Ilda Ilvese lugu

Mina, Ilda Korm, sündisin 15.2.1937.a.
Parandused passis: Hilda. sünd. 10.2.1937.
Sündisin Pada vallas Nõmmise külas Soone maja teisel korrusel ühetoalises korteris.
Hiljem, 1939.a elasime Ulvi mõisas, kus meil oli kaks tuba, köök ja veranda.
1941.a kolisime Aasuvälja külasse, vanaisa majja Lillemäe tallu.
1944.a. õppisin Põlula Mittetäielikus Keskkoolis.
1952.-1956. aastani õppisin Mõdriku Põllumajandustehnikumis, omandades nooremagronoomi hariduse.
1956.a 1.septembril asusin tööle Kohtla-Järve sovhoosi Kukrusele põllundus-traktoribrigaadi brigadirina.
Alates 30.jaanuarist 1960 asusin samas kohas osakonna juhatajana tööle. Osakond oli väga suur, ulatudes
Saka piirist kuni Jõhvi aianduseni. 1962.aastast tehti kaks osakonda: Järve ja Kukruse.
Alates 19.2.1968.a otsustasin agronoomiameti maha panna ja kohapealse väljaõppe baasil (juhendaja
Antonina Belakojotova, hilisemas kirjapildis ka Belokopõtovi) õppisin ära loomakasvataja põhitõed.
Majandite liitmise tulemusena vajati selektsionäri.
1974. aasta 25. juulil tulime perega Vinni. Vinni NSTs pakuti mulle tõuaretus-zootehniku tööd.
Kuni (Vinni Ühismajand) majand pankrotti läks ja lõpetas tegevuse 1.juunil 1995.a. Suure vastuseisu tõttu
sain siiski koondamise. Koondamiseaja lõppedes asusin tööle põhikohaga OÜ-sse Vaeküla Suurtalu. Lisaks
jäi veel OÜ Roodevälja Uustalu kuni 1.1.2004.a. OÜ-ga Piira Talu lõpetasin töösuhted 1.1.2000.

Minu vanemad
Ema – Helmi Allikas
(15.1.1910-8.12.1975) (hiljem passis: Alliko)
Helmi sündis Venemaal Jamburgis Gatšina lähistel. Venemaal kodusõja eest saadeti võõrad välja 1915.a
juulis. Helmi õppis Võlumäel kaheksaklassilises koolis – praegu on sellel kohal Sinisalu kasvumaja.
Peale selle Vaeküla ja Rägavere mõisas - lõpetades 6-klassilise kooli.
Oma teadmisi täiendas perenaiste koolitustel, omandades teadmised kudumisest kangastelgedel,
kokanduses, lauakommetes.
Kuni 1949.a, mil vanaisa andis talu Helmile, oli ta taluperenaine.
Kui 1949.a moodustati Mitšurini nim. kolhoos, astus ta kolhoosi liikmeks. Algul töötas põllutöölisena,
saades kolhoosi töödearvestuse raamatu, kuhu märgiti normipäevad, mille eest aasta lõpul maksti tasu 0,3
kopikat normipäeva eest. Seda rahas aga välja ei makstud. Peale selle töötas veel lüpsjana, sigalas ja
lasteaias.
Käis Rakveres leeris. Abiellus 21.5.1934.a Rakvere kirikus.
1965.a saades pensioniealiseks, oli pension peaaegu olematu.
Mured tervisega: süda, peapööritushood koos oksendamisega.

Isa – Albert Korm
(30.5.1908-10.7.1991)
Sündis Narva-Jõesuu alevis, kus oli männimetsas härrastemaja hoovi peal teenijate maja.
Albert õppis Narva-Jõesuu algkoolis, sai alghariduse. Teenis Eesti sõjaväes.
(edasituleval fotol Albert Korm 9.mail 1928.a.)
Töötas Kohtla jaamas lihttöölisena.
Pere saadeti Narva-Jõesuust sõjapõgenikuna välja. Asusid elama põgenike varjupaika Aa mõisas, kuni isa
ostis asundustalu Kaasikaia külasse (Ontikast 3 km Kohtla-Järve poole).
Isa elas koos oma õdede-vendadega kodus kuni abiellumiseni.
Elades Ulvis, töötas saekaatris (s.o sõitis üle Ulvi silla paremat kätt, kus praegu kasvab männik). Enne seda
ehitas isa koos oma isa ja vennaga maju. Teadaolevalt on neid kolm.
Asunud elama oma naise tallu, oli tal alati teadmine, et ta on seal sulane. Pealgi oli tal läbisaamine ämmaäiaga talumatu. Isa viis sisse palju uuendusi: vahetas vilja seemne, kartuliseemne, hakkas kasvatama

talinisu. Soetas mesilased (16 taru), viis sisse külvikorra, kus mustale kesale järgnes rukis, talinisu, siis
kartul, seejärel oder ja kaer.
Hobused olid võimsad. Kogu 17 ha hariti hobustega. Isa ehitas uue aida, sauna (vana oli suitsusaun).
Õunaaia rajasime 1935.a, ümberringi tegi puust lippaia, ehitas valmis palkuni, käimla, tuppa tõi veevärgi,
pani majja elektri.
1949.a moodustati kolhoos, isa ei astunud liikmeks, kuna ta ei kannatanud kolhoosniku nime. Ta
registreeris end kodust välja. Registreeris Nõmmise külasse, see oli Kiviõli rajooni.
Peale selle läks ta traktoristi kursustele Küti Traktori-jaama. Töötas traktoristina kolhoosis – MTZ -7
kihvadega raudratastega, järgi kolmehõlamiline ader ja peal adrapoiss Unuse Endel.
Kui tuli Padjus Rägavere sovhoosi direktoriks, oli isa lõpetanud ka autojuhi kursused ja nii saigi temast
direktori autojuht juulis 1972.
Hiljem läks isa Sõmerule tööle, vedades diislikütet maaparandusjaama traktoristidele objektidele.
Hiljem jäädes pensionile 1968.a, sai pensionit 63 rubla.
Veel töötas isa Alumisel, kus oli kunagi villaveski, mis sõja ajal puruks lasti. Peale selle oli seal
puidutöökoda, kus valmistati uksi, aknaid, aluseid. See oli isa lemmiktegevus.
Jaanuaris haigestus, elades talved Vinnis – haigus halvas parema poole.

Vend Ants Korm
(15.3.1935)
Nõmmise külas.
Ants oli väga hea vend. Kunagi ei teinud haiget, oli heasüdamlik, töökas. Lapsena mängisime koos, kuna
küla lapsed ei käinud kunagi meil ja meie külas mängimas.
Pühapäev tööd ei tehtud, kui ainult siis, kui kuiv heinaloog ol imaas.
Mängudeks olid Antsul isa tehtud auto. Mõisnikust maha jäänud laste mänguasjadest kahe nuku pead,
millele vanaema ülejäänud vatist riided tegi. Mängudeks olid männi- ja kuusekäbid. Ei olnud lauamänge.
Raadiost kuulati ainult kell 9 Ameerika Häält, kus venelasel oli segaja peal. Elektrit polnud, raadio mängis
aku pealt.
Antsule ei meeldinud koolis käia ja ei lõpetanudki 7.klassi, jäi kaks korda istuma.
Kord olime samas klassis, siis vend vehkis minu pealt maha.
Ants käis Viru-Jaagupis, kus ta võeti sõjaväkke Murmanskisse kaheks aastaks. Sealt tulles olid tal autojuhi
load. Vahepeal koju ei saanud. Tulid kolmnurksed kirjad ilma margita, neid oli tsensuuril kerge lugeda.
P.s. tegi ta Küti MTJs traktisristi load, töötas Mitšurini nim. kolhoosi, so. kodukolhoosis. Majas oli kaks
traktorist – mustad, õlised. Ema nägi käsitsipesuga palju vaeva. Kui moodustati Ulvi maaparandusjaama
osakond, läks Antas autojuhiks, siis sõitis pidevalt Jõhvi vahet.
Talle meeldisid lapsed. Antsus läks kaduma hea isa oma laste näol. Küll kasvatas Villut, olles 15 aastat
abielus Irmaga.
Vello ütleb, et õppis Antsu käest mehaniseerimistarkusi.
Irmal oli ju esimeset abielust ja sellega piirdutigi.
Irma töötas Kunda tsemenditehases dišpetserina. Tal oli väga suur kehakaal 137 kg.
Kundast ära tulles isa soovitusel läks Ants Vaeküla internaatkooli autojuhiks. Seal tutvus Ainoga, kes oli
majandusjuhataja. Ainol oli teismeline tütar ja Antsust palju vanem.
Aino kasutas Antsu ära ärilistel eesmärkidel.
Edasi läks Ants uuesti bussijuhiks, sõites Kunda, Eisma ja Võsu liinil.
Seal tutvus Valvega, kellel oli abielust poeg Mati. Ants suhtus Matisse hästi, andis talle oma erialaseid
tarkusi edasi. Mati töötab senini autojuhina.
Selles peres oli kurja juur viin, isegi 80-aastasele emale oli viin omane.
Ants elas elu lõpuni Valvega, kuid oma lapsi ta ei saanud. Kõik naised olid juba enne lastega.
Kõiki Antsu tegemistest loe tema dokumentidest.

Minu lapsepõlv ja kodu Ulvis
Kui ma kodus sündisin, olid sünnituse juures isa õde Alma. Vend Ants oli siis kaks aastat vanem. Kui mind
pesema hakati, oli vennal arvamus: „Ei ole kana, vette läks hani“.
Kui vanemad Soone talust ära kolisid Ulvi mõisa, olid saksa soost parunid ära kolinud Saksamaale. Ulvi
mõisas oli meil lõunapoolne korter suure verandaga, 2 tuba ja köök…
Mäletan sellest ajast, et verandal olid värvilistest klaasidest aknad: punased, sinised, rohelised. Ja seal oli
laste kiik – nööridega laes, istelauaga. Seal ma oma nukuga kiikusin ja magasin.
Üksikud seigad sellest ajast.
Isa töötas Ulvi saeveskis, ema oli kodune. Meie vastas elas vana naine, kes oli olnud mõisaproua teenija, pr
Klaus. Kui ema poes käis, jättis ta meid selle tädi hoolde. Kord, kui ema poest tuli, kuulis ta, kuidas me
tülitsesime. Ütlesin: „Pea lõuad, kui lõugu ei pea, osta lõuarauad!“ Meil oli kapi otsas vits alati olemas. Siis
tuli ema vitsaga pr Klausi tuppa, tõmbas mul kleidi üles ja sain oma triibulised kätte. Klausi-proua nuttis
koos minuga.
Teine juhus. Ulvi mõisa juures oli piiritusetehas. Talunikud vedasid talvel loomadele praaka. Oli ju põnev
hüpeta ree peale ja mäest alla sõita. Ants vedas mind ka sõidule, aga see oli ohtlik, sest kui tuli teine
hobune järgi ja õigel ajal reelt maha ei saanud, oli oht olemas. Kord, kui ema kodus polnud, otsustas Ants,
et peame õue saama. „Plika, pane riidesse!“ Olime riides, Ants oli köögi akna juba lahti saanud ja pidime
aknast alla hüppama lumme. Aken oli väga kõrge. Uks läks lahti ja ema käest saime vitsa.
Ulvi mõisast on veel meeles, kui algas sõda ja vene väed sisse tulid, olime meie keldris varjul.
Aknast nägin, kuidas sõdurid suurte saabastega edasi-tagasi keldri aknast mööda marssisid. Siis nad lasid
õhku Ulvi silla. Siis tehti ajutine sild üle jõe.
Veel mäletan, kuidas isa tegi Antsule tegi puust auto. See oli üsna suur ja alati nööripidi lapsel peos. Kord
kadus poiss ära. Ta võttis ette teekonna vanaema-vanaisa juurde. Tee oli lapsele pikk, ta väsis ära ja heitis
rukkisse magama. Ema läks mööda tolmust teed auto ratastest tehtud triipude järgi, kuni need kadusid.
Vanadel olid koerad Tommi ja Kaaru, suured punased koerad. Need otsisidki poisi üles. Ants magas rukkis.
Poiss kulutas suve jooksul läbi kahed rattad ja ühed assid oma puust autol.
Minul oli kivipeaga nukk, kellele keha tegi vanaema. Käisime väga ilusti riides. Veel hiljem ütles keegi
vanaproua, et Helmi lapsed on nagu paruni lapsed riides.

Minu lapsepõlv Lillemäe talus
Vanavanemad olid juba vanad. Isa töökoha - saeveski – lasid venelased puruks. Tuli mobilisatsioon, rahvas
oli hirmul. Meie läksime talusse. Uues kodus oli kõik teisiti. Oli vanaisa poolt ehitatud maja, suur kivirehi,
millel otsas katlamaja, suitsusaun. Varem, kui veel kaevu ei olnud, toodi loomadele vesi mäe alt august,
mida pärast kasutati linaleoauguna. Joogivesi toodi Sigalehte allikast (1,5 km).
Vett kanti kaelkookudega, kus kaks ämbrit kummaski otsas rippus. Talvel sulatati lund.
Kus praegu on saun, seal oli suur kuusk, sinna oli ehitatud püstlaudadest tuulevari.
Seal oli üleval suur pada, kus keedeti seakartuleid, kuna toas ei tohtinud auru ajada.
Maja oli palkidest, sammal vahel. Ehitatud 1920-1925.
Köögis oli suur laud, mille Ulvi saksad emale jätsid, jalad olid nikeldatud, vindiga allakeeratavad, pealt
vineeriga. Laua ümber mahtus 8 inimest (1.jalg ja pealisplaat on lakas). Köögis olid isa poolt tehtud
taburetid ja kruupink, praegune köögikapp.
Väikeses toas oli vanaema ja vanaisa voodi. Vaheust ei olnud, akna all oli neljanurgeline laud (praegu
sahvris). Riidekapp (sahvris) ja raudvoodi, kus algul magasime Antsuga koos. Vineertoolid (saunas).
All oli õlekott kõikides voodites.
Suures toa oli väga ilus kummuti, kandiline laud ja nikerdustega toolid, hiljem minu voodi. Ema-sai
mangamistoas oli öökapp (valge kõrge), pooleteise inimese reformpõhjaga voodi (voodiotsad aidas) ja
õlekott. Õlgi vahetati vajaduse järgi alati jõuluks, lihavõtteks ja jaanipäevaks.

Põllutööd, loomad

Meie peres oli pearõhk hobustel. Minu ajal oli mära – Naima, kes üle aasta varsa tõi. Uuemõisas oli tõutäkk
paarituseks. See oli minu hobune. Antsu hobune oli Kusti. See oli ruun. Noorhobune õpetati kahe aasta
vanuselt rakkes käima ja siis müüdi ära.
Kivirehe (30 m pikk ja 11 m lai) ühes otsas oli laut. Seal oli ruumi kahele hobusele, sälule ja vahest ka
varsale.
Meil oli kuni kolhoosi minekuni 5-6 lüpsilehma. Algul lüpsis ka vanaema, aga hiljem oli ta selleks liiga vana.
Kõige vanem lehm oli Nelli, siis Lilu, Juuli, Mustik… osa olid musta-valgekirjud, osa punased. Neid andis
lüpsta käsitsi.
Piima viisime iga päev hobusega Ulvi meiereisse. Piimanõud olid 40-liitrised ja rasked. Piim pidi olema
korralikult maha jahutatud ja puhas. Kuna seda kaevuveega ei saanud, siis talvel olid suured lumehanged.
Lumi sai kokku veetud varjulisse kohta hunnikusse, kinni tambitud ca 3 m kõrgeks, veega üle valatud, et
jääkord üle oleks. Siis toodi saepuru peale ja kuuseokstega kaeti ära. Sealt siis lisati juhatusveele lund
juurde, et piimatemperatuur oleks 5-8 kraadi.

Talvel käisid külamehed ka Uljaste järvest jääd varumas piimatööstusele. Meiereis tehti juustu. Lõssi oli
võimalik tagasi saada teatud protsent. Piima eest sai raha. Meil oli kodu ümber ainult põllumaa, sellepärast
saime loomi ainult ketitada (edasi panna). Sügisel läks vanaisa loomadega aasuheinamaale ädalate peale.
Siis käisime Antsuga õhtul loomi ära toomas, sest vanaisa ei jõudnud loomadele järele. Kord otsustas Ants,
et loomi saab ruttu koju, kui võtad lehma sabast kinni ja teed parmu häält. Aga seda sai ema teada ja ka
seda, et poiss ei viitsinud 2 km loomi ees ajada, vaid istus ühe lehma selga. Poiss ei saanud pärast seda ise
istuda, käis jalad harkis.

Laudas olid veel lambad – 6-10 tükki. Külast toodi sügisel, kui vanadel lammastel vill ära niiideti, oinas
majja. Kevadel sündinud poiss-talled tapeti mihklipäeval ära. Meil niideti lambaid kevadel ja sügisel. See oli
lambaperes õudne päev. Lammas pandi pikali, jalad seoti kinni, et paigal oleks, siis hakati pea poolt niitma
kuni sabani. Kõhualused, pea ja määrdunud vill pandi eraldi. Seljavill oli kõige pikem, lambarauad pidid
olema teravad, aga kui loom rabeles, tuli ette ka sisselõikeid. Kui õnnetud olid talled, kes niigi hirmunult
määgisid ja nüüd tundmatu valge võõras loom peab olema nende ema.
Meil olid mustapealised eesti tõugu lambad.
Meil laudas olid ka sead. Vanasti olid väga rasvased sead. Vanaisa pidas siga kaks aastat vanaks. Peki
paksus oli 60-80 sm. Sead tapeti jõuluks, vahel ka kevadel. Lapsi loomade tapmise juurde ei lubatud.
Tapmise ajaks kutsuti külast kaks meest appi, sest sellist suurt sajapuudast siga ei saanud kaks meest sulust
välja. Tapmise päevaks valiti soem ilm. Karv võeti maha kuuma veega. Juba hommikul vara tegi vanaisa õue
tule pajale alla (20-ämbrine pada) ja hoidis selle keemiseni kuuma, keema ei tohtinud ajada, siis võttis
karva kinni. Hiljem oli selleks leeklamp olemas. Peale karvavõtmist tõmmati siga rippuma. Selleks oli
sepapajas tehtud rauast jala puu. Nüüd löödi siga selgroogu mööda pooleks, enne eemaldati pea, jalad,
saba. Pea visati lumme, see puhastas verest. Võeti välja magu, maks, soolikad, eriti hoolikalt eraldati
sapipõis, et see ei lõhkeks. Väga tähtis oli, kes torkab. Tavaliselt tegi seda isa. Verd võttis alati ema, kes
kopsikuga juures oli. Ämbrisse oli pandud veidi soola, et veri klimpi ei läheks. Pidi kogu aeg segama

puukulbiga. Siga jäeti nüüd jahtuma. Tapjate õigus oli saada värsket praetud liha ja maksa. Sinna juurde
kuulus valge viin.
Emal oli eelnevalt valmis liha-astja (tünn). See pesti hoolikalt, siis hautati. Kivid aeti saunakerisel kuumaks,
siis toodi kadakaoksad, pandi tünni koos kuumade kividega ja valati veega üle. Kaas pandi kindalt peale ja
jäeti seisma. Siis kadus kogu seenniidistik.
Kui siga oli tükeldatud, pandi pekk kuiva soolaga kihiti tünni, kamar allapoole. Kondilihad jäeti külmal ajal
sahvrisse toidu tegemiseks. Singid pandi kergelt soola.
Singid suitsetati suitsusaunas. Suuremana tegin seda mina. Singid pandi rippuma lae alla, lavale pandi
rasvapannid. Nii nimetasime plekist spets panne, kuhu rasv tilkus.
Sauna kütsime kuumaks, seni kuni rasv veel ei tilkunud. Singid olid saunas kolm ööd-päeva. Kütsin
lepapuudega. Parimad singid olid läbikasvanud lihast.
Soolikad puhastati. Vanaemale meeldis jämesoolest tehtud verivorst.
Sült keedeti mitmes jaoks. Kevadel keedetud sült pandi klaaspurkidesse ja lasti ämbriga kaevu.
Verest tehti käkki, maksast, kui praadimisest järgi jäi, pasteeti.
Põrsaid osteti turult. Kord kasvatasime ka ise põrsaid. Siis istus ema terve öö sea poegimise juures. Nagu
põrsas sündis, tahtis ta ära süüa.
Laudas olid veel kanad, kuni 20, valge leghorn. Kevadel läksid kanad hauduma, peites oma pesi. Munade
korjamine ja pesade otsimine oli minu töö. Alati tuli jätta üks muna pesasse, muidu jättis kana pesa maha.
Isa tegi puust pesamunad.
Seda kanaperet kamandas kukk. Kui aga noored kuked sügiseks suureks kasvasid, kaklesid kuked omavahel.
Naljakas oli, kui noored kuked laulmist õppisid – kes võttis kõrgemaid, kes madalamaid noote.
Kord oli vaja kukel pea maha lüüa. Ema käskis minul kinni hoida ja Antsul lüüa. Läksime paku juurde. Ema
käskis, aga kumbki ei vaadanud. Ants keeras ka pea ära ja lõi. Kirve tera oli pool pead kaela otsast ära
löönud, mina lasin kuke kahti, see lendas kaugele sügavale lumehange. Kumbki ei läinud järele, kuni ema
tuli (siis olime juba suured).
Meil ei olnud siis lauda ja maja vahel aeda. Kanad käisid ka aias. Sügisel, kui kanad sulgisid, olid nad
naljakad, nagu häbeneksid olla alasti. Sügisel, kui noored kuked olid ära söödud, tapsime ka vanu kanu,
kelle tagumik mööda maad jooksis. No neid oli võimatu pehmekes keeta, aga supp oli rasvane ja maitsev.
Kanad said kord päevas pehmet toitu (kartul-jahu) ja odrateri. Kanadel oli laudas palju siblimist, sest seal oli
heinapepri, põhkudes teri. Vanaisa purustas vanu krohvitükke.
Laudas olid ka haned. Graatsilised linnud, kes alati olukorrast ette kandsid. Nemad kõndisid madala lume
korral ka õues. Eriti uhked olid nad siis, kui olid väikesed pojad. Kui kanaemad oma poegadega õue
jalutama tulid, läks hanepere aupaklikult kaugele.
Sulgede noppimine kanadel käis kuuma veega. Eriti vastik oli, kui nad veel töngal olid.
Hanedel kogusime udusuled eraldi – neid noppisime kuivalt. Kana sulgede noppimine oli suur ja vastik töö.
Tegime seda vanaemaga. Keegi ei tohtinud toas liikuda. Kui Ants tahtis kiusata, tuli ja puhus, siis oli tuba
sulgi täis.
Sulgedel tuli rootsusid mööda tõmmata või lõigata kääridega suleosa ära. Siis pandi marlist koti sisse, peale
ahju kütmist või praeahju spetspanni peale läbikuumutamiseks. Seejärel tehti patju selleks spetsiaalsesse
suleriidest kotti.
Põllutööd algasid hoburakmete ja põllutööriistade remondiga. Hoburakmetest vaadati järgi, kas rinnuse
rihmad on terved, kas loogad vajavad painet, kas sedelga- ja kõhualuse rihmad ei vaja väljavahetamist, kas
segeldega vilt on korras, kas päitsed on terved, kas ohjanöörid on korras. Peale sõda jäid saklsastest maha
nn sorid? (ei saa käekirjast aru!) - nahast rakend ilma loogata. Meil on neid alles kaks paari aidas.
Põllutööriistadest oli kõige tähtsam kahehobuse ader. Tavaliselt käis isa sepipajas, et teha uus adratald ja
poldid, kui see oli kulunud. Siis tuli teritada adrasahk. Adrahõlm konserveeriti peale sügiskündi tavotiga.
Vedruäke ehk kultivaator vajas piide vahetamist. Söödi purustamiseks oli ankma (?) ehk randaal. See oli
ränkraske hobustele. Sellega purustati kamar kaks korda, seejärel künti.
Kevadised põllutööd algasid, kui muld enam ei kleepunud.

Kultiveeriti sügiskünd, seejärel äestati raskete äketega. Eeliku järgi oli tavaliselt viis äket, ikka kahe
hobusega.
Meil ei olnud trilli ehk külvimasinat. Isa külvas viljaseemne käsitsi. Selleks oli rihmaga üle õla külimit ehk
ümmargune puust servadega nõu, meenutamaks pealt ära lõigatud tünni, 20 sm kõrge. Nii ta kõndis ära
märgitud tähistega mööda põldu.
Peale külvi äestati kergete äketega põld üle ja seejärel rulliti rihvelrulli, vahel ka puurulliga. Äestamine ja
rullimine olid venna tööd.
Kui vanaisa oli talu peremees, olid kartulid põllul kuhjas. Kui sai tallu tuli, kaevas ta keldri augud ja katused
said peale. Kartulid pandi vakku, mis enne põllule valmis aeti. Vaod pidid olema nii sirged nagu püssist
lastud. Kartulite jaoks olid korvid, mida juba talvel pajuvitstest punuti. Parandati ka vanu korvisid. Neid oli
palju, sest kartulite panemise ajaks tehti talgud. Käidi vastastikku külakorda. Meil eriti külast abi polnud
loota, sest meil oli suur põld vaja maha panna, ca 2 ha. Pandi mitu päeva. Emal polnud aega külas abiks
käia. Meil oli ka teenija majas. Õhtul aeti vaod kinni.
Kui kevadkülv sai maha, algas sõnnikuvedu kesale. Talvel oli kogunenud palju sõnnikut, sest aluspanuks oli
põhk. Seda visati loomade jalge alt ära hunnikusse laudas. Kanade penni alt ei võetud ära. Sõnnikuvedu oli
väga raske töö. Vedasime kahe hobusega. Vankritele oli tehtud sõnnikuraamid, põhjalauad ja äravõetavad
küljelauad. Laudaväravad tehti lahti ja algas sõnnikuralli. Sõnnikuharkidega tõsteti sõnnik vankrile ja viidi
põllule, kus sõnnikukonksuga väikestesse hunnikutesse tõmmati. See oli lastele lõbus, sest
sõnnikukoormaga lubati lastele põllule minna ja siis sõiduga tagasi. Sõnnikuvedu käis talgukorras. Siis oli
ikka 2-3 külameest abis. Kui kesapõld oli sõnnikut täis, tuli see hangudega laiali laotada.
Vanaema rääkis, et mõisa põllul tuli sõnnik kätega laiali laotada, siis polnud mingeid kindaid.
Et sõnnik väga ära ei kuivaks, tuli see ka kohe sisse künda.
Kõigi nende töödega pidi enne heinaaega valmis olema.
Põlluheina hakati niitma peale jaanipäeva. Põldheina kasvatati punast ristikut ja timutit. Hiljem tuli
segusse kerahein. Esimese aasta ristik oli nii vägev, et hobused ei jõudnud niidumasinat vedada. Kaared olid
paksud. Heina ei tohtinud kauaks kuivama jätta, siis pleekis ja pudenesid lehed ära. Loorehaga riisusid
tavaliselt suuremas eas lapsed. Kord jäi mul kand nurkraudade vahele. Lööpasin pool suve.
Talvel tehti valmis ja parandati kärpad. Neid oli palju. Suveleitsakus oli heina kärbistamine raske töö. Hein
oli ju pikk ja niiske. Kui põlluhein kokku sai, tuli minna aasuheinamaale. Seda oli 4 ha. Seda niideti käsitisi.
Metsa ääres oli pehme ja jõekäärus olid luhakastevarre mättad. Hiljem isa tegi sissesõidutee kruusast, siis
sai ca 25 ha niita hobustega. Viis ka looreha metsaheinamaale.
Vikatit pinniti ja käiati vesikäiaga.
Niitma mindi jalgratastega varahommikul, sest pärast oli palav. Seal oli palju usse. Kord tuli ema ja ütles, et
oli hommiku jooksul tapnud 12 ussi. Kui loog oli maas, hakati seda kaarutama. Kui hein oli kuiv, pandi saatu.
Saadud kuivasid ja hein pandi kuhja. Saadud kanti saaduvarrastega kuhja juurde. Eelnevalt oli tehtud kuhja
alus valmis. See pidi olema nii kõrge, et heinad alt õhku said. Alla raiuti jämedaid oksi ja tehti raam. Enne
pandi püsti kuhja varrras, see pidi olema nii pikk, kui palju heinu oli vaja kuhja panna. Varras löödi sügavale
maasse ja kinnitati raamiga. Heinakuhja hangumine oli raske. Selleks oli „pöidlaga“ hang. Heinu kuhjas pidi
hoolega tallamaa, vahele pandi soola. Kuhi pidi jääma muna kujuga, et vihmavesi sisse ei läheks. Lõpuks
tehti kuhi teravaks ja peale pandi malgad, et heinu tuul ära ei vii. Siis visati köis üle kuhja ja tuldi alla.
Meil oli tavaliselt 4 kuhja metsas, ca kolmetonnised. Talvel, kui oli külmetanud, toodi heinad ära. Kord, kui
oli väga vihmane suvi, tõusis jõgi üle kallaste ja ujutas heinamaa üle. Siis viis veevool külameestel, kes
üleval pool jõge heina tegid ja kelle saadud jõe lähedal olid, saadud ära. Hiljem jõge süvendati. Talvel mindi
regedega heintele järele. Tavaliselt toodi kuhi võimalikult kohe ära, sest kitsed ja põdrad sõid palju heinu
ära. Hein pandi reele, siis pandi koormapuu peale, millel olid sisselõiked, tõmmati köiega kõvasti kinni,
riisuti koorem puhtaks, et puuoksad heinu koormast maha ei tõmba.
See oli loodusliku kooslusega heinamaa.

Veel sellest, kuidas põllul heinaseemet külvati. Selleks oli käsikülvimasin. Meil seda ei olnud, vahel laenati
külast. Heinaseeme oli väga väike ja libe. Selleks tähistati külvi ee põllul ära. Seda tähistati mõlemas põllu
otsas tähisega. Vahel olime isal abis. Seeme segati kas kuiva liivaga või peene saepuruga, seda ei saanud
peoga külvata, vaid sõrmedega. Algul tehti heinapõllud puhaskülvis. Siis pidi maa olema väga sile, pärast
rulliti puurulliga. Kui hakati talinisu kasvatama, siis tehti ka heinaseemne alla külv. Odra sisse külvates
kippusid heintaimed kasvama üle odra, mõjutades saaki. Põlluhein veeti põllult ära ja hanguti kas
laudalakka või siis pollsuti? peale (sa postrok peale laudadest tehtud lagi ca 20 m²), selle alla oli pandid
talveks põllutööriistad. Kärpaid kasutati vilja kärbistamiseks.

Kui hein oli valmis, tuli rukkilõikus. Meil ei olnud tiibadega lõikusmasinat. Isa tegi niidumasinale
varbaraami, mille kinnitas niidumasinale terade taha kinnituslatile. See oli omakorda hoobadega ühenduses
jalalarauaga. Kui pedaali alla vajutas, tõusis raam veidi kõrgemale. Kui vikat kõrred läbi lõikas, langesid
kõrred koos pähikutega raamile, seda suunas isa, kes istus istmel spetsiaalse puurehaga.
Kui jalandlase suurus oli paras, lasi isa pedaali lahti ja reha abiga jäi sületäis maha. Keegi pidi aga hobuseid
juhtima. Kui ma suurem olin, tegin seda mina. Selleks oli mulle tiisli külge pandud teine iste.
Rukki jalandlased seoti vihku. Vihu sidemed tehti pikkadest kõrtest, keerutades neid kaenla alla tugevaks
sidemeks, seejärel seoti vihuks. Vihud pidid olema korralikult seotud. Kui põld oli vihkusid täis, pandi need
hakkidesse. Algul kaks vastastikku, siis jälle kaks. Ühte hakki pandi kaheksa vihku. Nüüd võeti ilus suur vihk,
kontrolliti sideme tugevust, siis murti kõrred maha ja pandi katuseks vihkudele peale. See kaitses vihma ja
tuulte eest. Nii küpses vili põllul ära. Seejärel veeti rukkivihud ära lattu. Olenevalt ilmadest umbes kuu
hiljem. Juhtus ka, et vihmase suvega läksid pähikud hakis kasvama.
Sama tehti ka talinisuga.
Oder ja kaer niideti maha, kui tera oli viimases vahaküpsuses, et ei pudeneks. Kõrred riisuti loorehaga ja
sellega „teritati“ kärpa pealsed ära.

Kui vili oli kuiv, veeti lattu virna. Nüüd jäädi ootama viljapeksumasinat. Oli moodustatud masinaühistu,
kuhu kuulusid kõik talumehed. Meile saadeti rehepeksukarnituur ikka viimasena, sest teistel peremeestel ei
olnud viljad hoone alla veetud ja peale selle oli meil kõige rohkem vilja.
Kui järjekord vilja masindamiseks meile jõudis, tulid ka talgulised.

Rehepeksumasin pandi traktori jõul lattu viljavirnade vahele. Traktor pandi täpselt paika nii, et rihma
seibide peal jooksev suur rihm oleks tsentris, muidu jooksis maha.
Kui traktor rihma seibi sisse lülitas, hakkas rehepeksumasin tööle. Trummel hakkas pöörlema, sõelad
hakkasid rappuma, aganakast rappuma. Kogu masin värises ja undas. Kui mootori pöördeid suurendati,
hakkasid kõik mehhanismid kiiremini pöörlema.
Kõik asusid oma kohtadele. Masina peal oli 2 meest. Üks, kes viljavihud lahti lõikas, ja teine, tavaliselt isa,
kes söötis trumlisse lahtiraputatud vihud. Kui terve vihk juhtus trumlisse minema, ei jõudnud trummel vilja
läbi peksta ja läks umbe, rihm hakkas libisema ja masin seiskus.
Virnast hangus lavale 1 või 2 meest. Põhku võttis ära üks mees ja hangus põhu virna. Virnas pidi pärast
olema 2 inimest.
Kui vanaisa tervis lubas, oli tema viljakottide täitumise juures.
Oi, jumal, kotid – need olid ju kahe sopiga 100 kg rasked. Sellest hiljem.
Masin puistas sõelte alt välja ka aganaid. See oli vanaema töö. Kuna ta oli vana, siis pidin mina teda
abistama. Kõik see töö oli kohutavalt tolmune. Okkad olid riiete sees, kirvendasid märja ihu peal.
Meil oli tavaliselt rehepeks viimasena. Kuid ka ilm ei seganud, sest see oli hoone all, ainult traktor oli õues.
Masindamine kestis 2-3 päeva.
Nagu ikka mehhanismidega, pidi väga ettevaatlik olema. Kõige ohtlikum oli viljavihkude trumlisse laskmine,
sest oli juhuseid, kus jäädi käest ilma. Ka rihmal polnud kaitset. Ka aganakastilt võisid kolaka saada, kui
rehaga liiga masina alla läksid.
Kõige enne masindati rukis, siis vahetati sõelad, siis peksti talinisu, seejärel suvivili - oder, kaer.

Tore oli, kui kogu see suur pere istus sööma. Selleks päevaks tehti kas ahjukartuleid suures ahjus, kus oli
palju läbikasvanud liha. Magustoiduks oli tavaliselt kisell mannapudruga.
Õhtul tavaliselt süüa ei tehtud talgulistele, aga siis pakuti sinki kodus küpsetatud leivaga. Muidugi oli laual
siis viin. Seda oli meil vabalt, sest piiritus oli alati olemas. Kõige suurem viinanina oli meil traktorist, kes oli
küla sepp Sepiku Kaarel. Meie peres viina ei joodud.
Tahtsin veel tulla tagasi kartulite juurde. Kartuleid nopiti käsitsi. Isa ajas vaod lahti, siis võttis iga noppija
oma vao, korvi ja konksu. Teine hobune oli vankri ees. Nopitud korvitäied valati vankri kasti. Kui kast täis
sai ja keldri juurde viidi, said ka noppijad selga sirutada. Kui oli ilus kuiv sügis ja kartulid puhtad, valati kohe
keldrisse. Valamine oli raske. Selleks oli tehtud ratta libaslaud. St et vankri esimene ratas juhiti libaslauda

mööda üles, siis oli kasti kergem kummuli keerata. Laual olid servas tõkkelauad, et maha ei libise. Kui
hobune oli peru, tuli mitu korda peale sõita.
Lapsed said muidugi hobusega põllule sõita. Antsule meeldis kihutada, mis oli keelatud. Mina pidin
vanaema abistama söögitegemise juures, et talgulised süüa said. Tavaliselt oli sel päeval kartulipudru,
praetud liha, soust, koogid – mee või siirupiga ja piima.
Kui oli vihmane sügis, siis visati kartulihanguga kartulid spetsiaalse varbresti peale, kust muld läbi resti tuli
koos pisikeste kartulitega. Saagiks arvestati seda, kui palju läheb söögiks, seemneks ja loomadele.
Kui isa vahetas kartuliseemet, olid saagi nii suured, et sai kartuleid turul müüa ja Kadrinas kartulisiirupit
teha. Ka piiritusetehased ostsid kartuleid.
Nopitud kartulipõld äestati üle ja korjati mahajäänud kartulid ära, samuti peale sügiskündi.

Sõja ajal oli raske riideid saada, peale selle oli vaja viljakotte.
Meil kasvatati väheses koguses oma tarbeks lina. Linaseeme külvati hästi haritud ja korraliku väetise
saanud umbrohupuhtasse mulda. Midagi ilusamat kui linapõld, on raske ette kujutada. Hommikul peale
vihma, kui õied, hele-helesinised, vihmapiiskades vastu päikest sätendavad ja hiljem tuule käes nagu järv
kergelt lainetas. Ainult imetle!
Linaga oli palju tööd. Lina on kuparviljaline. Kui linapõld muutus kuldkollaseks, olid seemned kupardes
koristamisküpsed. Siis kitkuti linataimed koos juurtega maast üles, seoti vihkudesse ja pandi hakki nagu
rukis. Toimus järelvalmimine. Seejärel toodi vihud lattu ja hakkas peksmine. Neid taoti vastu pakku, siis
avanesid seemnekambrid. Hiljem korjati presendi pealt seemned kokku koos sinna langenud prahiga. Praht
eemaldati sõela abil õues tuule käes. Seemneid oli vaja uueks külviks ja loomade tervisehädade puhul
(vasikatele kõhulahtisuse ja lehmade seedehäirete puhul). Seemneid keedeti vähesel tulel tund aega, siis
jahutati ja joodeti koos joogiveega või anti pudelist loomadele seda limast veet koos seemnetega.
Linavarred – ikka vihkudena – viidi linaleoauku, s.o looduslik veesilm vasakut kätt mäest üles tulles.
Linapeod vajutati vee alla ja pandi raskus peale ja jäeti sinna hapnema. Selle tagajärjel muutus linaluu
pehmemaks ja linakiud tugevamaks. Kui vesi juba kobrutas, toodi linad koju. Veidi nõrgunud, lasti linapeod
läbi valtside. Selleks oli kaks puupakku, millel olid pikuti sooned sees. Need pakud olid raami küljes. Kui
vändast keerati, siis keskel oleva võlli kaudu hakkasid pakud pöörlema. Leinapeo lasti sealt vahelt läbi, mille
tagajärjel purustati ära linaluud. Nüüd need vatti näinud lina pead võeti ette ja hakati ropsima. Selleks oli
puust mõõk. Sellega ropsiti seni, kuni linaluid küljes polnud. Järgmisena tõmmati linapeo läbi suga. S.o laua
peal pikkade asteldega (meenutab meresiga) aparaat (aidas). Linapeo läbi tõmmates tuli osa takuna. Seda
edasi ei töödeldud, sest takku kasutati majapidamises niisama. Näiteks oli vaja kusagil mingit pragu täis
toppida. Linapeost saadi ilusat pikka linakiudu. Ära soetud linapeod pandi punti, sõlm peale ja jäeti seisma,
kuni talvel sellest lõnga-niiti ketrama hakati. Linakiu ketramiseks olid teised värtnad. Ka takku kedrati, see
läks põrandakanga riideks. Tavaliselt ketras seda vanaema.
Ilusa punase linase niidi ketramine oli väga hoolikas töö, mida tegi ema, sest kui ketramisel jäid jämedad
tömbud sisse, ei läinud need piirast läbi ja tuli parandada.
Kui linad olid kedratud, siis värtnalt keriti kerasse, hiljem kerast kerilaudadele ja sealt võetud vihid
käärpuudele.
Siis pandi kangaspuud üles. Kangas pandi niide ja hakati kuduma. Kooti kotiriiet viljakottide jaoks. Selleks
olid jämedamad piirad, sest see niit võis olla sõlmeline.
Voodilinariiet kooti kangas valmis, siis pesti seebi sooba leotises ja viidi kevadel aeda lume peale päikese
kätte pleekima.
Õmmeldi voodilina keskelt kokku, kuna väga laia ei saanud kududa, vastavalt piira laiusele.
Hiljem ema kudus värvilisi linaseid kangaid. Eesti ajast oli järgi jäänud aniliinriidevärve, mis pestes tihti värvi
välja andsid.
Vanaema kasutas looduslikke vahendeid värvimiseks, nagu mustikaid, kaselehti (sellest sai kollane),
sammalt koos puukoorega ja veel ühte seeneliiki, see andis lillat värvi. Enam ei mäleta, mis veel oli, aga ta
ei lisanud mitte äädikat, mida saksa valitsuse aeg võib-olla polnudki, vaid maarjajääd (Hilje:
alumiiniumkaaliumsulfaat, maarjas, AlK(SO4)2·12H2O) värvi kinnituseks.

Kevadel kui koolis käisin, oli mul kodukootud mitmevärviline ruudulisest linastest riidest kleit.
Köögiviljadest kasvatati kapsast, porgandit, peeti, kaalikat. Vanaema tegi aias põõsaste vahel alemaad, s.t
ta põletas lehtpuu oksad ära, siis kaevas tuha mulla sisse ja külvas kapsa- ja kaalikaseemned aprillis maha.
Algul kattis pealt vanade põrandatekkidega, kui idud väljas olid, kattis ainult ööseks öökülmade vastu.
Kapsamaa oli sauna vastas üle tee põld, siis kuusehekki polnud kasvamas. Kuna kapsas tahtis kastmist, oli
sealt kaevust kõige lähem vett saada.
Kõik need köögiviljad on kaheaastased. Teised peenrad olid aias. Hobusega künti kogu aed, veeti sõnnik,
tehti peenrad. Hiljem oli üks vahe tatra all mesilaste jaoks.
Seemnete kasvatamiseks jäeti osa kapsapäid koos juurtega keldrisse. Enne kevadet võeti mädanenud lehed
ära ja ruutide küljes olid õievarred peidus, kuni sooja ja valguse kätte said. Kevadel istutati need maha,

samuti kaalikas ja peet. Porgand jäeti talveks maha. Kevadel hakkasid lehed kasvama ja hiljem läksid
õitsema. Peale õitsemist valmisid seemned. Toodi ka linnast seemneid. Till paljunes ise. Köömneid kasvas
kõikjal. Vanaema korjas köömneid, sidus punti, kuivatas vilus ja pärast hõõrus seemned käte vahel, kuivatas
ja kasutati kapsa soolamise juures. Veel korjati punet, suurt teelehte, pärnaõisi talvel teeks.
Kapsamaa oli suur põld, millel oli kanade ja loomade kaitseks tehtud püstalaudadest aed ümber. Kanad
muidugi lendasid vahel üle. Kuna maja ümber aeda ei olnud, käisid kanad aias. See oli nuhtlus, sest meie
pidime neid sealt ära ajama. Kapsakahjurite tõrjeks kasutas vanaema lehtpuu tuhka. Tegi sellest leelise vee
ja pritsis kapsastele. Kui tulid kapsaussid, siis korjas ära, vahel ka koos lehtedega.
Kapsaid hapendati suurde tünni, lisati ainult köömneid. Pealt kaeti linase riidega ja pandi vajutus peale.
Tünn oli sahvris.
Hiljem muretses isa mesilased, koos kogu sinna juurde kuuluva inventariga. Kuna kruupink (puutööpink) oli
toas, oli köök kogu aeg laastusodi täis. Mesilastarud osta oli kallis, siis tegi ta need ise. Tegi kasti mõõtude
järgi valmis, toppis vahetäidisega soojaks. Oli topelt põrand. Ümbert oli kollaseks värvitud voodrilaud,
lennuava, katus. Kõik oli täpselt mõõtude järgi, et raamid kõikidesse tarudesse sisse mahuks. See on
omaette teadus. Tarud olid neljal puupostil, mis olid hiirte ja sipelgate eest ära tõrvatud.
Mõned meenutused. Kui märtsis kevadepäike päeval soojendas, soojenesid üles ka tarud. Mesilased
elavnesid ja tahtsid välja puhastuslennule. Siis sai päevaks lennuava lahti tehtud. Aed oli aga kõrgeid
lumehangesid täis. Olin üksi kodus, tegin lennuavad lahti. Mesilased tulid välja, läksid puhastuslennule. Õhk
oli aga külm ja nad kukkusid lumele. Panin lennuavad kinni ja hakkasid mesilasi korjama lume pealt. Nutsin
ja korjasin. Viisin nad siis tuppa kausi sisse pliidi juurde sooja. Mulle polnud keegi öelnud, et nende aeg oli
ümber ja nad peavadki surema, et nad taru täis ei roojaks, selleks ongi puhastuslend.
Mina aga sain õhtuks kõrge palaviku ja aastateks kroonilise põiepõletiku. Jäin koolis õppimisega maha ja
jäin istuma.
Mesilased on suurepärased tolmendajad õistaimedele. Kuna punase ristiku nutid vajavad tolmendamist,
olid mesilased ju olemas. Kui tolmlemist ei toimu, ei saa ka ristikuseemet, mis heintaimena ja mullastiku
parandajana mügarbakterite näol oli ainuke liblikõieline heintaim.
Mesindusseltsist aga öeldi, et kodumaise mesilase astel on lühike ja ei ulata õie põhja, seega tolmlemine on
puudulik. Otsustasti, et Kaukaasia mesilaste astel on pikem ja ostetigi emamesilased sisse. See on
spetsiaalne tikutoosi suurune võrest karp, avaga (koja akna peal ukse peal). See ema oli paaritatud. Isa pani
tarusse. Enne hoidis ema sellest topsis taru sees, et hajutada võõrast lõhna.
Siis pani haudekambirsse, kus töömesilased olid haudekannud valmis teinud. Ema hakkaski munele ja peagi
tuli uus pere välja. Pere tiirutas ja otsis, kuhu laskuda. Oli kiire päev, aga kui päike välja tuli, jäeti kõik
sinnapaika. Lõpuks laskus pere õunapuusse. Suitsulõõts oli pereheitmise ajal alati valmis, sest võis ju ka
viljast pere tulla. Oma pere tulekut oli ikka teada, sest siis eelmisel õhtul oli kuulda, kui ema „laulab“. Isa
käis õhtuti kuulamas. Pere tuli välja alati keskhommikul. Nüüd tuli pere ajada suitsu abil spets torbikusse.
Vahel tõusis pere õhku ja lendas ära ega saanudki neid enam kätte.
Pere pandi tarusse, mis oli taruvaigust ja sodist puhtaks tehtud, õhtul peale päikeseloojangut. Tarus olid
osa raame vurritatud vanad raamid ja osa kunstkärgedega uued.
Nüüd sellest perest. See oli suur pere, tavaliselt kaaluti pered ära, et teada, kui palju talvist sööta jätta.
Need mesilased olid tigedad ja käisid teistest peredest mett varastamas. Tugevate perede mesilased
kaitsesid oma tarusid, aga ühe pere, kus ema oli hukkunud, tapsid need mesilased valvurid ja läksid vargile.
Ka olid need mesilased suuremad.
Tuli meevõtu aeg. Tavaliselt oli vaja pesta korralikult ja panna peakate ja kindad. Aga see taru läks tigedaks.
Mina viskasin lõõdsa maha ja panin jooksu. Isa käskis mul hobused mäe peale lepikusse viia. Teadupärast
kannatab hobune mitte üle kümne nõela. Kui ema nõelu altpoolt püksivööd välja võttis, oli neid isa üle 30.
Selleks ajaks oli silmad paistetusest kinni. Isa jäi ju ilma suitsuta taru kinni panema. Mesilased rahunesid
õhtuks maha, aga kui isa neljandal päeval nägijaks sai, hävitas ta selle pere ära. Ma ei mäleta, kas arsti
kutsuti, aga vanaisa sundis isa piiritust võtma. Hoidsime kogu aeg jääkotte näo peal. Jube oli seegi, et väike
„Albert“ oli nii paistes, et soristada ei saanud. Ema söötis isa nagu beebit.

Headel aastatel ei jätkunud ainult raamidest tarus ja polnudki ka aega mett võtta. Siis pandi peale poole
raami suurused magasiniraamid. Kui ka need said täis, võeti täis raamid, mis olid kinni kaanetatud osaliselt
ära ja pandi kunstkärje raame juurde. Kunstkärge pidi olema kas või kolmandik raamist, siis tegid nad edasi
kannu kõrgendused ja põhjani sümmeetrilised kannud. Kui kunstkärge polnud, paigutasid mesilased
kannud ükskõik kuidas.
Mee võtmisel kasutati spets kasti, kuhu meega täis raamid pandi ja kohe asendati uute kärgedega. Pooleli
olevad kärjed jäeti tarusse, kuni need täis said. Ja hiljem välja vahetati või kui korje muutus viletsaks, jäeti
talvesöödaks. Talvel anti tihti lisasööta juurde – tavaliselt suhkrusiirupit.
Mett vurritati meevurriga. Pandi vastastikku neli raami sisse. Eelnevalt eemaldati kinnikaanetatud kärjelt
õhukese noaga vahakord. Vaha korjati kokku, ka haude alt tulev vaha. Veenõusse pandi kauss, siis
vahatükid, sulatati üles ja jäeti hanguma. Mustus settis vaha ketta alla, mis ära lõigati. Vaha pidi jääma
kuldkollane ketas. Vaha vastu sai mesinduse poest kunstkärge. Tööraha tuli juurde maksta. Kunstkärg
kinnitati raami traatide külge spetsiaalse kettaga, millel on soon sees. See ei tohtinud väga kuum olla, siis
sulatas traadi peal vahasse augu. Siis elektrit ei olnud ja seda kolbi soojendati pliidiraua peal.
Vurritatud mesi pandi piimanõudesse.
Mee ja või hind oli alati võrdne – 35,5 rubla kilogramm. Ka saksa ajal, aga raha vääringut ei mäleta. Olid
margad.
Algul oli meil kaks peret, mis paisus 16 pereni.
Isa oli mesinik, ema ainult aitas teda. Ise kutsus mind appi, kui suurem olin. Mind mesilased nõelasid harva,
aga Ants ei saanud tarude juurde tullagi. Meevõtu päeval kadus Ants kodust ära.

Minu vanavanemad
Vanaisa: Jaan Jaani poeg Allikas
(7.11.1872 – 14.11.1952), surres 80-aastane.
Vene ajal muudeti dokumentides perekonnanimi millegipärast Alliko’ks.
Sündinud Põltsamaal.
Peres oli 3 poega.
Kõige vanem – Jaak, kes jäi talusse. II vend – Karla. Karla ja Jaan pidid kodust lahkuma. Kuna oli soodne
võimalus minna Venemaale, kus anti maad, siis läksidki Katšina lähistele Jamburgi oblastisse. Mõlemad
vennad olid abielus, Karla oli abielus Liidega. Nende lapsed olid Vanda, Helmi, .. Loore.
Vanaisa ehitas maja, mis oli just valmis saanud, kui algas kodusõda Venemaal (1917–1921). Neid saadeti
sõja jalust ära. Selleks anti aega kaks tundi.

Vanaema: Anna Omel (Allikas)
(sündinud 2.4.1874 - )
Vene ajal kirjutati uus sünnitunnistus välja, kus nimeks pandi Aina Alliko.
Neil sündis 3 tütart. Üks tütar suri mõnekuuselt, teine tütar Ilda - seitsmeaastaselt suri kolmas tütar Helmi,
kes oli ema jutu järgi viieaastane, kui koos vanematega pidid ära tulema.
Oli olnud juulikuu. Suur siga veristati ära ja pandi vankrisse, vajalikud asjad vankrisse ja lehm vankri taha.
Nii liiguti tagasi kodumaale. Peatuti mitmes paigas. Peasuund oli Põltsamaale tagasi.
Siis aga peatuti Põlula mõisas. Parun Krause oli pakkunud vanaisale mõisas tööd. Vanaema läks karjalauta.
Kui anti välja asundusmaad, sai vanaisa Lillemäe talu. Sellel kohal oli suur mõisa rehi koos katlamajaga,
millel oli kõrge korsten, mille isa ära lahutas.
Vanaisa hakkas ehitama uut maja.
Seejärel võttis laenu maa väljaostmiseks. Maad eraldati 20,05 hektarit. Nüüd on mõõdetud 22,23 ha. Muu
maa 0,36 ha, sellest oli aia- ja põllumaad 15,44 ha, heinamaad 4,2 ha, karjamaad 0,05 ha. Maa koguväärtus
141.94 puhastkasu rubla.
Asundustalu nr 14 tehti rendilepingu õigus (01.02.1921 maavalitsuse otsusega) kuueks aastaks 1.5.1928 30.4.1934.a.
Olla maa omanik ja peremees, oli vanaisale väga tähtis.
Vanaisa oli pikka kasvu, ca 180 sm pikk, tugeva kehaehitusega, rühikas mees. Ta oli vähese jutuga. Ei
suitsetanud, ei võtnud viina, ainult kui oli väga külmetunud, siis tegi punši piiritusega haiguse peletamiseks.
Ta oli tugev leiliviskaja, kannatas suurt kuumust. Talle meeldis juua teed. See veel vulises tassis, kui kruusi
valati. Ta jõi alati oma kruusist, see oli suur lilleornamendiga. Vist oli see teejoomine Venemaalt pärit, sest
teed joodi alustassilt.
Pühapäeval rakendati hobune kas ree või vankri ette ja mindi külla. Ühed sugulased – Jütsid – elasid Miila
külas. Seda maja enam pole. Seal olid meievanused lapsed Otto ja Milvi. Otto poos üles, kuna kartis Vene
sõjaväge. Milvist ei tea ma midagi.
Hobusega käidi Rakveres toomas petrooli, soola, suhkrut, tikke jm. Ka käidi riidekaupa ostmas. Vanaemal
olid kaks nn inglise villasest kleiti pidulikeks juhtudeks: üks oli kohvipruun, teine rohuroheline, millest mulle
Mõdrikus käies pidukleit õmmeldi. Vanaemal olid ka imeilusad pidukleidid, lillelised suvekleidid, kingad.
Talvemantel suure kraega.
Vanaisal oli kaherea nööpidega pühapäeva ülikond, kingad, kroomanahast saapad. Talvekasukas
lumivalgetest lambanahkadest kasukas, millel oli riie peal. Võimsa kraega.
Vanaisa oli saanud ka mingi koolihariduse, tal oli ilus käekiri ja ta luges lehti.
Talle meeldis pekiliha. Kui leiva ahju köieti, pani vanasia alati savikausi sisse pekiliha ja sibulad. Kui see ahju
rinnakul ära küpses, oli see tema rasvane maiuspala.
Pere jaoks pandi koos leibadega ahjurinnakule ka tangu- või kruubipuder suurde savinõusse, mille oli nn
kõrvad küles. Küll see maitses hästi võisilma ja piimaga.

Vanaema oli lühikest kasvu, matakas. Kandis kodus alati põlle ja pearätikut. Juuksed olid maha aetud
juukselõikusmasinaga. Alati istus ta väikeses toas soojamüüri ääres väikese pingi peal, kus ta kas noppis
sulgi patjade jaoks, kudus kindaid, sokke või luges lehte. Ta alati laulis. Isale see ei meeldunud ja ütles
pahuralt – eit jälle iniseb, on jänes.
Suvel vanaema rohis köögivilja, tegeles kapsaaias, karjatas kanu, et nad aeda siblima ei pääseks.
Vanad aitasid kaasa jõudumööda kõigis töödes, mis oli jõukohane, kuni tulid kolhoosid.
Kolhoosi tuli ära anda loomad. Ühistalli läks 3 hobust, 4 lehma, seemnekartul ja teraviljaseeme. Ema oskas
kuidagi külanõukogus korraldada nii, et saime kaks leibkonda. St et siis jäi majapidamisse kaks lehma.
Eraldi leibkonda tuldi külanõukogust kontrollima. Ema viis kontrolli sahvrisse ja näitas, siin on vanade leib ja
lihatünn, meie pere oma on kojas kapis. Kuna isa kolhoosi ei jäänud, siis võeti meil maa ära. Kuna vanad
moodustasid eraldi leibkonna, jääti neile 0,6 ha n-ö hingemaad.
Meil oli juba kartul maha pandud, kui saadeti MTJ-i traktor kultivaatoriga vagusid maha tõmbama.
Korjasime maa pealt kartulid ära ja söötsime loomadele. Seda maad aga kolhoos kasutama ei hakanud ja
sügisel noppisime mulda jäänud kartulid ära.
Ühe lehma piim kulus omale ära. Piim, kohupiim, või, pett. Teise lehma piima viisime meiereisse, kust
saime pisukese raha ja lõssi sigadele.
Tohtis olla kaks siga. Kui sead olid suuremad kui 100 kilo, tuli sea nahk riiginormiks anda. Peale selle oli veel
igalt lambalt villanorm, kanadelt munanorm. Piimanorm oli samuti. Ainult üle normi viidud piima eest sai
raha. Igal aastal käis külanõukogu volinik, kes käis loomi laudas loendamas. Kui oli lubatust rohkem, siis
konfiskeeriti see lubatu.
Kord jäi meil suur siga tapmata. Kui kontrollijad tulid, oli juba järgmine pere hoiatatud. Nii jooksis üle põllu
keegi meile ütlema. Isa pani hobuse palgiveo kelgu ette. Kogu perega saadi siga sulust välja ja tagaukse
kaudu ülesse mäe peale viidud, jäljed rehaga ära silutud ja uksed kinni, kui olidki kontrollid õues. Oleks nad
seda näinud, tulnuks isal vangi minna.

Kuidas sõda meid puudutas
Olin laps ja kodus laste kuuldes midagi ei räägitud. Kunagi isa rääkis oma sõjas olekust, aga mind see ei
huvitanud ja nüüd on meelest läinud.
Oli saksa valitsus – isa mobiliseeriti sõjaväkke. Mehed viidi Rakveresse. Seal oli vasakule käele, üsna
kaenlaaugu lähedale pressitud SS-märk. Mida see tähendas, olen unustanud. Mehed pandi vagunitesse ja
saadeti eesliinile Vaivara alla. Kui rong aeglasel käigul (võib-olla sihilikult) Vaeküla metsa vahel oli, hüppasid
mõned mehed rongist maha raudteekraavi. Keegi tuld ei avanud ja kui lõpuks pimedaks läks, tuli sai koju.
Meid vannuti vait olema. Siis jäi isa rasketi haigeks, ei mäleta, kas arsti oligi kusagilt kutsuda. Käsi oli
paistes, lilla, isa sonis. Hiljem, vanemana sain teada, et isa oli põletanud end selle SS-märgi happega ära ja
saanud veremürgituse.
Kui oli juba saksa valitsus, pandi ohvitserid taludesse elama. Väike tuba, mis oli vanade ja Antsu
magamistuba, tuli vabaks teha kahele ohvitserile – Hans oli arst, aga Otto - mis tegi, ei mäleta. Nad olid
väga viisakad, ema oskas veidi saksa keelt ja suhtles nendega. Oma püsse nad kunagi tuppa ei toonud, vaid
riputasid ette kotta. Toas liikusid sokkides. Pesid end igal hommikul ja õhtul.
Neil oli kaasas palju maitsvaid konserve. Ema tegi ka nendele süüa õhtuks. Hommikul jõid kakaod või kohvi.
Laste jaoks oli neil kaasas paberi sees kommid – kui head. Hans armastas väga lapsi. Õhtul müras meiega.
Olid kuskil kaks nädalat. Siis tuli kiire taganemine. Hansul oli palju rohtusid, sidemeid. Ta kaevas sauna
juurde sügava augu, viskas kõik salvid, pudelid auku, trampis puupostiga puruks. Ema palus, et jätaks osa
ravimeid meile, aga Hans ütles, et me ei oska neid kasutada. Meile jättis ainult mõned sidemed ja
põletusvastase salvi. See oli tõesti hea ja seda jätkus aastateks. Ta lubas meile teada endast, aga isa arvas,
et nad jäid venelastele kätte ja lasti maha. Sakslased taganesid esimest korda.

Siis võeti isa vene armeesse. Meil oli raadio, mida kuulasime salaja pimedas toas. Sealt saime teada, kuidas
rinne liigub. Raadio mängis patareide või aku pealt, elektrit ju polnud. Siis viidi raadio peitu, marjapõõsaste
vahele kasti sees auku, mis oli peidik. Raadiot ei tohtinud ju olla. See oli suur, umbes 80x50 sm, puust.
Kord kuulsin pealt, kuidas hiljem ema, isa ja Alma-tädi rääkisid. Vene rinne oli Kohtla väljadel. Ema oli
otsustanud minna isa otsima. Nii ta vist sõitiski Kohta jaamani ja sealt Ontikasse jalgsi isa koju.
Ema ja Alma olid jõudnud Jõhvi, kui venelane pommitas Jõhvi linna nad varjusid kirikumüüri varju. Ema
rääkis, et järsku neid nagu tõugati sealt eemale. Ummisjalu jooksid nad linnast välhja. Varjuda polnud
kuhugi, kui tagasi vaatasid, põles puust kiriku torn täie leegiga, mis suure tuulega süütas Narva maanteelt
puust ca 20 maja põlema. Nagu hiljem teada sain, sai ka minu mehe kodu pommist täistabamuse. Jõhvi linn
põles maatasa.
Keegi oli juhatanud naised linnast välja ja öelnud, kus eestlaste see väeosa asub. Nii leidsid nad isa üles,
põgenesid Ontikasse, edasi ei mäleta nende jutust midagi. Kord hiljem rääkis isa veel ka kõigest sellest
täpsemalt, aga mind ei huvitanud see. Meeles on, et ta hea sõber Källo Otto põgenes koos temaga (kuni
surmani oli ta Maidlas mesinik).
Kui sõda meieni jõudis, oli teedel sõjatehnika ja -hobuste voorid. Vene lennukid lendasid madalalt nende
vooride kohal. Sakslased taganesid, oma laskemoona laadisid maha Vaeküla metsa. Käisime salaja tee ääres
vaatamas.
Kui venelased sisse tulid, pandi meile üks vene ohvitser oma naisega kortreisse. Isa andis ennast üles, aga
segadust oli palju, keegi ju ei teadnud, kus poolel oli õige sõdida. Isale väänati ausa ülestunnistuse eest
külanõukogus (tuttavad mehed ju) metsa ülestöötamise norm 120 tihumeetrit palki Tudu ja Oandu metsas
koos väljavedamisega metsast. Igal hommikul läksid ema ja isa metsatöödele, kaasas kahemehe kaks saagi,
mida isa igal õhtul viiliga teritas.
Nüüd sellest vene ohvitserist. Teda polnud terve päeva kodus. Naine magas lõunani.
Kord ema vaatab, et ta ei maga voodis, vaid põrandal. Selgus, et nad olid lutikad majja toonud. Väikese toa
ja köögi vahel siis veel ust ei olnud (samuti väikese toas ja magamistoa vahel), vaid olid kardinad.
Kui nad tulid, hoiatas isa (kes veidi vene keelt oskas), et meil on kuri koer ja väljakäik on ladu juures.
Mäletan, et see oli ühel õhtul, kui naine tuli külge ees tuppa, ise näost valge. Koer oli tõmmanud kleidist
tüki välja.
Lutikad.
Oli punaseks värvitud puust voodi õlekotiga. See viidi õue ja põletati ära. Tubades olid palkseinad üle
löödud papiga, see kisuti maha, seinad valati üle keeva veega, aga polnud kindel, et sambla vahel veel
lutikamune pole. Isa muretses kusagilt kollast väävlit ja tubades tehti väävlisuitsuga deso.
Venelased oldi küll ära läinud, aga emal oli palju pilutatud, väljaõmmeldud linu, linikuid, padjapüüre,
rätikuid. Millal, ta raisk, need minema tassis, ei tea, aga kummuti sahtlid olid pooltühjad. Peale selle käis ta
salaja vargil. Ometi oli alati keegi kodus.
Venelased ajasid ju Karjala-soomlased välja, terve Eesti oli neid täis. Meil oli suvel karjapoiss Juhan, kes
magas lauda lakas. Tal oli sõber, kes oli karjapoisiks Tammemäe talus. Poisi vanemad olid Vaekülas tööl.
See poiss sooritas mõrva – lüües maha perenaise Leena, kes lüpsis lehma ja pussitas tema venda Jakobit
(Raudkivi Anne onu ja tädi), Jakob jäi elama. Isegi saadi kätte röövima tulnud poisi vanemad Leningradi
rongist. Siis lõi isa meie karjapoisi ka päevapealt majast välja.

Aasta 1956
Taskus Mõdriku Põllumajandustehnikumi nooremagronoomi diplom, asusin omaalgatuslikult tööle KohtlaJärve sovhoosi traktor-põllundusbrigaadi brigadiriks, eirates suunamist Kõrgemäe sovhoosi.
Sügis.
Rukis oli hakkides. Viljalõikus oli hobupelõikusmainatega lõpetamisel. Osa oli kärbistada.
Viljapeks oli trummel-peksumasinaga otse põllul. Vili veeti ära kottides kuivatisse. Põhk virnastati.
Kartuleid hakati noppima peale 20.septembrit. Nopiti vagudel. Kartul läks kuhja. Ma polnd elus näinud
kuhja matmist, kuid vanad talumehed teadsid kõike.
Päevapalk oli töölistel 9-16 rubla päevas, olenevalt töö kategooriast.
Heinamaad asusid kaugel metsas – riigi tagavaramaadel. Eraloomapidajad võisid oma loomadele heina teha
peale 1.septembrit. Metsaheinast lubati 10 % loomapidajatele.
Lauda juures oli silo jaoks torn, kus oli hobune sees tallas massi, aga silo väljavõtmine oli ränk ja nii need
tornid kasutust ei leidnud. Silo sai tehtud vanasse tankitõrjekraavi, kust silomahlad läbi pinnase
kaevandusse koos sula- ja vihmaveega imbusid, seal haisesid ja kobrutasid, mida kaevurid „limonnajaks“
kutsusid.
Eriti raske ja oli aasta 1957, kui kogu suvi ja sügis oli vihmane. Sööt mädanes ja hallitas tegemise aeg ära.
Kohta-Nõmme rabast vedasid hobustega poisid, Siberist tulnud noormehed, alusturbapätse, mida
purustasime DKG-ga. See samblane aluspanu söödi ära. Lisaks söötsime kuuseoksi vabalt, ka need
purustati. Kord, kui arst lehma mao avas, olid puujupid mao seina küljes kinni kui siilil okkad.
Söödaks läksid ka kartulikuhjaõled.
Loomad, kes poegida ei jõudnud, jäidki maha.
Pilt oli kohutav.
Kuid iga aastaga olukord muutus, viljakoristuseks toodi järelveetav kombain, osteti traktorid ja ehitati
viljakuivati, osteti kartulimasin jm tehnikat.
Brigadirina töötades oli suur õlatunne inimestest - olid jad ju kõik taluperemehed, -perenaised. Neil oli
kohutav kohusetunne, see oli nagu nende isiklik töö, mida tehti kella vaatamata.
ööl käisin suvel jalgsi või mootorrataga, talvel oli saani ees kimmeltäkk Jauram.
Keskus asus 6 km kaugusel, kus peaspetsialistid koorrdineerisid tööd ilma telefonita brigaadides.
Brigadiri palk vanas vääringus (enne 1961.a rahareformi) oli 600 rubla miinus 55 rbl tulumaks.

Korter – Kurkuse mõisahoones 18 ruutmeetrine pliidiga tuba. Vett, kui oli ühiskaevus, kui ei, siis tuli
ämbriga tuua umbes 300 meetri kauguselt erakaevust.
Kõrval, vineerseina taga oli suur köök. Sea valmistati sõjaväeosale süüa. Kokad tulid hommikul kell 3 tööle,
lauldi ja vannuti „pilude“ keeles. Kui sada venelast ikka marssides sööma tuli, tantsis toas kõik, mis
põrandal oli.
Keldris olid sead ja lehm. Elasin selles korters 1,5 aastat. Olles abielus ja alles sündinud beebi tuli ikka panna
kohta, kus vihma peale ei tilkunud.
Raadio möirgas kogu võimsusel, kuni lõpuks hiired juhtme löbi närisid või minu juuksed hommikuks padjale
jätsid. Aktsioon –hiirejaht kõigi vahenditega lõppes 42 laibaga ööpäeva jooksul.
Jubedad elamistingimused.
Valmivasse uude majja saime kahetoalise korteri.
Tuli osakondade moodustamise kampaania. 30.jaanuaril 1960.a sai minust osakonna juhataja ülisuure
osakonna etteotsa, mis varsti poolitati. Mulle jäi Kurkuse osakond kolme birgaadiga: põllundus oma
traktorite, inimeste ja maadega, loomakasvatusbrigaad, köögiviljakasvatusbrigaad – katmikala oli 1,5 ha ja
avamaa köögivili ca 70 ha. Kõiki neid brigaade juhtisid brigadirid.
Toodang arvestati ümber rahaliseks väärtuseks. Söödad tsenter-söötühiku hinnaga, köögiviljad, lilled
realiseerimishinnaga. Sellest olenes bridagiri ja osakonnajuhataja palk.
Kuna rahalise arvestuse väärtus ei küündinud 500 000 rublani, jäi minu aastapalgaks 13200, rahareformiga
1961.a. jäi minu palgaks 110 rubla, millest maksti 70% iga kuu ja aasta lõpus vastavalt rahalise plaani
täitmise % vahe.
Olukord loomakasvatuses paranes. Põldheina segud muutusid. Siloks kasutati maisi, hernest.
Viljasaagid suurenesid, kasutati vedellämmastiku jne.

Karjaks oli eesti punane tõug, rasvaprotsendi parandamise eesmärgi nimel seemendati loomi tzörsi
spermaga. Vasikad sündisid väiksemad, heleda ringiga ninal.
Tupepeegliga seemendus oli lõppenud.
Piimaproovi kastid olid suuer – puust, sees klaasist 50 pudelit. Korkidel oli numbrid peal.
Piimaproove võeti kolm korda kuus. Igas laudas oli tsentrifuug rasvaprotsendi määramiseks.Kolmekordse
lüpsi puhul oli see ränk piimatassimine. Piima koguse mõõtmiseks oli kas ujukiga mõõdukann või lao- või
tarukaal. Laudalehmad tuli käsitsi kirjutada. Ümberarvestused ja karjakontrolli raamatuid pidas
selektsionäär.
Mõned mälestused.
Kord suvel kuumal ajal oli veeavarii. Piima jahutati paagi peale suunatud veega ja brigadir pidi piima
liigutama segajavardaga seni, kuni piim oli jahtunud.
Lauda kõrval oli ehituse ajal ka juurviljakelder valmis, aga selles oli pidevalt vesi sees, kus konnad elasid.
Brigadir Niina, umbvenelane, võttis konnad, pigistas rooja välja ja pani paaki piima segama.
Kui piimaauto tulik, võttis konnad välja ja nii ei tekkinud piimale koort peale.
Teine juhus.
Oluid väga lumerohked talved. Lund ei olnud kuhugi lükata. Piiamaauto ei pääsenud lauda juurde.
Sõjaväeosa asus 2 km kaugusel Sompa mäel. Ainult armee aatapäeva tuleku eel lubatud 5 kallaõie eest
saatsid need appi lumepuhuri, mis lõikas lume kui seina läbi ja pillutas suure pilvena kaugele.
Veel - sel ajal oli täielik plaanimajandus – olid viisaastaku-, aasta-, kvartali- ja kuuplaanid. Sel ajal juhtus ikka
nii, et üks päev jäi puudu aastatoodangu täitmisest. Piimakombinaadis võeti ikka vastu 1. ja ka 2.jaanuari
toodang vana aasta arvel. Helistati piimatööstusest 1.jaanuaril: „Teie piimal on kõrvalmaitse.“ See
tähendas, et juba vormistatud piim on olematu. Sõitsin Jõhvi, ostsin „Vana Tallinna“ likööri ja tordi, kuna
vastuvõtukollektiiv tahtis ka pidu pidada. Siis peale selle ei räägitud piima maitsest enam midagi.
Majandile liideti juurde kaks majandit: Toila ja Kohta. Kohtla-Järve sovhoosist sai viie osakonnaga majand,
kus lehmade arv oli 1100 pead. Lisaks sead, hobused ja suur katmikalaaiandus ca 3 ha ja avamaaköögivili.
Loomade arvu suurenemisega oli vaja juurde teine selektrisonääri töökoht.
19.veebruaril 1968.a hakkasin umbvenelase Antonina Belokopõtovi käe all õppima eriala, mis on 40 aastat
olnud vajalik. Selleks kulus aasta, et saada ring peale, mille lõpetas boniteerimise esitamine. Antonina tulles
tööle, alustas nullist. Kari oli enamikus II või III põlvkond. Ta viis sisse suureformaadilise karjakontrolli
raamatu, täitis seda. Noorkarjaraamatud olid pikad, kuhu kanti kvartali kaalud. Aasta lõpul toodi välja
klassid - ema, isa, kaalud, tõulisuse klass ja üldklass. Selleks ajaks pidid olema lõpetatud karjakontrolli
raamatud. Seejärel tuli kõik andmed kanda boniteerimislehele. Need oli ülipikad lehed. Kõik see võttis kaks
kuud aega. Seejärel tuli võtta kaasa lõpetatud kartoteek, noorkarjaraamatud ja seemenduspäevikud ja
minna komisjoni ette.
Üks äpardunud boniteerimise esitamine.
Näen unes - ilus suur neljakandiline lihatükk, ainult üksikud ussid sees. Kougin need välja.
Läksin raske eelaimdusega siiski komisjoni ette.
Komisjoni esimees A. Luurmees, liiked Ly Gross, Vaike Pauts. Tulevad Jõhvi kultuurimaja saali kokku
kutsutud selektsionäärid oma materjalidega. Nende seas astub sisse elegantne, ülimoodsalt riides, soengus,
pikad kindad küünarnukkideni käes, pr Õie Erild Iisaku Näidissovhoosist. Tema materjaliesitus kestis
lühikest aega ja läinud ta oligi.
Tundsin end täieliku tuhkatriinuna, aga hullem oli ees.
Sel ajal võis lüpsilehmi kanda peale lüpsi lõpetamist nuumagruppi. Kontorllüpsis oli 2 või 2,5 kg piima,
näitasin kinnijättu ja kandsin nuumagruppi, vist oli 5-6 lehma. Minu bontieerimist ei nõutudki vastu. See
aga tähendas palga vähendamisrt ja käskkirja hoiatusega.
Pr Gross tuleb minu juurde ja ütleb: „Tule hommikul tagasi, jäta materjalid siia, sest Luurmeest ei ole. Tuleb
hr V. Kutti.“ Pauts oli kohal, kuid Kutti tegi oma eeltöö ja boniteerimine võeti vastu - oli see ju minu
esimene esitlus.

Kahes laudas – Amulas ja Valastes olid vanad laudad. Piimatorustik oli juba sees, aga piima jahutati
piimanõudega piimavannides. Amulas sai valmis uus laut. Valastest tuli 50 lehma üle.
Oli märtsikuu, ajasime lehmi kolm kilomeetrit läbi metsa teed mööda. Tulin ees, lehmad järgi, brigadirid
karja taga. Metsa vahel vaatan tagasi – enamik loomi seisab veel tee tee peal, osa aga läinud tee ääres
lagedal kohal kahele poole teed turbaaukuddele, mida kattis veel jää, aga servad olid lahti sulanud.
Karjusin kõvasti nii jubeda häälega, et kogu kari seisatas ja järsku tulid lehmad ükshaaval jääda mööda ära.
Liitunud Toila kari oli III-IV põlvkond eesti mustakirju kari, Kohtlas oli eesti punane kari. Toimus üleminek
eesti mustakirjule karjale seemenduse teel.
Ka noorkarjaga oli tegemist. Kevadel vedasime kaugematest osakondadest väikese porteautoga mullikad
Jõhvli linna külje alla Uikala looduslikele karjamaadele. Numbrid kirjutasine urosool-värviga paremale
küljele. Suvel jooksul segunesid Jõhvi aiandi Kaljuranna ja meie karjad. Loomi jäi ka kaduma. Olid tehtud
seemendusaiad.
Ühel sügisel sadas terve päeva lörtsi, oli külm tuul. Hommikul vara hakkasime jalgsi karjaga tulema.
Esimesed loomad jätsime maha Toilasse, edasi Amulasse, siis üle tede Purile ka lõpuks Kohtlasse, ca 18 km.
Lõpuks, kell neli hommikul loomad kinni pandud, jõudsime lõpuks koju.
Üks juhus.
Sõidan mootorrattaga, näen et noorpullid, kes olid Kukruse paemäe juures koplis, on kõik kobaras koos. Oli
toimunud kaevanduse kohal varing ja üks pullidest oli kos varinguga langenud umbes pooleteise meetri
sügavusele. Suurem tegu oli seal väljasaamisega.
Kord saatsin traktori kartulit muldama Jõhvi mõisa juurde põllule. Oli ära vajunud kaevanduse lõhesse.
See maa kantigi tootmismaast välja ja nüüd on seal peal juba männid.
Kaevanduslõhed põldudel olid normaalne nähtus.
Kõnnin varase kapse põllul - 12 hektari suurune põld. Vaatan kõrvale ja korraga vajun puusadeni maa
lõhesse. Seal, kus kaevanduses maa-alused tööd lõpetati, hakkas tervikute vahel pinnas vajuma.
Veel mõningaid noppeid sündmustest.
Olles dekreeetpuhkusel, tuli mind asendama vana talumees Jaak. Valmis oli saanud viljakuivati. See neelas
ruum ruumi järel puid, aga vili ei kuivanud. Valesti ehitatud - kuivatil puudus ventilatsioon. Appi tuli
kaevandus, kes monteeris suure võimsa ventilaatori, mis kuivatusruumis niiskuse ära tõmbas.
Toodi sisse saksa sorteer Petkus, millel olid kaasas kõikvõimalikud sõelad.
Oli herne kuivatamine ja sorteerimine. Jaak oli napsimees ja nii ta hernehunnikusse magama jäi. Möödus
mõni päev, kui Jaak teatas, et tema ei kuule. Käis arsti juures, kes võttis kõrvast välja juba kasvama hakanud
ja pundunud herntera.
Tuli rapsikasvatamise kampaania. Osakonnal sai valmis uudismaa. Peaagronoom otsustas
peeneseemmelise kultuuri külvata umbrohupuhtale maale - uudismaale. Sealt pidi saama rapsiseeme.
Koristusajal muutus soo pinnas vihmadest pehmeks ja kombain ei saanud koristama.
Parteikomiteest kohaletulnud volinik ei lubanud põldu ikalduse põhjusel maha kanda.
Ootasime, kui soo ära külmus. Töölised läksid vikatite ja sirpidega jää pealt saaki koristama. Valminud
kõdrad murenesid. Kokku sai mõnisada kilo seemet. Plaani täitmise real oli ikkagi nulli asemel number.
Hernekasvatues kampaania siloks. Sügiseste vihmadega hernes aina õitses, kuid varred ja alumised lehed
olid mädad. Traktori lohistajaga koristati mass küll kokku, veeti auku koos põhuga, aga roiskumisprotsess
on niivõrd suurr, et silo sellest ei saanud, jäid ainult tonnid arvele.
Hruštšovi ajal oli tähtsal kohal maisi kasvatamine siloks. Kuna meil oli hästi väetatud köögivilja vaheldusega
külvkord, kasvas mais ilus. Ühel aastal põuasel suvel ja külmal kevadel ikaldus maisisaak. Seda asendas
soos kasvanud naeris.
Loomadele söödaks peale silokultuuride kasvatasime veel hübriidkaalikat ja siirdesöödaks söödakapsast.
Kuna olime köögiviljakasvatusmajand, siis said loomadele söödaks peakapsalehed ja juurviljapealsed.
Toodang aga ei küüdinud kõrgemale 3500 kilogrammist lehma kohta aastas.
Laudas olid grupid väikesed, a’ 30 lehma. Meie laudas sündisid ühel lehmal kolmikud pullvasikad, kes kõik
üles kasvasid.

Mõned mälestused köögiviljabrigaadist.
Seda brigaadi juhtis Elmar Kreek, suure praktikaga väga tark mees, peale 50 aastat. Tema viga oli – viin.
Osakonnas oli soe kasvumaja 947 m² lavatsiga ja oma katlamajaga, mida köeti masuudiga, kaks katelt.
Kasvumajas kasvatati taimed, lilled, varane tomat, kurk. Lilledest: kalla, krüsanteem, levkoi, alpikann.
Suvel olid kallataimed õues, sügisel toodi kasvumajasse. Tähtis oli õigel ajal saada õitsema. Need oli
tavaliselt pruudililled.
Krüsanteemid olid korraliku aretusega. Seemnepottidest võeti võrsed, pandi lahusesse, kilekasvumajasse
viidi taimed suveks kasvama. Õitsema tuli saada novembripühadeks. Kuna Jõhvi aiand oli kõrval, oli
turustamisega raskusi.
Hea minek oli lilledel Leningradis. Novembris olid alati väga külmad ilmad. Majandil ei olnud sooja autot
lillede viimiseks, selleks võeti töökoja furgoonauto. Nurkadesse pandi 200-liitrised vaadid kuuma veega.
Lilled löödi pottidest välja, keerati ajalehtede sisse ja laoti puidust tehtud riiulitele.
VäikeseõIeline valge krüsanteem oli väga nõutud lill.
Alpikann oli väga minev lill uueks aastaks ja jõuluks. Alpikanni kasvatasime seemnest. Väga aega nõudev ja
täpne ajastus, et saada õisi ja ilusaid potte müügiks.
Levkoi pidi saama õide armee aastapäevaks ja naistepäevaks.
Kord oli suur avarii. Talv oli väga külm. Toodi reedesel päeval masuut, mis ei põlenud. Kõik filtrid
ummistusid masuudikeldris ja pihustid katelde ees ei pihustanud kütet. Kasvumajad jahtusid, tekkis
külmumise oht. Tuli tõmmata kiled klaaside siseküljele. Tegime lõkkeid, kuid suits oli kahjulik taimedele.
Puhkepäeval ei tulnud keegi välja, et uus masuut tuua. Olime abikaasaga terve ööpäeva masuudikeldris, et
filtreid puhastada ja ära hoida halvim. Selle tagajärjel saime mürgituse ja olime kaks ööpäeva haiged.
Masuut vahetati, päästestud said lilled, külvid, ajatatud silbul jm.
Varane kurk tuli müügile naistepäevaks, tomat 1.maiks. Päevavalguslampidega reguleeriti valguse kogust.
Enim taganõutav kaup oli roheline sibul, ajatatud punapeedileht ja maitsetaimed – till, selleri- ja
petersellileht.
Algas kevadine suur töö. Külvisekastides olid kurgi, tomati ja varajase kapsa taimed. Mullakuubikute
masinaga tegime komposti, liiva, sõnniku ja mineraalväetise segust valmis toitekuubikud, kuhu pikeeriti
taimed.
1500 m² suurusi kilemaju oli kolm tükki, kus kasvatati kurki. Varase kapsa tarvis olid kerged ringitõstetavad
klaasraamid, mille alla 14.aprillil istutati varase kapsa taimed, mis juunis realiseeriti. Kui mais öökülmad olid
möödas, tõsteti katusraamid järgmisse vahesse ja nende alla istutati tomatid. Postid, küljeraamid jäid
samaks (olid peenardel juba enen olemas), ainult katus tõesti järgmisele vahele peale.
Kasteti voolikutega. Igal töötajal oli hooldada 400 m² tomateid, kurgimajas 500 m² kurke.
Lisaks katmikala köögilviljale kasvatati avamaa köögivilja: kapsast, punapeeti, porgandit, kokku 70 ha.
Kullapõlluks sai mädarõigas. See oli väga kallis kultuur. Tüütu, igavene umbrohi. Mädarõika kilo hind oli
1.40 rubla.

Vinni NST-aegsed fotod:

Nahaalne rebane
Rebaseurud on maja lähedal mäekünka nõlval. Aeg-ajalt oli rebast ikka näha. Nüüd aga võtab osa inimeste
tegemistest! Mitu aastat nõudis süüa üks hulkuv kass. Kui ma talle süüa jätsin, oli teada kohe, kui järgmisel
päeval tulin, kes toiduni jõudis. Kui kerge toidunõu oli kadunud, jõudis enne rebane sööma. Toidunõu oli
kusagil aias. Kasse ta ei puutunud. Kui naabrimees oma kassidele süüa andis, oli ka rebane kohal.
Kord jalutas kass ees, rebane järel, külateel.
Suures kõrvalhoones võttis ta koha sisse ja sigatses. Tööd tehes jätsin oma jope pakule. Järgmine päev oli
seda „selga proovitud“ - veetud mööda tolmust põrandat, näritud. Kord jätsin salli, mis kadunuks jäigi.
Kartulitele peale pandud vanad põrandariided meeldisid ka talle, need paigutas omal tahtel ringi.
Kord tulles saunast ette ruumi riietuma, seisis rebane otse välisukse ees. Küsisin: „Kas tahad ka sauna
tulla?“ Seisis viivuks, läks siis pihlakapõõsa taha ja piilus. Kui teda noomisin, et sa oled piiluja, läks aeglaselt
mäkke üles, kuid tuli sealt kohe tagasi.
Toimetasin põllul, kui nägin nelja poega, kes mängisid muru peal. Ema jälgis neid kaugemal. Kui ma
lähemale tulin, andis ema häälega märku ja vupsti! oli pojad kuuri kadunud.
Pesin autot, kui minu tegevust jälgis rebane. Tuli paari meetri kaugusele, istus maha, haigutas. Avatud suust
paistsid ilusad valged hambad. Ütlesin: „Küll sul on ilusad hambad, aga kus su pojad on?“ Ja kadunud ta
oligi.
Ilus vaatepilt oli see, kui üks rebasepoeg mängis üksi suurel lamedal kivil. Pidin ju lõpuks edasi liikuma, kuid
see talle ei meeldinud, ta võttis sõjaka asendi ja haukus mu peale.
Olime naabriprouaga maja juures, pojad mängisid jälle kuuri ukse ees. Proua pildistas, sel ajal vana rebane
uudistas maja nurga tagant meid. Kui me edasi liikusime, uudistas ta juba teisel pool maja, siis põgenes
teatud kaugusesse meie kasvumajani.
Kõik meie pere liikmed on teda näinud.
Poegi ta enam imetada ei lasknud, ise oli ta väga lahja. Pojad kadusid jäljetult. Ühe leidsin aiast surnuna.
Jätsin tuppa lauale pooliku jogurtitopsi. Tulles aiast, tuli rebane toast mulle ukselävele vastu, jogurtitops
suus ja läks kiirustamata aeda maiustama. Sama lugu juhtus veidi hiljem lapselapsega. Ise juba söönud
müslit jogurtiga, läks pere sauna. Toauks pandi kinni. Lahti jäi palkoniuks. Saunast tulles oli jogurtitops
„pestud“, müslipakk oli valesti kaasa võetud, sest kõik sisu oli suure toa vaiba peal reas.
Nahaalsuse tipp oli aga suvel, kui rebane „kutsumata“ pulma tuli. Pidu oli täies hoos, kui rebane seadis end
lillepeenra ääres sisse, mõne meetri kaugusel söögilauast. Lasknud end pulmalistel pildistada, lahkus
solvunult.
Kuna see on suvekodu, kus me temaga kohtume, jääb võib-olla paljugi nägemata.
Temaga rääkides ja kui talle otse silma vaatad, on tunne, nagu mõistaks ta sind.

2011 – minu elu ilusaim suvi
Nalja, naeru, söögi ja joogi, sünnipäevade tähsitaise imeilusad koosviibimised Vinni päevakeskuses.
Esinemised – (L-Viru) maakonna tantsurühmade õpetamine meie rühma ettetantsimisel Pajustis.
Külalisrühmad Lätist, Soomest, Venemaalt, esinemine Vallimäel seenioride tantsupeol.
Ansambliga esinemine Tudus jaanipäeval. Laulu ja tantsuga Sõmeru uues klubis maakonna festivalil.
Vastastikune tantsurühmade külastus Rakvere rühmaga.
Ekskursioon - Narva kindlus, Narva-Jõesuu, Sinimäe memoriaali ja muuseumi külastus, Sillamäe linn, ToilaOru park, lossiaed, Valaste – 12 tundi.
Kolm päeva esinemist Läti rühmaga Jurmalas. – imetore!
Laululaager Helve Ploomi isakodus Lohusuus, ekskursioon. Vallavanema (Toomas Väinaste) tore, soe
suhtumine meie tegemistesse, andis väljasõitudeks proovidele mikrobussi. Vallavanem oli ka solist
ansambliga.
Mädapea mõisas naisliidu korraldusel akordionistide esinemine. Meie ansambli esinemine. Soe, südamlik
vastuvõtt. Sooja toiduga (lõunaks supp, õhtul praad, salat, õlu, koogid). Minu tahtel olid Uno ja Mare nagu
minu kutsutud külalised, kellele esitasime kolm nimelist lisapala, mis tõi mõlemil harduspisarad silma.
Oma pere sünnipäevad – Üllel, Kallel.
______
Aitäh Reet Kirsipuule oma ema Ilda Ilvese talletatud lugu ja fotosid muuseumiga jagamast!
Ilda Ilvese käsikirjalise materjali trükkis arvutisse ning fotod skaneeris ja kujundas Hilje Pakkanen.
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