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VTNNT

A. LOOMAKASVATUS

Uks raske aasta on tile elatud, s. t. on elama jzitidud
vaatamata sellele, et m6rringad k6rged ringkonnad oleksid
rneelsasti niiinud meie pdllumajanduse tdielikku pohjalangemist. Eestlase visaduse nditeks on see, et veel jooll valdav
enamus Eestimaa rahvast eestimaa lehmade ,piima, praeb
pannil maarjamaal kasvanud sigade liha ja pistab vahel
suhu tordittiki, kus on se'es meit' maa kanade munad. Niikaua, kuni neid meie kodumaal veel toodetakse, ehk jaksab
rneie rahvas neid loomakasvatussaadusi osta: kui tootmine
16peb, siis voib osa eestlasi [rambad varna riputada, sest
vdlismaine kaup ei ole meile taskukohane.
Praegu kiiib voitlus olemasolu eest. See talu v6i rihis"
[u, kes suudab <<vee peale> jzidda, voib tulevikus veel korralikult elada, kuna loomakasvatussaaduste tootmine on praeguseks juba nii madalale langenud, loomade arv vdhenenud
ja produktiivsus madal.
Vinni Uhismaiandil lriks moodunud aasta loomakasvatuse poole pealt vaadatuna edukait. Tdusis piimatoodang nii
koguselt kui ka produktiivsuse poolest. Paranesid ka nii sea-

kui ka veiste oopdevased kaaluiibed.
Allpool kbigest ldhemalt:

Nr. I (86) Jaanuar 1994. a.

Piima

4899 tn l+377t
5174 kg (+ 46)

tootmine
kohta

Piima lehma

Parimad osakonnad:

VINNI

Kinnitas automajandi autopesula teenustddde hlnded,
rnille alusel majandi veoauto pesemine maksab 20 EEK,
traktori pesemine 20 EEK, autobussi pesemine 30 EEK, s6i-

rluauto pesemine l5 EEK"
Kui sdiduautot peseb pesija, maksab oma majandi auto
pesemine 20 EEK. kusjuures 5 EEK lziheb pesija tii6tasuks.

V66raste autode pesemine maksab 25

*,,-

S6pruse,

UHISNNAJANDI

JUHATUS

EEK liiheb pesija

5970 kg (+ 18)
- 541I
kg (+415)
- Vaekrila
Iauda kollektiiv, kus
Eraldi v6etuna tocitas hiisti
suurendati kogutoodangut 95 tn ja piimatoodang lehma
kohta t6usis 379 kg.
Ka Ktiti laut tdstis toodangut tublisti -* 42 tn ja toodang
Roodevdlja. lehma kohta

EEK,

sellest 5

tdotasuks.

Lubas majandi autogaraaZis odsel hoida isiklikke auto
sid kella l7-st kuni 8-ni, tasu 66 eest 6 EEK. Sel ajal vastutab auto alles- ja korrasoleku eest garaaZi valvur,

lehma kohta t6usis 394 kg.
Paremad hipsjad:

-- 5895 kg lehma kohta,
Roodev?ilja -_ 6276 kg lehma kohta,
kg lehma kohta.
Sopruse
Kareva
- 5614
paranesid tunduvalt, ci6p. kaaNoorveiste juurdekasvud

Laur

Heinpaju

Vaekrila laut

* -*

luiive 647 g (+ZS g). Noorkarja kogu kaaluiive langes,
kuna nclorveiste arv aasta keskmisena oli viiiksem.

Noorveiste oopiievane juurdekasv suurenes Vaekrila
osakonnas 717 g-lt 751 g-ni. O6p2ievane ja ka kogu juurdekasv suurenes S6pruse osakonnas. Ktiti ja Roodev?ilja osakonnas suurenesid o6pdevased kaaluiibed, kuid kogu juurdekasv liiks tagasi Ktiti osakonnas, kuna seal Viru-Jaagupist ostetud nuumloomi enam ei kasvatatud.
Paremad noorveiste talitajad:

KORTER ENAMPAKKUMISETE
Vinni UM

paneb osakusaajate vahel

korteri aadressil Tiigi tn. 5 krt. 8. Alghind

enampakkumisele
2OOO

-* Roodevhlja, 66p. kaaluiive 708 g
Vaekrila, 6op. kaaluiive 792 g
Popova --- Vaekiila, 66p. kaaluiive 783 g
Koskinen

Alfjorova
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SEITSMES VABADUSRISTIPAEV
peetakse kdesoleval aastal Voiduptihal, 23' juunil

Rak

veres. Seal austatakse Eesti Vabadussojast r-rsav6tnuid ning

miilestatakse langenuid. Elus on praegu veel 1.40 vabadus'
s6jast osavotnut,- ritles Vabadusristi pdevade korraldamist'
toimkonna esimees Jtiri Raud. \''abadusristi pdevi on korral'
datud alates 1988. aastast: esimene oli 1988. a' Varas, jdrgmine oli Adaveres, siis Pirital, Tartus, Elvas, 1983. a Pai
des.
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ALGU$EST

I|EEL PALTRIilO

I|TRTTtItIDTST
Teatavasti on maakonnalehes korduvalt kirjutatud (au-

trtr P" Kzirp jt.). Palerm'o veretoodest enamlaste voimupdevil
Rakveres 1918,-- 1919. a. Massiline

veretoo pandi

toime

jaanuaris 1919, mil enamlased olid Eesti kaitsevdgede pea
letungi tottu sunnitud \/enemaalc taganema.
Eesti Riigiarhiivis Vabaduss6ja fondis rrn mitmeid kaas"

aegsete meen-utusi, mis rddgiv-ad Palerm'o veretnost. Uks
enlmlaste vdgitegude uurija ja kirjapanija oli Rakvcre.aja"
kirjanik Erich- Toome (end. Bock). T"nLu poolt on \itju
pandud ka Eduard Veskuse meenutus <Rakvere verctooks
ettevalmistusi legemas>. E. Veskus 9li enamlaste pgolt ar"
reteeritud ja viibis Rakvere vanglas. Veskus meenutas, el
neid (10 vangi) viidi l5-ne ptissimeht: saatel ldbi linna Pa'
lermosse haud'a kaevama. Nad kaevasid ptissimeeste tdii"
kide frhvardusel haua teise hauatdie hukatute jatlks, ptirast

kaevamist viidi neid vanglasse tagasi. Oli veel kolmas hukkamine ja kolmas hauatdis ohvreid. E. \'eskus meenutab, et
piirast kblmandat hukkamist jdi vanglasse. veel .80**100

inimest. <Suurem osa neist piiiises vangivalvur Timoleoni
ldbi, kes koos kirjutaja Prinkiga vangla ukse-d avas ja ka

ise pogenes. Minagi pSdsesin samal kombel,>> meenutas
Eduard Veskus.
Erich Toome un t'eel kirja pannud Leena Laastu {,*.
1855. a.) jutustuse <Miilestusi- Palermo verettj6dest>' L'
Laast e[as" Rakveres Kunderi t. 19, Palermo hukkamispai
gast ainult 250 m kaugusel" L9q1a. Laast ndgi teise haua&ie hukkamist, ndgi, kuidas viidi ka teisi vange hukkami
selt'. Meenutus on -kiriutatud 6-l ntasinakirja lehel 1935 a

*
87 87 80 80 76 75
70 -65 65 *
65 65 S0

OrvrvITLEME!
Adeele TALImAE V.-JaaguPi
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Elfride LINKVEST Kfiti
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Vassilissa TSEVJAKOVA Vetirltu
Lilja SUDARINEN Vlnni
Salme NORKKO Roodevf;lia
Esko VIRKUNEN Vaehfila
Antonina OTTI Vinni

Vihelmine PARTS lltddriku
Vassili VASSILJEV Vaekiila

Eva KOMPOST
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24. 02. s4,

t. 0r. 94
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V,-Jaagupi;

r$akurasr ei tegeleta mitte ainult $pordiga
Aasta lopus tegi judoklubi <Sakura>, perre kokkuvOtteid

oma miiddunud aasta saavutustest. Raltrtrle vo'idi jziiida rnitme kandi pealt. Spontliku krille peamistek-s niiitajateks olid

20 medalit Eesti arnetlikelt tiitliv6istlu:stelt, millest seitse
kuldsed. Uks saavutus oli lca E"urrnpa tasan:dil, kuid seda
spordiala, mida Eestis peaaegu

ei lrarrastata

sambo'

maadluses. Suvel ltaalias peetud Euroopa noorte rneistri"
voistlustelt toi Eestisse herbernedali ;\NTON FEDORINPeale aasta jooksul l<ogutud punktide kokkulugemist

osutusid aasta parimateks spontlasteks:
KALEV KIVIOJA ' Parirn mees
ANNE VALJA Parim naine
ANTON FEDORIN parim noorrnees
VIRGE TAHEMAE - parinr neiu
Miiodunud aastal laienes tunduvalt ka aSakura> vdlis''

suhete geograalia. V6istlusreisidel kdidi Poolas, Venernaal'
Kreekasl Siromes, Leedus, Hollandis" Saksam,aal, trtaalias,
Re;otsis ja T5ehhimaal ning koikjal uldi parernate hlrlgas. Et li6ik need reisid ia ettevdtrniseel teoks on saantld,.
tuleb erilist tiinu avaldada <Sakurar peasponsorile VlRu'^
JvlAa KOMMERTSPANGAT-E. Viiga palju on <<Sakurat>' j'p

Eesti "ludoliitu toetanud ka RAKVERE LIHAKOMEINAAT. Suvised klubi siinnipiievauritused ia Saksa, sdprade
vastuvdtt. olnuks lihaknmbinaadi abita olnud m6eldanmtud.
Oma abistava kde nn <<Sakurale> ulatanud veel aktsiaseltsid
(VITAX>. <EHA>.
<<WESENBERGH>, <ERMA>
(VOHU \rEIN>."VIRKONT,
<PAJUSTI EHITUST, <\'IRULANE>,
<MARKUS> JA RAKVERE PIIRITUSETEHAS, -RA-KVERE
LEIVAKOMBINAAT ja PIIMAKOMBINAAT, NORDPANK,
NAHKHIIRE BAAR ning YINNI ja SOMERLT VALLA\''A
I-ITSUSED.

OMA SPONSORITELE TDU
NING IVIEELDIVAT KOOSTOO JATKU.
MIST.
Spordi tegemise k6rval ei r;le "SAKURT\S> unustatud
ka iildist kultiruri ia meelelahutust. On olnud mitu triredat
klubiohtut, kus ititvuii Jaapani kultuuri ja eluoluga ning
valiti klubi mister ja miss. Mistrikonkursi initsaatoriteks jaorganiseerijateks ttlid klubi
SOOVITVIE KOIGILE

UUEL AASTAL

r-reiud.

Nende kutsele tulla

tiitlile kandideerima reagee'
ris l0 noormeest, kelle hulgast valiti <Sakura> 1993,
aasta misteriks Rakvere I
Vabadussojas laltgenute milestussamba

Jaagupis 22. 06. t]3. n
Kaitseliidu auvalve

iuures viru"

KK dpilane MARKO SllTAS.
Esimeseks printsiks tunnis'

tati ESG-s 6ppiv OLARI
LISTMANN ja teiseks Prit"
siks Rakvere I KK SPilane

MARIO RAESTIK. Klutri
aastal6pu peol korraldasid

omakorda missikonkursi neidudele. Kumnest klubi nimtr
kirjas olevast neiusf soenrlas konkursile vilja tulla kuus. Pdrast mitme keerulisc
vooru ldbirnist, krri tuli nriidata nii leidlikkust kui esinemisia nlputdiioskust, kogus k6ige enam punktt M6driku telr'
irii.umj 6pilane ANNELY MARTIN. Esimeqg_ printsessi tiitli
pdlvis Tartu \j KK opilanc RIIN RANNIKMA,'\ ja- leiseks
printsessiks valiti Rakvere I KK bp.ilane AGNES MARTIN'
' 1994. aastaI alustas klubi iood 12. jaanuarii. Vinrti
.spordihoones kuulati treeneri Jaapani reisimuijeid- ja seda,
tuioas ldks seal maailma eliiijudokate turniiril MATSUTA

NO SHORIKI CLjP rneie tipprnehtl lndrek PertclsOnii.
Tcaiavasii sai Pertelson seal TEISE KOil,\!
Riho RANNIKIvIAA

Koneleb Lembit Hiiertrht:

asakura> judoPoiss Regon KALVET.

MIITBA TAHTSIIT KOIII

{L6petus. Eelnev. <<Vinni Infos> nr. l--2, 3*-4 ia I,l lgg3.)
Kui joudsime saksiastega depoosse (neid oli l0 v6i l,l),
sagisid :seal' endiselt esimese pataljoni mehed. Ndhes sakslasi,, tekis .dnpons surmavaikus, kohkunud ndod, m6ni haaras relva jdrele. Suutsime kiiruga neid rahustada, et saks-

lased on vangid, tulid staapi otsima. Kiiskisime sa,kslastel,
kiiresti relvad rt,aha panna ja rivisse vdtta, mida nad ka
tegid._Depo'os p6dses lahti sumin: <<Vange tnodi, vange too,
di!> Kohe tulid sakslaste juurde ka roodukomandor Aasa ja
teised ohvitseri'd,. ka pataljonikomandor Makarov. Van,gi-

rielt vdeti dra koik isiklikud asiad, ka see kell, mida sakslane varem oli mulle pakkunud, . . Milline loll ma olin, tun.
nistasin ntirdimu,sega -- ei votnud sakslaselt kella vastul
Nririd sattus see kindlasti m6ne Makarovi taolise kd:tre. .
-Vlngld vii,d.i kurhugi dra. Makaraov kusis, kes vange tdr.
N,aid"atr mind ja minu kaaslast, teist kziskjalga. <Pre<istavit
na nagraiderni,ep. ritles Makarov ja lugu vangidega oligi
.

lbppenud. Neis, et l6ppemas r>lid ka lahingud. Pataljonikomand.6r .org,aniseeris trofeede kogumist. Koguti reivi, lahinguvaru.stust, koike, mis sakslaste varustuse nime kandis.
Ka-meie, vange toonud kaks kdskjalga, kogu,si,me aktiivselt
trofuesi.d, lootes lubatud autasu saada. VeeI Ohtupim:eduses
ldltsirne tro.feejahile, seekord <<valge maja> juurde,' kus veel
pdeval kdis lahing. Pimeduses oli hdsti ndha p6,lev kahe.
kordne lidvirnajia. Malale ldhenedes niigjme tulekatlju kurnas suurt rivl saksa vange ning Eesti korpuse <kasukakamdjald>. lkorgemaid ohvitsere. Otsustasir,re rivi triihedete
mi:tte minna ning suundusime p6leva, numja itru,rde, et, seatt
trro,feesid leida. Sisenesime rihte ruuniri:" nrida tuli p,olnucl
kalrrjr,lstanud, seal polnud puitosi. Selles ruunris ndgime pea-

are'gu iaeni ulatuvat padrunikesta humnikut ja lae all saksa
ktrlulipildujat, toru seina, sees olevas. aivas- Oi-oi, kui paljrr
kuule siit oli meie meeste pihta viilj,a kihutatud! Ilmselr
o,li see sama kuulipilduja, mis ka eiilh. rneie pihta tulistas,
kui ]ookstrkraavis roorn:asime. . . Rburmri, nurgast leidsime pii.
ris ko,nras jalgratta, kolm saksa au,tcxnaati ja saksa sddirri
seljakoti konservidega.

Korvalruumist paistis tuleka:h.'jrnkruna, piilusime ka sin.

libi ukseava, seal ndgime veel olevat sakslaste relvi"
Kuna pdlesid ainult laetalad, olin valmis sinna sisse mine.tna, et relvad dra tuua. Olin just oma otsust teoks tege.
mas, kul p6lev tala langes alla }a mattis enda alla nihtud
relvad-. . Silmapilkselt loobusinre trofeejahist, 6nnelikud, et
jdime ellu. Ladusime saadud trofeed jalgrattale ja poordusime depousse tagasi. Relvad ja jalgratta andsime trofeede
hulka, konservid jagasime kahevahel dra. Saksa seljakott
jii mulle, kuid see v6eii minult hiljem iira. Siinkohal on
paras koht ka mdrkida, et rningit autasu meile muidugi ei
antud, keegi meid kellelegi selleks ei esitanud. Keegi peale
'rneie endi ei teadnud meie nimegi, k6ik olid lahingu viimas.
tel pdevadel iiksteisele v66rad. Ka roodukomand6rile Aasa"
le olin ma Kdskjalg, muud nime mul polnud. Minagi tundsin neil pievil nime jdrgi ainult Aasat ja Makarovit.
Samal 661, 16. jaanuaril vastu l7-ndat rivistati 925,
na

polk rinnakkolonniks ning sammusime Vclikije-Luki linnast
viilja, tagalasse iimberformeerimisele. Polk. . ", rivis oli tubli
rilhma jagu mehi, see oli kogu 925. polk. Teel tagalasse
polgu read iga pievaga tdienesid, aga ikka olid k6ik koi'
gile v6orad.

Rinnakut tagalasse ma kirjeldama ei hakka, kuid mainin ainult lhte seika, mis on hdsti meelde jriiinud. Odl vastu 20. jaanuari oobisime mingites kahemehe-osmikutes, kus
uli v6imalik esmakordselt ka sinel ja vattkuub seljast Era

r'61ta. Hommikul valgenedes silmitsesin imestusega oma sinelit, mis selja pealt narmendas, kolmest kohast justkui
saega ldbi ldigatud. Ka vattkuue seljalt paistsid v6lja vatitropid. Siis taipasin. Tuli meelde roomamine saksa dzoti
pc,ole rn6oda jooksukraavi ja saksa kuulipilduja valang.
Selgus, et see oli minu pihta suunatud. Ainult paar senti-'

"mectrit
r()0.

jiii puudu, mil

valang oleks purustanud nru selg-

.

Seilega tahan lopetada oma meenuiusie selle osa, mis
kdsitleb Velikije-Luki lahinguid. Koik sai kirja pandud nii,
nagu mul meeles on, aeg on paljr-r mdlusi kustutanud. Ka
pole minu asi sellest kirjapanekusl mingeid jdreldusi teha
ega kedagi milleski sriudistada, veel vdhem meie ebailnnestumiste ja asjata valatud vere eest kedagi hukka m6ista,
Soda on s6da. Kdsku tuli koigii tdita. Ka elada tahtsid
k6ik, kuigi see vdhestel korda ldks. Ja enda elu tundus igaiihele k6ige kallim olevat, seda lroida sai ainult ise {kui
sai). Arvan, et selline oli iga eestlase Joomulik hoiak, sest
s6disime vOoral maal ia vSoras linnas meile voOraste ideede
(\e s1

A.

KONDOJA

KAI$Iil|T VAIATU$
Jah, see koht oli tdesti \iaiatu, igatahes valge pdevaga sinna j6udes ei n6inud me seal ldheduses mitte ku.sagil i.ihtegi varia . ". Oigupoolest olime siin juba teist kor*
da; lruid esimesest lrorrast pob:ud enamikul muud mee-

lcs. trui seiklused lumesajus ja 6ds hr" Veinbergi bussiga.
ning; et <Patka> tuU meile jdrele ja t6i hornmikuks ViJx-.
n$ Iia koha nimi polnud meelde jiiiinud, vabandame klubijuhataja pr. H. Neemre ees: tema ju sealt tuligi meile
\Iimni tciiile ja viis ka tookord (nagu niiiidki),meid. taidle*
jaid V'aiatu rahvaga kohtuma.

Niiiid; teistkordse kdigu puhul olime <Ikarus> bussiger
(hr. Trirpsal) ja suurema seltskonnaga; Vinni klubi meesja naisansambel, Pajusti klubi naisansambel ja Viru*Jaa*
gupi s6namei^strid- Niiiid .jdi see J6gevamaa Torma lii*
hedane asul,a k6rgite hlisti meelde; pealegi veerldus Pejusti rahvas, et sealne klubi on oma plaani poolest tEpne:
Pajusti klubi koopia" Aga kdige rohkem jei meelde,;
Vaiatn klubitii,iitajate ja pensionA.ride kiilaltslahkus ja
tantsr"dust- Meie piitidsime vdOnestaiatel'e vastu asetada
oma traululusti, jutt on rnuidugi Virrnni ia Pajusti naisansarnblitest Aga meesansarnb".tgi piliudis laulrnlsele liUa oma naiste) tantsitar,nisega poolehoidu v6ita. mis ilmsetrt l6ks ka neil korda. Kdik meie-

saJrs v66nustaj.ate

poolsed etteasted: vdeti

soojalt vastu.

Tantsumuusika't.

tegid kohalikud (Vaiatu) noormehed kahekesi. laulsid-

m5ngisid pe:nsioniiridele igati meelep6raseid trugusid v6si*
rnatult, Vinni klubi kapell ei pflEsenudhi (tdiigilerl
Mbrhamatult, tantsuhimulistele iisna ootamatult je
j?irsku j6udis kette meie iinasdiL kuid see ei hHirinud
vddrustalate ega ka rneie head tuj.u. Jumalagaiiituks laul*
di veel tihiselt mitu i.ihislauilu. vahetati tdnuavaldusi. 4n*
ti lubadusi kdigi takistuste ie raskuste kiuste edaspidigi

tihistel peodhtutel kohtuda.

rl
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iI. JAAilUARIL I$20

kell 10.30 hakkas vastavalt Eesti Vabariigi ja N. Venemaa vahelisele kokkuleppeli,e. lcehtirna relvarahu Eesti Va-

baduss6jas. Aasta var€m sanral pdeval peatati punaarme(:
pealetung Tallinnale ja algas enamlaste vigede vdljaajami"
ne Eestimaalt. 3. jaanuaril 1994 kell 10.30 oli kogu Eestimaal minutiline leinaseisak Vabadussojas langenute malestamiseks, ilrituse korraldas <Memento>.
(LOpp. Algus

lk.

1)

Seakasvatus oD viir,nasel aastal teinud edusamme,
iuurdekasv 66paevas oli 490 g (1992. a. 391 g). Sealiha ko
gutoodang oli aga vAiksem 57 tn vdrra, kuna sigalad ei ol.
nud pidevalt sigu tiiis, alati ei olnud v6imalik pdrsaid osta
Orna majandist porsaste saamine ongi praegu raske krisi
mus, kuna ei ole vajadusele vastavalt emistc poegimise koh
ti. Majandis oleks vaja aastas iiles kasvatada 6000 siga,
orna p6rsaid frleskasvatamiseks saime aga 1993. a" 3662
pead. Kiesoleval aastal olukord selles osas paraneb, saamr

juurde Braatsu sigala ehituse kdigus 60 pcegimiskohta.
1994. a. tuleb meil juurde r;sta 1000 pdrsast, moddunudr
aastal aga ostsime 2614.
Seakasvatuse olukorda aitab parandada ka uutc tervetc:
t6usigade sisseostminr. Uhe vooru oleme ostetud erniseli
saanud, nentle pdrsad kasvavad vdga hiisti. Praeguse turrr
konjuktuur nAitab, et seakasvatus on iasuvam kui veisekasvatus.

Parern nuumseatalitaja on Kruusimdgi,, iiop. kaaluiivtr
g ja parem 2O4-kuuste sigade talitaja Murdj6e Kiitisi"
iiop. kaaluiive 416 g. Viga hea 2- 4-kuuste sigadt talitaja
<;n Kohk Kulli, kellel on suur lcocrrtllus, ta saah oopfrevasek.^
juurdekasvuks 379 g.
Uueks lor-rmakasvatusharuks mcie rnajandis on lambakasvatus. Nirnelt 1993. a. sugisel ostsime endiselt Karuse,
kolhoosilt 80 tduutte ja I tdujdiira. Paigutasime need Kiiti,
osakonda. Praegu uted poc'givad. Tulevikus j:irirtalled miiiime lihaks Sfruriasse, uttedega tdlendame oma karja ja ose,
mritime iihistulele ja i.aludele. Loodame, et laheneb olukord
ka villa todtlernisel ja nahkade parkimisel. Jrilgides turur,
noudlusi rrn kasulik tcgeleda paljude loomakasvatusharudc
ga. K',i piimal niiteks pole hinda, siis lihal r:n, vdi vastu
pidi. Suured uperpallid noudluses-pakkrimises on kergemin'r
taiutavad, kuioleme irhtselt tugerrad nii veise-, sea- kiri ka
561

lambakasva tuses.

l-rue aasta hakul sor:vin ltiomakasvatajatele

ka saamise

rifrmtt'

nii toi).

uno INNO, peazootehnik

kur.

EESTI RAHVAKALENDER
VEEBRUAR KUUNLAKUU
ll

Palvepdev
nrap6eval, s. t.

-l.

23.

,ll, alati tuhkapdevale jdrgneval

kr.rl*

ka,nnatamaisaja (paastuaja nridala) kolma-

pfreval. Kokku on ;kannatamisaja (paastuaja) nddalaid

6,.

kii{inlapiiev,, krilinlamaarjapdev, aasta esimene
filaarjapdev. Eesti rahvakalendris oli ktitinlapiiev talve poolitaja; selleks pdevaks pidid olema tarbepuud raiutud ja

mille,l,e jdrgneb Ulestdusmispriha (lihar,,otted).

kedrus kedratud, algas kudumine. Ktitinlapdev

Madisepflev. Tiihistab kevade ldhenemist, kanadele anti
<v6ti kdtte> (lasti 6ue). Madisepdeva tookeelud pidid huntekodust ja loornadest eemale peletama. Madisepdeval puhu-

2.

oli ka teeni-

jaspere rilestltlemise ja uue kauplemise pdev (<mokalaat>).
Liiiine-Eestis oli kritinlapiiev naiste ptiha, naised j6id siis
k6rtsis <kur-inlapuna>, et tervis prisiks ja suvel vdhem kiirbseid ning siidski s,ig:iks. Kirikus prihitseti sel pdeval krjrinlaid, sellest ka nimi.
9. ll
- Luuvaluplev
15. II
(sks. Fastnacht), lihaheitepeev,
- Vastlapdev
kirikukalendris
viiimane 'pdev enne suurt paastu. Vastlapfrev on liikuv p,riha, sdltuv lihavdttest (40 argiprieva enne
lihav6tteid, alati noore kuu teisipdeval).
Eesti rahvakalendris on Vastiapiiev eeskiitt naiste tdid
ia tegbmisi korraldav tdhtpfiev: .oli-l6ppenud ketramine, algas kudumine. I(o,gu Eestis tuntud vastlakombed on liulaskmine, millega taotleti linadnne, seajalgade s<iomine ia
mitmesugused seajalakontidega tehtavad toimingud {vurritegemine jm.), mis pidid edu tagama seakasvatuses. Vastlapdevale jdrgnev kolmapdev on
Tuhkapiiev, lLa" 16. veebruar. .Selle piieva kornbed on
sentud tuhaga kui rnaagilise puhaotus- ja t6rjevahendiga.
.iH6nel pool (Mulgimaal) kandsid noored tuhkapiieval ringi

dlgnukku tuhkapoissi laiskuse srimbolina.

Kirikukalendris tuntakse tuhkapdeva alates 8.-st .saj.
Kristuse kannatust ja surma tihistava suure paastu alguspfrevana. Nime on pdev saanud tuhaga rilepuistamisest kui
kirikliku patukahetsuse stimbolist.
22. ll
Peetripiev Eesti rahvakalendris kevadet en- P?iev
nustav pdev.
on nime saanud apostel Peetruse jiirgi"

'JETL

I|ORO$KO{IBI$T

Oleme Vinni <<Infos> kirjutanud ldhteandmeid ida- ja
lfrdnehoroskoobi kasutamiseks, millest teame, et k6ige olulisem on teada konkreetse inimese pdikesemdrki (sodiaagimdrki) ja seda, millise looma aastal ta on srindinud. Arves.
tada tuleb ka, millise looma aasta parajasti on (1994

-

tr<oeraaasta).

24.

ll -

Eesti lseseisvuspflev.

nud tuule suunda

ja

vastavat niidalapdeva peeti kanadtdd-

deks eriti krilvamiseks ebasoodsaks; madisepiieva tuisu jdrgi
ennustati head suve ja rohket saaki. Nime on pdev saanud
apostel Mattiase, kirvega tootavate kzisitooliste patrooni

jdrgi.

EESTI VANASONU
T6nisepiieval t6pratoit pooleks (Otepee)
Jaanuarikuu sula on ndlja ema (Kambja)
Enne jdulud on rukkihiirmatus, piirast joulud aganahdrmatus (Haljala)

Kui tdnisepdeval nii paljugi pdikest paistab, et rnees
ndeb hobuse selga hripata" siis tuleb kena aeg (Muhu)
Kui lihaheide (vastlapiiev) reetee dra heidab, siis olla
head viljaaastat oodata (Holstre)
Kui kfifinlapiieval kukk juua saab, siis tuleb hea viljasaak (Lfiganuse)
Kui kririnlabd vihm sajab, tilkuvad p6llumehe. silmad

vett

(Pha)

Pese pesu

kiifinlakuus ja 6una ditsemise ajal,

saad valged riided (Rakvere)
Ktirinlapdeval liiheb kfrlma sfida ,l6hki (Aksi)
Vastlaptieval on ilmal teine sil,m vesine (Vdndra)

siis

suunda piki sodiaaki. Arvesse v6etakse k6ikide astroloogili.
ses majas asetsevate planeetide m6ju.
Ulaltoodud miirkide m6ju arvestades saab koostada tele
v6i kellegi teise stirmikaardi, mis annabki inimesest tdpse
pildi.

(Artikkel

on koostatud USA kirl'aniku L. Goodmanl
ja 1993. a. <Astroloogilise abime-

raamatu <Pdikesemdrgid>
he> ainetel)

Veelgi tdpsema pildi saamiseks inimesest tuleks arvestada veel teisegi mdrkide ja tegurite moju. Allpool nendest
mSjuritest"

I ) Piiikesemflrk (sodiaagimrirk) on teatud kindel sodiaagi piirkond, milles Pdike asetses inimese srinnihetkel. Kui
srindisite pdikesemdrgi m6juperioodi esimesel v6i viimasel
kuupiieval, siis on tdhtis teada ka srinnihetke tiipset kellaaega ja stinnikoha geograafilisi koordinaate.

teada vdhemalt
2) Rohkem saame teada, kui teame ka konkreetse inirnese tdusumfirki. See on sodiaagimdrk, mis oli parajasti
tbusmas idahoris'ondil inimese srinnihetkel. Uhtlasi on oluline selle t6usupunkt
- mdrgi algtipu tdpne nurkkaugus
horisondist.
3) Kuumlirgi omaduste lisamisel tdiustub pilt veelgi"
Oma kiire liikumise t6ttu avaldab Kuu otsest m6ju inimpsriiihikale. Kui Kuu asetseb Jddras, siis muutub inimene
.Pdikesemdrgi jzirgi saame inimesest

E0 oln

.

aktiivsemaks, Kuu Viihis asetab r6hu tundeelule

ja

romanti-

kale, jne.

4) P6ris t2ipse pildi saamiseks inimesest tuleks arvesse
v6tta ka astroloogilised e. horoskoobi majad, mida on nagu
sodiaagimdrkegi kaksteist. Esimese astroloogilise maja
rnddrab iira teie t6usumdrk, tdpsemalt, selle miirgi tdusupunkt, edasi teised sodiaagimiirgid vastu kellaosuti liikumise

See laste vastlasdit. mida teeb Rein Heiskonen, toirnus
rohkem kui 20-ne aasta eest. Kas selline vastlas6it toimub

ka tflnavu?

mhoctrjrs Arsrr0 fOilID0JA
Toimetuse telefon 47-349. frlaht 1,0 triikipoognat.
Triikikoda <Trfikis>" Kohtla-Jf;rve" Torujbe t. 19. Tasuta.
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