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"Lumevaip ,katab juba mttnendat nfldelavahetust mele
pdlde ja metsi. Pere on kokku istunud kaminale liihena,le.
rga mehe m6tteid iihendab aeg-ajalt lahvatav tuleleek.
TaIv toob endaga kaasa kiilma ja pimeduse, sel aastal ka hulgalisett raskeid hetki- protsess on pbiird.rmatn. Enneolematu kiirusega lalunev sotsialistdik btokk,
lootusetu majandusseis, Moskva piitie kramptikutt kin_

ni hoida iilemvdimukiiiest
- k6ik see sunnib mdtteid vahetama ja oma teed valima"
_ Igr piiev toob uusi probleeme" Nad asuvad brineval
tasapinnal" 'Keeleseadus, iileminek uuele rnajandussiisteemile, paiksustsensus need on vaid osa kiislmuste*helast, mis sellel aastal lahendust n6uavad.

Vabariiki" rajooni ja valda tabos liitude tegemise
-buum"
Jiirgmise liidu tekkimisega tunnetad ette- Isa suurenemlst.
vaatlikkuse
Stabiliseerus talumajapidamise eeliste illestugemise tuhin {rhisettev6flusega vorret-

Iga
f"!.
kahjutik.

algatuse digsuse

iifleb AEG. Kampaania

Kas uuele majandussiisteemire iileminek on reaalne
see on kiisimus, mis nd.itau
rdhva
usaldust v6i usaldamatust uutmise suhtes k6igi
"""ti sellest
tulenevate tagajfirgedega, rnida vdib-olta vaUariiti juhtkond enam ,mdjutada ei suuda,
Oleme rteel Eesti Vabariigi viiljakuulutamiseler ornt,
raha taaskehtestamisele.
Poliitikud on otsinud rmaa ja omandi iimberjaotamise vdltslubatuste
maaharijitega liitu. V"ia -uii*, L,ri
.abil
'seg oll olnud neile
kasulik. Maaelu ja
pollumajanduse
prioriteet on jiiiinud senini kdlavateks -fraasideks.
so'tsialismi riilesehitarnise teoreetilisi aluseid oleme
tulroinud pikki aastaid. Kui m6isted poltumajanduse
prioriteedist on ka sellesi teoreetilisest pagasist, siis tu_
leks t6siselt nendes kahelda" Kapitatismiteooriat pole
sellise pdhjalikkusega viilja tiiiitatud, toimivad vabad
turu- ja konkurentsiseadused. Ja tulemusi oleme niiinud
ning nendest ka tiht-teist kuulnud.
Rajoonitasandil k[ib arK iimberristimine, p6llumajandusvalitsuseks" Tiiitevkomttee jagab pdllumeeste
maja ,Iinnavdimudele. Majandite juhid -tugesia eeltoodu
vii,Firaks. Rajoonikomitee hoone on pooltiitr-i. najoon ia
linn vajaksid kiisimuste kooskdlastatud lahendamist.
Poleemika Rakvere teatri oluko*a iimber jdudis
vabariigi iildsuse ette. ,otsuste pidev muutmine rajoonis
laseb ,isegi ktisida, kas Rakvere teatrit vaja onii. Loodame, et o,lukord kuidagi lahenema hakka-b. .luirut, kul
teater abi saab. Tsentraalsert. Kevadel oli teatrile.sq)rritatud otsida majanditest .servamata laudu tefliniute tegemiseks! Nii teatrit ei remondita ja teatri-k;h6 virumaa kultuurisituatsioonis ei sel6,itati.
Kaminas on leek kustumas ja punastele siitele ruuEi anrlmas. Jiitkame mOtetega vaita pii"eseivan, et
vallaga on Fama lugu rmis taludegagi: - forslee.lmind
ei
too _kasu. Majan_did on aastate jooksul vOimaiuste pii_
res hoolt kandnud roma territoortumil so{siaal-, olmejm" kiisimuste lahendamise eest. Ja sei
ieau veel tiikiks
oJaks nii. viihemalt ceni, kuni kolhoosi-iutrumisaparaat
nriinimumini,
vii,heneb
andes teed iihist"t"f" i" i"toA"t".
l(okkuvdtteid aastasest tiiiist tuleme tegema
uude
peahoonesse. veel on iiht-teist tetra etr,itaj"tui"iatit6bltnneistritel. Selleks ajaks ootame toredaid ettipalrefuia,
kuidas kasutada endise peahoone-klubt rn"-u-["ievikus.
Eelmised jdulud pidasime omal alsatuset, ntiiiased
o-n_ ametlikuks piihadeks kuulutatud. ttorraiiame
onur
lbiidd-toimetused aegsasti selliselt, et j6ulud ui toluL*
-ootanatult! Toome kuused aegsasfi toAuaessel
_ Soovin kdisile vildelastele r66msaid jdulupilhi, tl,;
redaid aastaldpuhetki koos peresa, k;;
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Meie pra,egrwe klubi Ja iuhatusehoone ehitamiseks lEks

30 aastat tagasi

lahti f95C. aaita ,siigisel. Jiirgmise aasta mais oli rnaial
juba katus peal (nagu tdestab juures otev foto). T[na 39
aastat tagasi kiiisid maias kibekiired sise-tdiid' ia hoonc

oli majandis ju?ratuses arutusel oma
tdrklisevabrikr.l ehitarnise kiisin:us. August Lepasaar €ttevdtliku rnajandusmehena suui:s iuhatust.veenda tarkiir" to*ttrrise kasuiikkuses ja nii vorrnistatigi otsus ehitada vinni kiilasse, seni kasutamata maatiikile allikate
juures,
oma tdrklisevabrik.
Sama aasta oktoobri l6puks olid asjad nii kau$el, et
algas tootmlsliini katsetamine. selgus-id mitmed kitsaskohad: transp,ortb<ir ei vastanud nouetele ja tuli iirn1959. aasta algul

ber vahetada, oli vaja leida uus tsentrifuug ja taiendada

teisigi

s6lmi.

pidulik avamine toimus

12. m?irtsit 1960. aastal.

Iloone piilulikul ava^misel iitles tervitussdnu raioonlkomitee esimene sekretiir L. Merdik, kes andis tublidelc
tiiiimeestele rtile ra.jooni aukirjad. Oli esindajaitl p6llutiiiiminbteeriumist ja naabermaianditest. Orna isetegcvuslast€ kdrval esinesid Eesti Raadio estraadiorkester,

Heli Liiiits, Ka.lmer Tennosaar, Artur Binne it.
elsetegevus sai niiiid uue hoo, sest meil olid nlitd
ruunid, kus harjutada ja esineda.. .r (klubindukogu Uige Aino Vilrava).

ietsembrikuus voisid tdcimehed esimehele ette kanda,

et ettevalmistustcjcid on liibi ja eSimene tdrklis kottides.
Mis on saanud tirklisevabrikttst tdna?
Vastab Sirje ARUKADV.
<MajandileLnnavad omaniiolisqse pdhitootmise k6rval tegutsevad abiettev6tted. UXs vanemaid neist on
td,rklisEvabrik, mis saab detsembris 30-aastaseks'
Tdrklist ioodeti siin vastavalt sellele, missugused
olid kartulisaagid. Siis aga kerkisid iiles loodushoiuprobteem'ia. sest vibrikust tulevad jeegid hakkasid i.imbrust
ieost^rira. Uleskerkinud probleemidele lahendustee leidmiseni seiskus vabrikus tarklise tootmine 1988. a. SeIlest tingituna on kartul leidrrud ntiiid kasutuse loornakasvatuies viidrtusliku s<icidana. 1984. a. seati meie ruumides iiles peedipesemisliin. sellest ajast_alates saab loomakasvatus siit bestud juurikaid (poolsuhkru- ja stiiidapeeti).
- tbO iseloomu muutfnisest on tingitud ka meie kaadri vahenemine. Meie staazikam totitaja on rnajandi asutajaliige Aleksander Gaver, kes tci<itab siin sellest ajl$'
t<tii viUrik kAiku l6ks. Pikemat aega on tdrklisevabrikus
t<icitanud Viktor Retse ja valter Gaver. Esilekerkinud
probleemide lahendamisel on meie vdikest kollektiivi abisIanud nii n6u kui j6uga vabriku endised ttiiitaiad Aksel
Ambos ia Kalle Tammeleht.>
Onnitleme tdrklisevabriku kolldktiivi juubeli puhull
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UUT MEIE METSKONNAS
Sellel aastal

liideti

meie

iihisrnajandi m.aadega

180

ha endise sdjavdebaasi met-

si. Seal ei ole aastaid Peremeest olnud ja seepdrast
on sealsed rnetsaalad kuivanud, tormiheite ia torunimurru puid tiiis. Need
rnetsad vajavad hddasti
hooldusraiet, mille maht
ulatub meie tavalise aastaraie piirirnaile. Seepdrast
otsustasime anda 1990. aasviilja
tat soovijaile
raielanke sanitaarraietest

tarbqpuitu (palgid,'latid,
postid), 'lxirirduge metsatilema poole. Need aga, kes

tahavad ktittepuid

osta,

saavad ostu vormistada raa*
rnatupidamises v6i rnetsa-

i.ilema juures.

P. S. Metsameestel on
kavas luua isemajandav
irnetsaiihistu majandi sees.
Selle p6himOtetele on
heakskiit olemas, kuid eksisteerib veel rida <Pisiasju>, millele lahenduste leid-

PATUSilS" A|ATAXD| fE3tr'i3E3, VALnll PtAlsttl UUJ f,oxlolt"
PIISAVALI TUUMI HAI'ASflAII(&
HOONE. SEttE OMBER ON

tegevus, rnSttetuks. Kuidas

ARVESIANUD NII XONTORIHOONE ANHIIEKTUURI XUI (A SEDA, ET
NEIS I(AHES OTEKS SIIITIOHISUS, ET N D IEINEIEIST IIIEXDATIID.

huvitama eelkdige neid, kes

mata muutub isemaiandamine, see tdhendab i.ihistu

t

see

k€innurahaga. See

Peaks

tahavad ise iiles tdita d a metsa,materjali. Nii
et, kes ei karda tiiiid ja
kes vajavad kiittepuid ia

kava

areneb,

jdrgmisel korral.

Lembit LAKS

'TEIUD
. PROIEKTEERIDES
OHT UUT ETAIAUI ItrHETUSSE
sEE
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ral (a olrNEsruNuD'

OX ?ITI

HANSEX

uRvE stxtsalu
rP6llurnrftrdurr rr. I, t9t;

LUGUPDETUI} KOLHOOSIN,AITVAS !
Teame, et Koeravere noored olid omal aial agarad
seltside tegevusest osav6tjad. Muude ettevdtmiste k6rval

toimetasid rrad ka kasikirjalist almanahhi, kus avaldati
oma kirjanduslikke rkatsetusi' otsingud almanahhi leidmiseks ei andnud pikka aega tulemusi. Niifld aga, tiinu

silvia Poikliku tShelepanelikkusele joudis minuni al*

manahhi <TAHISED,) 'i.i'ks number (II aastakdik, nr. 1, '
jaanuar 1933). Selles on kaheksa proosapala ja tiks luuietus (<Mdlestis yhest piigast>). KOik need sn Sdretult

korr,aliku kaekirjaga kirjutatud, kokku kiiidetud, kaas
kaunilt illustreeri'tud.
Autoritena on siin esindatud Marta Kreek, Ants Kikas (v6imalik, et varjunimi), Arn. Norts (vbib arvata,

et toimetaja, sest just tema palub materjalid jdrgmise
numbri tarvis dra tuua), tkeegi M. Osa t<iid on ilmselt
Homo nocturnus, Garmin, Sampo jt.
varjunime all
Arvan. et -almanahhi numbreid on kodudes vanema.te inimeste raamatute;paberite hulgas veelgi. Kui midagi
taolist silma hakkab,-andke, palun, endast teada. Ka

ootan andmeid selle hohta, kes kasutasid eespool toodud
varjunimesid, kes oli illustreerija, kui kaua almanahhi
vdlja anti, kas see oli iihes v6i mitmes eksemplaris.
Iga leid meie esivanemate elu-olu kohta on hinda*
matu vddrtus jdreltulevate pOlvkondade jaoks.
Endel MOLOTOK

KIRIANDUSHUVILISED
kes

'

saab
ja jiille tuleb otsustada'
laureaadiks'
jiirjekordseks
r*r:anduspru6*il.
maiandi
uudisteostest tahan esile

VeeI m6ned t<uuO

1989. aastat itmunuO viihestesi

tO"t" :atgmisi:

Nikolai BATURINI romaan (KARU

'SODAT*"'

'

Seda

mahukat teost tuleb pidada autori silmapaistvaks. saavu.Sa ka tdhtteoseks eesti kiri.a_nduses. Tiihelepairi"f.",'luJeja
letab teosest meeldivaid loodusmaalinguid,
""fif
harukordseid eluseiku ning peenelt, tabatud
irii.r.titi
iniilsuhteid kiilas. <Lebi Siberi pisikiila k6ndides oskab
Batarin mdrgata vahest rohkem kui m6ni teine mees l5bi terve Euroo'pa tuuritades: (Aivo L6hmus)'
Arvo VALTONI romaan (MASENDUS JA LOOTUS>'
see on romaan, milles rohkesti autobiograafilist materjali
ja mis kdsitleb siberisse saadetud eestlaste elu. Keskseie kohale ,on teoses seatud inimeste elu ja ttid iihes ma*
jandis ajani, kuni viimane eestlane seilest sovhoosist koduradad6le tagasi pddseb. Rornaani tiks peategelasi ieiab, et inimestele on tehtud rdnka tilekohut ning et seda
andeks anda ei saa. Veel jdreldatakse, €t paheline on
iihiskond, mis represseerib sellisel mddral ja sellisel hulgal oma liikmdid ning et ei, saa uskuda- juttu helgetest
.Eesmdrkidest, kui iihiskond kasutab nende saavutarniseks

selliseid vahendeid
Ji.iri TUULIKU valimik (HAAB>' Raamat sisaldab
valiku varasemaid humoristlikke Abruka-lugusid ja uue

jutustuse <FUNAJALG TILDER>',
pikema
.getane

mllle

peatg-

on lugejale varasematest iuttudest Juba tuntuks
saanud vana l<alur Kaspar Soom.
MATS TRAAT andis lugei*tele uue luuleraamatu
dAALILLEDT. Selles leiarne mttrner.& var€m kirjutatud
luuletusi, aga ka hulga uusi eluluglusid llarala-sarjast.

Endel I}{OLOTOK
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PAVEL POSTNIKOV

SILVI-ALIDE FLOREN
ONNE JA .IUGEVAT TE&VIST!

!,5. detsembril sai tiiis 25
aastat 'piievast, kui RIITA
BORK juhatuse sekretdri
toolile esimehe kabineti uk-

se ette istus.

Kiisimusele, kust on

P5-

rit j6ud olla alati heatahtlik ja abivalmis suhtleja
inimestega, kellele oi
kui palju nende aastate
jooksul
on tulnud sele- vastas
Riita: <Ju
tusi anda,
see k6ik lihtsalt niimoodi
ongli, ju siis see, missugune ma olen, kodusest kasvatusest, lastetoast kaasa

on saAdud.>
Kdi,k meie kolhoosnikud
ja kiilalised Eestimaa gral-

judest paikadest ning veel

kaugemaltki, kes Riitaga
kokku puutunud, teavad,
et oma t<itid teeb ta ddretu
td,psusega"

Pdris

alguses,

kui oli vdike Vilde, tuli tal
teha k6ik, mis iihes kantseleis vajalik masinakirjaja kaadritd<i, isegi s6javde-

nud.

Praegu tuleb

igal

aastal

majandisse kuni 1500 kirja,

SUURETE SO}+AMEISIRILE.

27. jaanuar
21. jaaquer

juhendit jrn., . vAlja iiiheb

palju. Lisaks neile koosolekute ,protokollid
ja vdljavOtted nendest. 26
aastaga on Riita tiiis kirniisama

jutanud 50 suurt kontoriraa'matut. Vahetpidamata
heliseb telefon, on vaja

tellida telef,onik6nesid,' on
vaja vastata helistajatele
ja nii m6nigi asi hddalistele
dia r&itikida: anda seletusi
tulnutele ja oma
inimestele, setrgitada, kuhu

tkaugemalt

ja kelle

poole piicirduda ja

kas esimees

halvas tujus.

on heas

v6i

Sekretdr on kogu rnaja-

,pidamise keskus.
tead,ma

Ta peab
k6ike, ja kui vaja,

peab oskama ka natuke
luisata. Ja see ongi sekretiiri t<i<i p6himiiiirus.
Riita titles veeL <Mul on
olnud siin kolm iilemust
ja k6ik nad on head inirn€sed olnud. Ehk on seegi
,tiks p6hjustest, miks ma
nii kaua siin istunud olen.>
Nii see t6esti on ja kiil-.
lap peab inimene ise olema
oskaja, oma suhtlemist ja

tiirid sellis'elt tegema, et
k6ik temaga head on. Riita
oskab sedaHilma TOOMINGAS

lqri

tC. DETSEA^'R'L II66DUS 8' AAS'IT ltElE ESIHESE LAUNEAADI
ruDoLF srRGE soxxlsr. t97r. aasrasr ]trEstlr ARAYUSE KAIA'
r ataNDt TERf,lTOoElUttt auousl vota*il tooguD MtrLESrUsMtrix
I{EIE

-

50

kasvas tcjtimaht ning k6ike
seda ta enam puht fiii.isiliselt oma 6lul kanda ei j6ud-

$il

- Ai, jaauuar
- 12. jaanuar
- 8. jaanuar

LUDMILLA ANRO
EBNA RODDI
HELDI RUTI.'
LEILI-VENIITA KRUUSE

arvestus. Kui juurde tulid
Kadila, VOhu ja veel mitmed teised tootmisldigud,

ffi-

5. jaanuar
20. jaanuar
23. jaanuar

lillA 30nr on* t{tot^t}i tlct

PARI$ EDUKA$ $PORDIM$TA
Vaatamata maainimeste pingelisele tci<ile, oleme suut-

nud aasta jooksul maha pidada mitmed spordivdistlused,
oleme osalenud k6igil rajooni ja vabariigi ulatuses toimu-

nud .v6istlustel, kus osavOtjaiks koln*oosirahvasUle vabariigi pannakse majandid ritta Eesti NSV kolhooside suvespartakiaadi tulemuste p6hjal. Meie rahvas
€sines seal iillatavalt hd,sti, saavutades 2. koha.
Juba kevadei varakult koru-plekteerisime v6istkonnad ning algas ettevalmistus suviseks hooajaks. Ilmselt
tuli see kasuks k6igil aasta jooksul toimunud v6istlus-

tel.

i

Suvistel Viru mdngudel tulid rneie sportlased iildkokkuv6ttes 4. kohale, majandite arvestuses kindl'ustasid nad

endale 2. koha. Viru vastlamdngud jdid aga sel aastal lu-

m,e puuduse

t6ttu

dra.

Rajooni lauam5ngude spartakiaadil olid vildelased
j&illegi 2. kohal, tippjuhtide XV talimAngudelt toodi aga
koju 1.

koht.

J6UlUd

seostuvad meie vanemal ,polvkonnal

aisakelladetilirnasttiiidetudkirikuteejapoh-alikelaulu;;s";;;-meeli iiie"tu;urt k6lasid ki;iku vdimsate v6I-

6htuga ktiiinalde
aII; seostuva-d" "uLu" perek-ondliku
lauaga ' " '
kaetud
jOulupuu
ning
i6ututoitudega
rai""r
Nooremale poi"Xotinale toob jdulude - meenutamine
silme ette pilte ,"it"ri, kuidas siidamesopis kalliks..peetud
piihitseti ja
;iihi t<oouies miii6os'\aetrld
..akende taela
j6uiooiir--O-J"tri"te fiuiJuAest hoolimata miirhu anti, et
pole
ununenud
lud
'-Eestimaal erilised:
fa""r"A :O"f"A on meie vdikeseltraditsioon
on niiild

vide

aastakiimneid ametriku p6lu all olnud

l*i-f.""f"tituA ptitrafrs, mida igaiiks v6ib oma stidamejiirgi Piihitseda.
hiiSle
----rohkem [<ui varem vaviifrr"Jet
- ijat oleme rddkinud
vabadust inimestele,
valist
all
ielle
UaOuseii, *Oufd"r
";;l1'17g["

Vabadusaade on meie meeled
tihingutele, eesti
j6uau andnud' -et i6uda kord
meile
ning
ndionua
;;k;;";
j6u-

[a

sisemtse vabadusJni.

Ehli aitab selleks kaasa ka

ludhtu.

Nagu tcios, nii peab ka spordis valitsema distsipliin.
Uhe inifnese tegematajdtm'ised v6ivad ipanna teised ebameeldivasse olukorda. Nii juhtus ka vabariigi kolhooside

talispartakiaadil, kus suuremate majandite arves,tuses
(tile 500 tciotaja) olid vildelased sportlike tulemuste p6hial 2. kohal, kulid said 12 miinuspunkti seet6ttu, et iiks
spetsialist v6istlustele ei ilmunud, ja l6pptulemuseks oli
,see, et edukalt esinenud sportlased langesid 2. kohalt 6.
kohale.

Suvest on saanud stigis ja srigisest talv. Praegu k6ib
lauamiingude spartakiaad. Seni on i6ppenud vbistlused
koroonas, milles meie vdistkond sai 4. koha. Kahju, et
vdistkonna arv nii vdike on (3 meest, L naine). Meile
sobiks v6istkonna tunduvalt suurem koosseis, sest meil

on s,port massides ja tiksikuid vdga hdid mdngijaid

vdhe.

on

Aga suurema vdistkonnaga olerne seni olnud ptitid*

.matud.

T6eline talv on kdes. mis siis muud kui suusad alla
sest terves kehas on terve vaim.
Eevi PIHLAK

ja liuglema,

f LYo$APA|(ASE,APA|(SU|.U^{EGAoxRASKEKSKAISUMUSTC.
rtAXS I.ETSAELAHIKEIE. LAHME SIIS I(A SELLEI IATVEL XEILE APPI
xElt LEEYEXDADA ol{a KoHuMuREslDl
h AfTAME
'
Fofod: A. IAIAKAS, E. I(APSIAS' H' TOONUKS

MEELDIVAT
aastat !
koosfooks meie iihiiel
kultuurip6llull

RAHULIKKE JOULUPUHN
ONNELIKKU TEGUDEROtr{KET

'

JITEATUS JA I}EISKONDLIKUI)
' OR,G*IVI$ATSI(X)NID''''

6p

Toimetaia Endel ltlOLOfOH.
rajoon. Pajtrsti. Telefon: 47'4AL
Eduard Vilde nim. kolhoosi infoleht' 2S?130 Rakvere
nKaevuro, r"nir"-Jat"".--v. xineisirtixixoA"
iffi;;
800'
Maht 0,5 trtikipoognat. Trtikiarv
Iell. nr.8020
sepa t. 19.

