juunil tuli meile taksoga järgi isa noorim vend Adolf, hästi riietatud ja väga kena 36-
aastane mees. Ta viis meid Varale, Kaarli mõisa, talumehe Leopold Märtsini tallu. Oli 
sõbralik vastuvõtt ja isa tõi lauale kaasavõetud krimmi veinid. 
Järgmisel päeval Leopold viis meid 10 km kaugusel asunud Mustametsasse, kus väikeses 
talus elasid isa vanemad Liso ja Jüri Tedder. Oli liigutav kohtumine. Kogu jutuajamine käis 
võru keeles, millest mina midagi aru ei saanud. 
Kaks päeva hiljem saabus Võtikverest isa vend Artur. Rääkisime elust-olust ja läbielatust. 22. 
juunil Artur pakkus minule sõita jalgratastega tema juurde koju. See asus umbes 50 km Torma 
maantee suunas, Võtikveres. Sõidu ajal küsitles mind Artur, et kas mina olen komsomoli liige, 
ja kuna mina seda ei olnud, jäi kuidagi rahutuks. Oli juba õhtu kui jõudsime kohale. Üks 
vastutulnud mees teatas meile üllatava uudise: Saksamaa alustas sõda NSV Liiduga! 
 
Leonid Teder, 
insener ja leiutaja 
(järgneb) 
 
Leonid Teder 
Postimees 16/06/1942 

C+ 

(Kb1 Lh3 Vb6 Vc6 Of1 Rc5 Re7 / Ka5 Od7 Re5 ed3 ee6 ef2) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Vb7! (ähvardab 2.Va6#), pärast musta kaitsekäike tekkib kaks kaunist varianti 
lipuohvriga: 1...Rxc6 2.Lxe6! ja 1...Oxc6 2.Lxd3! 
 
Leonid Teder 
Postimees 27/06/1942 

C+ 

(Kh2 Lg7 Vc8 Vf4 Oe8 Rb3 Rc3 / Kd6 Va6 Vb8 Od8 Og2 Rf8 ed5 ee6) 
Matt kolme käiguga! 



Lahendus: 1.Va4! (ähvardab 2.Vxa6+) 1...Vab6 2.Rb5+ Vxb5 3.Vc6#; 1...Vbb6 2.Vc6+ Vxc6 
3.Rb5#; 1...Of1 2.Re4+ dxe4 3.Vd4#; 1...Oa5 2.Lxf8+ Ke5 3.Lf4#; 1...d4 2.Vxd4+ Od5 
3.Re4#; 1...e5 2.Vxd8+ Ke6/Vxd8/Rd7 3.Lf7#/Vxa6#/Lxd7#. 


