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Oleme lugenud Ja kuulnund, et IME kiiivitub 1. Jaatr990. Ja seda lootuses, et elu Eestimaal liiheb

nuarist

paremaks. Oleme tiidinenud iuttudest, et kauplused on
tiihjatt ja et pole bensiini, seepi, ehitusmateriale; et 6petajad, arstid ja juhid on rumalad, masinad viletsad ia
varustajad ei varusta; et tiiiid tehakse halvasti Ja et
palgast ei piisa; et lokkavad prostitutsioon ia kuritegcvus. Siidantldhestavalt kutsume kaitsma lapsi, vanureidn

haritlasi, p6llumehi ja eriti na:si (targu i?ietakse iitlemuta, kes neid riindab), ja Jlriekindlalt ndutakse priorlteeti kellegi ees ja suurt rahalist toetust. Aga raha ka
ei ole. Sellised nflhud, iiUemised ia siiiidistused iiksteisele liiiivad vilia maianduskriisi olukorras" Meie viiike
Eestimaa on koos suure Liiduga siigavas maianduskriiris. Kriis ei teki iileiid ia iileiiii ei saa sellest v[lia rabelda. Seetdttu IME v6ib ju iaanuaris kiiivituda, kuld
imet siiski kohe ei iuhtu. Arvan, et olukorda muuta on
v6imalik ainutt iihiskondliku omandl iiirkiiirgulise viihendamisega kuni tiiieliku tlleminekuni eraomandusele.

Just nimelt jiirkiiirgulise tleminekuga, kuna pdllumaJandus jflrske n6kse ei salli. Sisuliselt tlhendab see
sotsialismi kaotamist. Praegune siisteem - k6ik on
meie, kdik me juhime, k6ik me vastutame - hiivib
kindlasti sel lihtsal p6hjusel, et puudub peremees. P eremehetunnet selle riigikorra juures pole v6imalik
taastada, sest me tddeme ju, et teda on iupphaaval
viihendatud ja t?inaseks on ta hoopis kadumas. Loo-

rLenini lipu all, Stalini iuhtimi6ung
sel -edasi kommunlsmi v6idu Poole>
on oma ttiii teinud.
Olen paliudelt noortelt meestelt klisinud: rNoh,
v6ib-olla m6tled talule?r Vastused on hiimmastavalt

fihesugused: pole taluseadust (praeguseks Juba on) ta
klndlustuqnet tuleviku ees. Tegelikult pole aga asi selles. Arvan, €t kindlusetunnet ei ole eestlastel vdimalik
krlnagi saada selle s6na tegelikus t?ihenduses, sest oma
piire me kaitsta ei suuda Ja igasuguse seadusegi v6ivad isuured sdbrad> paugupealt seadusetuks muuta, Dl$
ajaloost h[sti teada on. Oigem on vist, et me veel el taha ja ei julge endapeale vdtta talumehe rasket tiiiid. On
lu lihtsam nii, et vastutust ei ole (maJand ongi sec

kindlusetunne). Uhel hommikut tuli minu juurde loomapidaJa ja mala omanik. See noor mees iitlos: rKuulc,
saada ruttu ehitusmehed minu vildakat piimapukkl psrandamalr Vist pole m6tet sellest kdnelusest rohkem
r?iiikida! Arvan aga, et see pole etand: ta iseloomustab

praegust mdtlemisviisi iildse. Kahtlen, et sellest mehest
talumeest saab.
llluidugi on ka sootuks teistmoodi noorl mehi. EPA
koolis 6pib loomakasvatust tbiimehe lleina Valdre poeg
Andrus. Praktika tegi ta meil. Kui oli juttu, et sul issetn6 5ii11, tuled ehk ka ise siia, siis iltles ta kindlalt, et
temast saab talupidaja. Ta peab ka praegu loomi ia ehltab. V6imaldasime talle praktihaajast oma loomsdelc
heina teha. Seda noort meest ma usun.

midagi on korrast &ire"
mingi organisatsioon
nagu partei, komsomol, ametiiihingud ine. Viihemalt
k6ik nad arutavad kiisimust ja isegi protokollivad. Aga
tiiii tegemisel on otsustav osa ikkagi iihel inimesel. N[itena toon Kadila seltsielu taassiinni. Kadilasse tuli elama suurte teadmiste ja oskustega Malle KopBel. Serl
miingivad klaverit ja laulavad niiiiil lapsed, laulavad
nende vanemadki. Niiiid on iileval kiisimus vastupidl
endisetre: .(Miks kiitl Kactilas tehakse igasuguseid asig,
aga Pajustis mitte?> Vastus on lihtne: Paiustis ei ole
praegu Sellist inimest.
' Aga mis siis ikkagi saab maiandist? Olen arvamiscl,
et viigisi kangutama hakata iihistute, liitude ia talupldajate vahel Dole mdtet. Infolehe 5. numbris kutsub Aflan Aan iiles iihistute loornisele, aryamuste ja m6tetQ
Me oleme hariunud, et kui

peaks selle kordategijaks olema

vahetamiseks selles" kiisimuses. Kahjuks pole vastukaiasid tulnud. Jiirelikult pole asi veel kiips, Dole veel Juh
gust.

N6mmkiila kolhoosi poolvbgisi laialiiagamist, millest
praegu igal pool soosivalt r?iH,gitalrse ia mille plrast
sealne esimees kuulsaks saanud, tuleb minrr meelest
v6tta kui nende olukorda. Meie tase on aga praegu telne.

Sellest aastast liihevad eraldi arvepida,misele mele
metsamehed (Lembit Laks) ja kalamaiand (Reil Tenson). Igal Juhul tduseb neil tii6- ia mdtlemlstase. K6ikt,
kes meie majandis on tahtnuat maad v6i soovinud ostl
masinaid, oleme igati toetanud, sest talupidamine mitmcsugustes vormides on maaelu'tulevik.
Veel arvaD, Gt elu Eestimaal l[heb liihemal aJal vecl
natuke hullemaks, sest langust on raske pidurdada
enne, kui v6im, vEBi ja maa kuuluvad meitele. Aga scc
eeg tuleb! Kuhu ta piiflseb!

Iread uut aastat!

aarneNum{saLU

Vinni Kiila RS N6ukogu (see kohmakas nimi jiiiib
veel iileminekuajaks) esimesel koosolekul valiti n6ukogu esimeheks JURr ALLIKALT.
Esirrehe asetH.itjaks vatsid saadikud LEO SARNETI
(asetiiitja ei pea olerna saadik).
Meie majandi esindajalrr.s vallas kinnitati Jiiri Alli*
kalti ettepanekut MART JOGI.
Meie saadikuteks on niitid:
Pajustist

JURI ALLIKALT,
LEMBIT LAKS,

rKodumaja ndudlikkus pole selles, et ta. annab sulle
peavarju ia sooJa, mitte selles, et sul on maia seinad,
vaiA seiles, et ta on tliitnud sind pikkamiidda 6rnuse t ;--gavaraga. Ta on kujundanud su siidame p6hia saladus'
liku massiivi, millest nagu vesi allikast siinnivad unis-

tused'p

' antoine de saint-Exup6ry

&dtta piirkonnast
HEINO PART

Injust-Koeraverest
HILMA EOOMINGAS ja
JAAN VILU
REIN TENSON.
Rajoonis esindab vildelasi ja nende huve REIN TENsoN.
Viirnasel koosolekul soovisid volinikud hiljuti valitud saadikutele j6udu IME Eesti pakiliste probleemide
lahendamiseks, maarahva huvlde kaitsmiseks.
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<Nii rasket aastat kui 1989. pole ehitajate jaoks veel

tiiles treain,sener ehituse alal Jaak Kimmel"
<Probleemiks number 1 said materjalid, mille puudurnist v6i mille saamlse ltinklikkust k6ik me pidevalt
tunnetasime. siit .ka pohjused, miks"jiiid lopetamata elaolnud,>>

IITATDU

*rtJ f"Oit". (kokku- 12 korterit) ja I korteriga maja
Pajustis.
- " etritajate tii6 plusspoolele panen viilhalli Kadilas ja
plekksepp

IITAASI,

sai
(ie kohta)-pajr.futis. Majandi ainus
6ndale vdilcese tOtit<oja ning Jrahe Spetajatele-mg.Sratud
elumala Q4, ia 12 korterit) vundamendid on valmis'
S&ses iiirusloomafarmi laiendarnisega oli suur osa
ehitusv6imsustest sinna suunatud ja mitmed muud obtagaplaanile"
iektid
"": Agjj5id
valmls sai ka meie uus kontor, mille juures oli
probl&m,e palju: mitte k6ik alltii<iv6tjad ei tditnud oma
iubadusi, piruOu oli materjalidest ning hoone sisekuiun6us (autoriA nnait Sumrnaiaavet ia Tiit Hansen) oli ehi-

Ka.kum?ie

garc€,zi

tajatele t6siseks Pdhkliks.>

suurfarmi

-ltFia.

Esimesemehenameiemajandisjulgesliipsjaametija
Alati sobraliku
abivalmis kaaslasena on ta farmirahva seas lugupida*
mise v6itnud ning oma tiidtilesandeid ikka hiisti tditnud"
**-di--lKOrK
ig8e" MsTAKs PLANEEnITU r,trrs
KORDA?
----"VOitrdeld.a,etaiatahaaastaeilsinud,dE&plaane
uot" t iOi, t O"g.ia eesrniirke, miltre poole p-i'i1ida' pole ma
ia
i"""gi teinud- ega armastanud. Tiinu sii6davaruiateinifarmi- kollelrtiivf iit ist"l" pingutustele, t6nu Tneie
mot".ausale ja stidamega iehtud tiiiile ongl . edasiminek
saavutatud.
Heameel on lastest, kellel koolis ikka hiisJi liiheb ia
kellest koduski r66mu ja abi on.
JA SCIOVID UUEKS AASTAKS?
Eioskagisoovidamidagienamat,kuietpe.reterve
ja tapsea tuutio oleksid, et meie k6ik oma t66,d hiisti
lrasuks otsustada MAIDU MAASI.

MIS SAAB EHITAMIFIEST JARGMISEL AASTAI'?
<Oleme ikka optimistid olnud ja loodame IME-aas-

talt lahendusi. Meie qptimismi siivendab seegi asjaolu' et

vana aasta sees onnestus hankida margatav kogus tsementi, tublisti silikaattellist ning vundamendiblokke,
mis k6ik kohe nrrarjaks dra lmluvad.
Ja ehitajaile soovin edu uuel aastal.>
Jaak Kimmeli vastused Pani kiria
Endel MOLOTOK
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teeksime.>

Rahva hiidadel on vaid iiksainus ravimeeto't ninelt kasvatus, rnis teeks inimesi arukaks, kaas*
tundlikuks iling Oiglaseks (J" Ruskin)"
Me v6ime kolme teed miiiida i6uda tarkuseni"
Esimene tee on kogemused - see on k6ige raskegnr
tee. Teine on i?iljendamise tee, see on kdige kergem. Kolmas tee on m6tlemine, - see on kdise 6iI*
sam (Confueius).
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T?iiskasvanud nooruko kes astub ellu" pole mida-

mida
$i muud kui nende muliete toode ia tulemus,
ta on liibi elanud orna vanemate majas ia koolis (D.

Ittaiandis on kaua ehitaiaa'metit pldanud Venlo' Ftr'
(foto1 keskel), kelle iuhtimisel on kerkinud Baljud

KAT

uusehitused

ia kellest thnaseks

Pissarev),

on saanud Peainseneri

asetiiitia ehituse alaI.

\ffnlinikud onld koew
M6ned pdevad enne 1989. aasta- l6ppu olid volinikud
oma jeriekordsel. koosolekul, kus tavakohaste kl"isimus*
et tiOroai (juhatuse otsuste kinnitarnine), oli kdne altr
see, kuidas- l6peb majandusaasta- 1989. Nagu esirnees

Arvi Toome ettekandeit selgus, peaksid aasta- 16ppnurnbrid vildelasi rahuldama. Sede seeparast, e't
# rohkem kui rnullu on realiseeritud kartulit, teravixja'
heinaseemet (hiisti dnnestus galeega e. kitseherne,s'
n'dlle seeme Gn nouta-vaks kaubaks ka valjaspclo'!'
l$oui<oguc.le r,i i t';

),

juurdekas* piima o$as on tSus md.rgatav, ocipH-evased
vud nii nuumveiste kui ka sigade juures on plussis
ning elanikkondki on majandi kaudr: realiseerinud
piima ja )"iha- rnhkem kui 1988, aastal', tbusuteed on
kdinud kalarnajand ja lcarusioornaf'arrt.
s ka k6rval- ja tor;stusliku tootmise osa rnaiandi liidises k6ibes ei lange allapoole eelmise aasta tascnruest'
Volnikud said teada, et
* on sdirnitud otseleping :0he sbiduautotehasega" kust
1990" aastal peaks tulerna r-najandirahvaie i5 s6idrrautot,
* jiitkubr rnajandile mittevajalike autode ja traktorite

nniitik individuaalrnajapidarniste tarbeks oksjoni korras.

* 1990. aastast alates on iihismaiandi k6igi tiiiitaiate;
korraline puhkus 24" ttiiipiieva'
toot* tile poole rnitjoni rubla rahva naha on rnajandis prot*
rnises, Aasta i6pul arvestatakse igale summale
sendicl, ja kui, soovitakse, v6ib protsenciidn &S& ka
*

hogu surun& vdija vdtta,
aastal ldks hoogu kinnisvaratle (individtr.l*

l.6ppenuci_

aaiet,amutei mtiUk kolhoosnikele"

\Iastavalt

otstrs€Iel

'tuieb ostjal rnaksta S00ln hoonete jiiiih:viiiirtusest

u5

aasta jooksul {jd6kvddrtuse tee'b kindiai<s inven['art"seerimisbiirooi. l9Bg. aasta l6puks oiiti kinnisvara
ornanikei<s saanud:

Mart Siivere. Ando Joe. Sinard Rihm. Lemnir
Laks, Anu Suuban, Aage liannamde, Vassili iiu!tr';
Lenrbit Piiskop, Lec Sarnet, Kalev Xvaste. Aii*lt lran,

Aarne Nurmsalu, tlJa Nurmsalu, Rein Tens'rJ'l.
Hendrik Kont, Toomas Rae ja lngei Mdour;:'
Et tingimused kinnisvara ostmiseks on soodsad, slli
on loota, et aianud protsess jdtkub" Ka i.itles esi ees, et'
edaspidi v6iks k6ne alia tuila suurte kommunaalmaladc'
mi.i

timine eraotnandiks.
Veel iiks uudis,

28" detsernbritr oli Palmse m6isas tdhtis stindmus:r
kirjutati alia lepingule, mis ,on aluseks r.ihisettevotte
aBBStl FARKETT> tegBvusele. Uhisettev6tte ersanikeks
on Rootsi firma <Tarket>>, E. Vilde nim-etrine koihnros ja

Rakvere KEK.

Uhisettev6ttest ldhernalt jdrgmistes numbrites'

t-

Kuidas Uilde lapsed opivad ?
I trimester

koolides on ldbi saanud ning,6pilastel

II

klassist alates <tci6tasu> kdes. Kes hoolas olnud, see 166mus,tas, kes laisk ja lohakavditu, pidi koju viima tunnis-

tuse, millel mitterahuldavad hinded. Kdisin Vinni-Pajusti koolis, et teada saada, kuidas Vilde l,asrtel seal 16heb.

Oli tore kuulda, et kooli tublimate hulgas on rohkesti vildelaste ttitreid-poegi" Seda eriti nooremates
klassides.
Nii on II klassi tublimad dppetiiiis ja eeskujulikud

kiiitumises Kadri Laud, Anu Arukraev, Marko Kdis, Mar9e Rego, Kaire Onga, Marek Kuusk, Eve Leis, Jane
Kaskpeit; III klassis 6pivad vdga hiisti ja hEisti Liina
Aan, Madlen J6e, Liivo Raudver, Kristi Aasamets, R€€'lika Piielli, Kadi Krasnova, Evert Puuleht, Aili Ehamaa,
Georg Errapart. Oppeedukus ei ole aga konas Taavi
Otsalainenil, Helina Vdrgil, Ainar Gaveril, Tea Liliumil,
Leane Relrsil ja Marianne Vainol.
Mida klass edas;i, seda t6sisemaks liiheb 6ppetrid,:
kawab tundide arv, lisanduvad uued. 6ppeained ning

dpilase oskus iseseisvalt kooli0lesandeid t{itra muutub
jiirjest miidravamaks. Oli rneeldiv tddeda, et IV klassis
on Karin Arukaevul, Jaana Siigil ja Kristi Tisleril ainult vdga head hinded; Rein S66sk, Andres Sursu, Maria Pikat, Diana Kurves ja Onne Kaukver dpivad kdikides ainetes hdsti ja vdga hiisti. Marko Soini, Margus
Gerdt ja Kaire Aunapuu peavad aga tublisti pingutama, et teistega koos edasi minna.

V klassis on eesrindtraste hulgas Ave Toomingas, Roja lvar Veber. Raskustega

tnan Errapart, Kasper Koppel

90
80
?5
65

ELVINE VESKIOJA

\MLDA TOOMLA
MARTA KALVET
LEMBI PELLI
EVGENI VADER

i

NIKOLIU KOMAROV

-

KALJU-LEMMEN VAHER

60

HUBERT AINSAR
EEVI JUSKA
VIRVE SEPP
HEINBICH LENMAN
ELSA AUNAPUU

SILVIA JAII\K

NEGINA SNPPIK

veebruar
- 10.
4. veebruar
veebruar
- 20.
6. veebruar

MART KONGI
LEMBIT KOPLIK
VALDAR SURSU
ONNE JA TUGEVAT TERVISTI

-

?. veebruar
2A. ueebruar
6. veebruar
13. veebruar
18. veebruar
26. veebruar
l. veebruar
6. veebruar
19. veebruar
22. veebruar
22. veebruar
24. veebruar
19. veebruar

Uut meie kiitisneritelt
Oskame kiruda kiill, et riigiasju ei mdisteta korraldada,et tooraine mtitiakse maha ilma 6iget kasu saarnata. Mid,a me aga ise teeme?
Karusnahkadega on praeguste hindadega asi nrii, et
iga nahk annab miitsiks, kraeks, kasukaks tehtuna vdhemalt 100 rubla rohkern kui nahana mtiiies. 1989. aastal
kiiis kiidsnerite t6,6laualt liibi veidi tile tutr,ande naha.
Inimeste arv, kes k6dsneritdd,d teevad, kasvas kahelt aasta alguses iihelcale aasta l6puks. 1990. aastal on meil
plaanis oma j6ududega valmistada karusnahatooteid .ca
3000 nahast" Mingisuguse osa suudame ehk ka teenuskomas lasta teha-

Meie praegused kdiisne,rid on k6ik noored, kes on
v6imelised juurde 6ppima, ennast tdiendama. Ntitid, kuf
oleme ka esimesed kasukad ja poolkasukad valmis teinud, piiiiame leida ausat vdlispartnerit, kes ei tahaks
meie

kulul kiiresti rikkaks saada, vaid hindaks

rneie

naiste siirast soovi ennast t5iendada, saada oma erialal.
rstigavamaid teadmisi-oskusi, et siis edaspidi orna t6dd
v66rika tasu eest miitia. Ega see rubla ju kaua enaro.
prisi.

A.Ilan AAlil

* Kadila laululapsed.
Vdrk, Indrek Rohtma, Kaido Kerb, Ei*
ko Lill, Raul Meos (temal on ka kditumine mittera-

cnaadlevad Riin,a
huldav).

VI klassi dpilane Kadri Lernbinen t6i kojtr viiga
hea tunnistuse, Katrin Jakobsonu Mirjarn J6e, Kaire
Konto ilfiargit Kors, Angela M6ttus, Kristina Naan, I-iina
N6mrn, Egle Tafenau, Aimar Allikait ja Andrel Erra,part suutsid aga dppida nii, et k6ikides ainetes on neitr
head ja vdga head hinded." Oma dppetiiesannetega ei
tulnud tr trimestril rahuldavalt toirne Vitrjar" Sursu, Taimi

Rain Arukaev, Ramon Kivioja (ka ktii.tunaija
Janar
Puuletrt. Olgu lisatud, et Vl klassis on
'ses)
kdige rohkem Viide lapsi
- 32" Avi Tafenau ja Margo
VII klassis cn viie-rneesteks
Laud. Oppetdci eesrindiased on ica Maiu Maasi, Annika
MHgipdid, Helina Paluoja, Meila pihXak, Marika Rltari
ja Merle Tdnnis. Sarnas aga Anne Uude" peeter AfaJOeHdr,

nasjev, Kaido lvaste, Ago l{ruusimaa, Kaido Laane ja
?larvo Susi ei jdua rahuldavalt edasi.

VIII klassi

eesrindl.aste hulgast leidsin

meie Tiia

$avirniie, Eda Leede, Margo Ritari ja pille Vilu" Mitterahuldavaid hindeid said Urmas Sddsk, Toivo piiskop ja
Sergei Brusnits6n (Sergeil ei olnud ka kditumisega k6ik
korras).

Nagu uties clirektor, on kooli . valulasteks IX ja X
kus nii Oppeedukw kui ka dpilaste kiiituinine

ktrass,

jHtavad soovida"

&Xeie

ffldse on rneilt vinni_paj""t

iT::#;rKSrrJt**:

Tallinna tiiiikoJa

guhatada Vaike*Veroni0<a

Edanovit$" T& on kasuka modellceri&, GmbleJa, ga kd,
voJ& esineb ka modellina"

]TALV
TULI $TL AA$TAL

UARA

J6ulunddala tihet pdrastl6unal olin kiilas kolhoosi
pensiondril, majandis hiisti tuntud masinarnehel Johannes Maasikul, kellel juba 30. aastate keskpaiku mootorid-traktorid nii selged, et v6is Eesti Masinatarvitajate
Uhingute Liidu instruktorina tralrtoriste viilja 6petada.
Viimased kursused Rakvere iimbruse talunikele erne
1940. aasta stindmusi korraldati Rakveres, kus Jobannes
Maasik pidi rohkem kui neljakiimnele nnehele trakto-

ristit,arkused selgeks tegema.
Mind huvitas, kuidas tuli talv 50 aastat tagasi"
<MAletan selgesti, et juba oktoobrikuu l6pus, kui
parajasti hakkas l6ppema jd.rjekordne kursus ja kursuslastel tuli minna krinnipraktikale Roodevdljale, tuli

kiilm. 2. novembril, kui mehed p6llul pidid olema, oli
tallatud maa (kartulimaa) nii k6vasti ktilmunud, et
praktika tuli dra jiltta (selle tegime iira kevadel). Term;omeeter langes ja langes. Lisaks pakasele pingestasid
6hkkonda Talves6da (Soome s6da) ning N6ukogude baaside rajamine Eestimaale. Pakase tagajdrjed selgusid
juba kevadel; see, mille 1940. aasta t6i eesti rahvale, sai
oma tdies suuruses selgeks alles hulga hiljem.>
Ktisisin veel,. millised masinad tuli kursuslastele
selgeks teha ja kui suur oli instruktori ki<itasu.
<Progr,ammi kohaselt pidid tulevased traktoristid
tundma diisel- ja petroolimootoreid, traktoritest olid
kavas <Deering>, ,<Fordson, ja <Lanz-Buldog>. Liibi tuli
v6tta ka viljapeksumasinad ja aurukatlad. Vastavalt
Lepingule oli minu t<itjtasuks 50 krooni. See oli hea palk,
selle eest v6is osta korraliku tilikonna.>
Johannes Maasik lisas, et tal tuli traktoristiameti
saladused selgeks teha ka Arnold Rosensteinile ja Heinrich Laurile (m6lemad Inju kr"ila mehed).

JOIIANNES

MAASIK

Vildesse tuli Johannes Maasik 1960. aasta algul ia
temast sai tiicikoia juhataja. Oma pdhitiiii k6rval armastas ta nuputada, kuidas tciciprotsesse rnehhaniseerida, kdsitsitiiri osatdhtsust vdhendada. Tema loodud jiirelveetav loomade laadimissild tunnistati Eesti NSV
P6llumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Minis*

teeriumi poolt 23. oktoobril 1963. a. leiutuseks, mis anti
seeriatootmisse ja mis on tdnaseks j6udnud paljudesse
paikadesse kodust kaugemalgi. Olgu lisatud, et nimetatud laadrmissilda tdiustas Eino Vilu.
,Vaatamata sellele, et Johannes Maasik tiihistas eelmise aasta suvel orna ?5. siinnipdeva, keib ta veel t6*
nagi j6udum<iiida kolhoositiidl.

AMDTIT]HINGUTN ?,o.. KO]UGNESSIL
Uhiskonna arenedes tekkisid tdiitegijate omaalgatuslikud organisatsioonid-ametiiihingud. NSv Liidus
ametiiihingud seda ei ole.

(Eesti ametitihingute tegevuskava)
20. ja 21. detsembril peeti Tallinnas uues poliithsridusmajas (Ptiha Karli katedraalis) Eesti ametiiihingute 20. kongress. Jdtsin kohe meelde tdhtsaima
programm-lause: < Eesti NSV arnetitihingud on iseseisvaO omaalgatu,slikud kodanike tihendused, mille p6hieesmdrk on kaitsta oma liikmete tiicialaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid 6igusi.u Vd,ga i.ildine, kuid univer-'
saalne formuleering, mis annab ametiiihingutele iipris
avara miinguruumi, isedranis siis, kui siia lisada <Inimpiguste deklaratsiooni> jt. paktide sd,tted.
Kongress oti tipp-tasemel ette valmistatud. Vabariigi suurim massiorganisatsioon (800 000 liiget) saatis
orrna saadikud Tallinna end mddratlema. Oodati suurt
pauku ja kardinaalseid crtsuseid. Ettevalmistav tuli oli
olnud tugev: paljud a,iti organisatsioonid olid eelnevalt
end lahti tielnud vabariiklikust ndukogust, siin-seal
moodustati sdltumatud ametitihingUd (maatciiitajate,
transporditiiiitajate jt. komiteed). Usna i.ihehddlselt oli
loobutud q, ti rahade tsentraliseerirnisest Tallinna ja
Moskvasse. Lootusi tekitas ka Siim Kallase mddramine
ametiii hin guliidriks.

Millised olid muljed a/ti 20., kongressilt? V6ib vas'tata, et ootuspdrased. Sama ebamAdrane, n,agu on praegu meie iihiskonnakorraldus, on ka arnetiiihingute seisukord. Ule oma varju ju ei htippa! Seni, kuni pole paika pandud tihiskonnaelu reguleeriv p6hisuhe
- otnanvadikiisimus ja sellest tul"enev triiiandja ning tiidvOtja
hekord, ei saa ka arnetiiihing end l6plikult mddratleda.
Kui ati on kutsutud ja seatud kaitsrna tiititajate digusi
ja huve, siis on m6eldamatu, et t<icjandja ja tiid,v6tja

kuuluksid samasse organisatsiooni. Aga

kuhu

nad

peaksid kuuluma tihiskonnas, kus eksisteerib vaid tiks
omandivorm
iihiskondlik (k6ikide/ei kellegi oma)?
Asutuse

a/ii -saab

orjameelselt toetada

vaid

leivaisade

poliitikat. Seda vastuolu saab tiletada vaid iihiskonna
arenedes...

Tur:dub, et piiris ladusalt edeneb vabariigi ametitihingutes lammutamisprotsess: laiali saata, s6ltumatuks
kuulutada, rahakraanid kinni keerata, keskorganid Ukvideerida. Onneks jdi kongressil tdnu Siim Kallase kainusele kehtima p6himdte, et" a/ii vajab eelk6ige tugevat,
arukat lmordineerimiskeskust oma arenduskeskuse ja
sotsioloogiateenistusega. 800000-se liikmeskonnaga orga-

nisatsioon eklektilises iswoolus ei kujuta endast mingit
j6udu ega ole suuteline ka keda.gi kaitsma.
Kongressil avaldus ka tiiiipiline Iihtinimqse (mitteprofessionaali) fenomen: valituna mdnda esindusdelegatsiooi satub enamus inimesi esmakordselt kristall-

Itihtritega mannro:paleesse ja siis: <Peatu,

hetk!>

Eu-

foorne tunne, nagu ajaksid tiihtsaid riigiasju, v6tab vilmase v6i vdhese. Algab demokraatia m&ingimine demo*
kraatia p6rast, tugev tung mikrofoni poole, soov <k6-

vasti pihta anda>.
Pikk ja raske saab olema a/ii eneseleid.rnistee. Me
v6ime mistahes liikumise v6i partei aplodeerides p6hja
lasta, aga ametitihineud peavad jiiiima. Ei ole iihtki normaalriiki seni nendeta ltibi saanud. Kongress katkestas
omra t<i6 jdrgmise aasta aprillini. Ehk oleme siis juba
targemad!

Bein TENSON,

kongressi delegaat

Fotod

Kiilli Kruusamiigi, Harald

Leppikson,

Ilmar Pihlal(

Toirnetaja Endel IUOLOTOH.
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