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4£t)ttge emtoft uue itttmefega.
SLp. ^awlug (.@roe{. 4, 24).
Koored õn iga une pooldajad. Nad õn liikuvamad kui vanad. Tahaksid
jõuda välja vanadest raamidest. Noortes käärivad värskemad mõtted ja ilutsevad
kaunimad ideaalid. Noored kuulevad heameelega, kuidas olid praegused vanad
nooremas eas. Kuid vanade õpetused neile nagu •ei meeldi alati: tulevat ennast
lõpuks ikkagi lahti öelda noorusea unistustest ja mõttemõlgutustest. Kuid õn
vahe vana ja vana vahel. Mitte kõik vanad ei nõua seda. Nende elutarkus võib
kä muust ja teisiti pajatada, mis paneb noori rõõmsamalt mõtlema, nagu uut hin
ge kevadet tundma, ilma et olla mineviku süngeks hauakaevajaks. Hauda vääri
vad ainult ebatargad ja ebausklikud mõtted, mitte igavesti noorte püüded — õil
sad ja õigustatud püüded... Olgu meile pildiks igihaljas kuusk: ta sureb ja elu
neb alatasa — mõlemad käivad käsikäes. Lehtpuu teeb seda veidi teisiti: sureb
ajutiselt, teeb nagu teatud katastroofi läbi, ja elustub siis uuel kevadtõükel jälle.
Ühist õn neil mõlemil: nad elavad edasi — nad ehivad endid uute, noorte okaste
ja lehtedega.
Nii ehtigem iseendid — uue inimesega. Vana kidub, läheb igavaks. Looja
õn igale poole, kä loodusesse, pannud uuenemise tungi. See õn püha seadus.
Allume kõik heaXmeelel sellisele seadusele ja ärgem mõistkem hukka, kui teine
ennast veidi teisiti ehib ja teisiti uueneb.
Eesti õn uuenenud ja uueneb alatasa, aga ta jääb ikka Eestiks. Eriti õn
eesti talu, tema elu ja olu mitmeti uuenenud, aga ta jääb meile ikka vanaks, arm
saks, koduseks eesti taluks. Oma alalhoidliku vaimuga õn eesti talu pidurdanud
kergekaaluliste inimeste keerutavaid mõlgutusi.
Vana aasta — 1934. aasta — õn läbi käinud keeristest, uus 1935. aasta tun
neb ennast tugevamana. See, kes tormi üle elanud, õn tugevam: ta õn uut rammu
saanud, sest kogemused teevad tugevamaks.
Langegu meilt — nöörilt ja vanült — vanad lehed, sest uute pungad pakit
sevad juba; kuid uus leht õn ikkagi vana samane, kuigi mitte seesama.
Jäägem ustavaks oma kaunimaile aateile usus ja kodumaa-armastuses. See,
kes suudab hingeliselt, kõlbliselt uueneda Kristuse tõevalguses, võib kä muudel
elualadel olla uuendajaks — uuendajaks, kes valevarjudes ei purusta, vaid uue
aja valguses uueneb ja uuendab, nagu kevadleht vana oksa ja tüve küljes.
õnn ja Jumala õnnistus kaasa uuele aastale!
L. RAUDKEPP.
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£afkti noorusteed.
Ajakirja ..Maanoored" jaoks kirjutanud Henrik Visnapuu,.

All lumivaiba suvimaa.
Veed, väinad, teed all külma katte.
Nüüd suusad välja, kelgud kätte.1
Käib taliteidki juba saan.

Kui karastav ja karge õhk
ning vahel nagu nuga terav.
Päev lumel — kuldne kiirtekera,
ja lumihang kui pehme põhk.

Kelk künkalt lendab — marutuul,
täis vallatust ja naeru süli.
Siin suvel oli, künd ja küli,
nüüd kahel pool käib hange muul.

Alt ära! Lahti noorusteed!
Need õn nüüd uue-aasta sõidud.
Küll tulevad kord meeste võidud,
ja sütivad kord uued tuled, leedi

Vaat, koergi ampsib suuga lund
ja kelgu kõrval jookseb võidu,
Nüüd veel, nüüd veel me teeme sõidu.
Kord kutsub töö ja teo tund.

Kes suusamehed, ette need!
Retk algab üle kodumäe.
Nüüd veel, nüüd kelgu küljes käed.
Kord töödeks rakendakse reed.
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Kasvame kangemaks.
Maanoorte ajakiri, alustades juba kolmandat aastat teekonda Eesti
noorte kodudesse, tervitab oma sõpru nende südamesooviga: kasvage kan#
gemaks! Iga uus aasta peab tooma iga noore elusse uut edenemist ja
arenemist. Mitte ainult kehaliselt ei pea meie noored jõudsalt kasvama,
mida võimaldab hea tervis ja hoolitsus, vaid kä vaimult peab meie noor*
põlv arenema tugevaks. Seda nõuab järjest keerulisemaks muutuv elu#
võitlus, mis meie noortele seab suuri ülesandeid.
Arenemisteel tahab maanoortele ustavaks kaaslaseks, ja teejuhiks olla
nende ühist liikumist peegeldav ajakiri „Maanoored“. Juba kaks aastat õn
maanoorte ajakiri ilmunud ja noorte enesearenduse liikumise kasvamiseks
palju korda saatnud. Hulga noori õn «Maanoored" liikumisega tuttavaks
teinud ja maanoorte ringidesse juhtinud.
Uuel aastal tahab maanoorte ajakiri oma ülesannet veelgi otstarbeko#
hasemalt täita. Selleks õn noored ise ajakirjale tuntava tõuke annud. Sest
möödunud aastal ellu kutsutud Ülemaaline Maanoorte Ühendus tunnus*
tas oma üldkogu koosolekul kuukirja «Maanoored" oma häälekandjaks.
Väljaandja omalt poolt õn noorte soovile vastu tulnud ja «Maanoorte"
toimetajaks seadnud Ülemaalise Maanoorte Ühenduse sekretäri agr. Artur
Eckbaum i, kel võimalus õn ajakirja sisu koostada Ühenduse tarviduste
kohaselt. Selle juures õn väljaandjal lootus, et kä senine toimetaja dr.
agr, A. M i 1 j a n maanoorte ajakirjale oma heasoovlikku tähelepanu ei kee#
la ning oma juhtimisel Õppivaid maanoori ajakirja sõprade ja kaastööliste
hulka saadab.
Edasi võime aga arvata, et organiseeritud maanoored ise ja nende te»
gelikud juhid «Maanoori" mitte ainult moe pärast oma häälekandjaks ei
valinud, vaid et nad ajakirjale jõu ja oskuse kohaselt kaasa töötama hak#
kavad, ise tellivad ja kaasnoortele soovitavad.

..Maanoored" avaldab kirjutusi, millest osa õn noorte juhtidele, kuna
teine osa õn noorte jaoks mõeldud. Meie parimad maavaadetega noorte
sõbrad õn ..Maanoortele" väärtuslikku kaastööd teinud, mille eest noorte
pere neile aina tänulik õn. ..Maanoored" loodavad, et paljud muudki
noorte sõbrad nende eeskujule järgnevad, et ajakirja sisu järjest tiheda*
maks ja huvitavamaks muutub.
Kui ..Maanoorte" lugejate pere tunduvalt kasvab, siis avanevad kä
väljaandjale võimalused ajakirja ruumi suurendada ning välimuse peale
rohkem rõhku panema hakata. Senini õn ajakiri muidugi ainult kulualli*
kaks olnud, mis ei tohi ju kunagi liiga suureks muutuda. Uue aasta aigu]
soovime, et niihästi maanoorte liikumine kui kä selle häälekandja kas»
vaks kangemaks ühes noorte enestega!
Eesti Põllumeeste Keskselts.

Uus rahvusliku elu tõusuaeg kohustab noori.
Oleme suure mineviku, oleviku ja tulevikuga rahvas.
9J2ete rafjmaS õn oma ajaloo feStujel ptbanub raSfet toÕ-itluft oma rai)»
muSltfu ifeolemife, oma feele ja meele, oma taljmuSltfu omapära ja maim*
fete mäörtuSte eeft, 6etteS mõitlujež õn meie rafjmaS tulnub mõitjafS ja
feba eeSfäti jeepärajt, et mõitluSte aegabel õn meie raljmaS tunbnub enb
ftnbla termifuna ning ajunub püfimalt ja ennajtjalgamalt tegemuSfe. 6ebe
tegemuje tulemujeb õn tmeStamiSrnäärt fuureb. {Sriti juurte tegubega õn
meie raljmaS toime tulnub SSababuSjõjaS ning riiflifu ifefeiSmuje ajal.
21ga meie raljmaS ei tallo piirbttba jeniSte jaammtuStega, toatb ta taf)ab teoS*
taba meel fuurematb üleSanbeib, SBaabateS ifeteabtoufega ja raljmuSlifu ufj»
fujega fenijeib juuri jaamntufi, atoalbub meie raimale, et temaS õn futtal*
bajelt jõube ja mõimeib meel tulemuSriJffamafS tööfS.
ta ajub jeöele
tööle nenbe oma tegelaste ja tunnust otab riigijuljtibe jaljatufel, fež teba
fa jen? õn õnnelifult jufjatanub niitg loonub joobfaib eeltingimufi ebaSpibi*
jef£ tööfS.
nooreb ei mõi laugete jõäba jeöejt raljmuilifu üleželjttamtje
tööjt, maib noorte fofjufefS ja futfumujefS õn jetlele tööle laaja ai.bata, laaja
mõjuba ning. enb maärilijelt ette malmiStaba jamale tööle afumifefšs ja jäma
töö jatfamifefS meel juurema jätjefmblufega, pitjimufega ja toaimuStufega.
%ui mcnem põim ja manemab tegelajeb töötamab piifimalt ja ennaftfatga»
mait riiflifu ja üljiäfonblifu elu mtenbamife ja raljmuälifu elu fujunemife
alal, jtiS teemab nab feba palamajt armaStuijeft oma fobumaa ja fogu rafjma
ma§tu, tunnustab eS meie rafma eelmiste pÕImebe juuri faamutuji ning
tunbeS meie rafyma üleSanbeib ja arenemije teeb. 9Zab töötamab eriti noorte
fjumibeS, et noortel olefS mõimalif meel ebufamalt ebafi toötaba ja jatfata
tugema jo terme ning raljmuSlifuIt mõtlema ja tjeteabma põimena meie
ra|ma ajaloolift elufäifu. 6ee fjumi noorte jaatufe ja tulemifu maSfu ning:
fee palam armastus üljenbab manemaib tegetafi ja fogu manemat põime noot*
tega ning jeob noori nenbega ül;efS mõimfafS termifufS. 9tabtouiliBfube

Mängel
Silda, miks kurb täna,
päike kui paistab? —
Sõmerlund veeretab
tuul üle välja.
Küll nad tuiskuvad —
lumilained!
Kuhu küll talutab
neid tuule rutt?
Maanteel lookleval,
valgeil nurmedel
venib heinakoorm
nagu tigu.
Rutem kui hobune
mõte viib teelise
üle hangede
kaugele koju. —

Küll oleks hea nii
minulgi minna!
Küll kerge käia
tuisustki teed!
Küll oleks hea nii ..
aga kuhu?
Muni maja õn
tuulest ja veest. —
Süda miks kurb täna,
päike kui paistab? —
Sõmerlund veeretab
tuul üle välja.
Küll nad tuiskuvad —
lumilained!
Kuhu küll talutab
neid tuule rutt?
Bob. Granberg.
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juurte ülesannete pufm.t, ajajärgul, mil rafytoa iga poeg ja tütar õn futfutub
ütešefjitatoate tööle, ei toõigi olla mingeib toaljefib wanema põime ja noorte
toafyet, toaib rafjtouStitub Ijutoib ja fifyib üfyertbatoab lõili üijifeS töös. 2Ba=
nemate ja noorte ajalooline, elutee õn nt) ine ja õn tooStõtatine ta tegetouS oma
elu määramifet ja raljtoa tutetoitu fujunbamifel.
2tga rtooreb ei faagi taugele jääba raljtouStifuft üteSefjitatoaft tööft, feft
juffc toon.' ja intenfiitone töö õn omane noortele ja paarab neib. 9toorufe
tocimuStufega tõttatoab nooreb fellele tööle ning fee noorte toaimuStuS õn
uuetS nmimfetS tõutejõutS ta toanematete. 2tga peäle fette õn eriti tähtis,
et nooreb la faStoaffib ja arenetfib tugetoatefS fette üteSepitatoa töö jaofS.
koorte ilman) aabe peab lujunema alt) arana ja etnjaa*
tarnana, noorte tape finbtana ja ühistunne t u g e to a n a.
Du ta maja toabaneba tõifibeft neift artoamuSteft ja feifufoptabeft, ntiS nõr=
genbatoab taljet ja toäpenbatoab raptoa toaimfet jõubu.
9Jteit pinnataffe fageti toäpe oma töö tutemufi ja fette töö täptfuft töö<
tegijate eneSte ja üpiSfonbtifu elu feifuitopatt. ($i tunta ja ei tunnustata oma
mõimeib ja töö toäärtuft. (St ole nagu jÕutub meel tinbtate äratunbmifete
oma to ä ärtu feft toaba ja ifefeiStoa raptoa tiifmena ja ifefeiSroa ning tegus
mointfa ütimeifena. ©ee enefe atapinbamine, oma toäärtufe mittetunnuStas
mine õn aga fuur nÕrtitS ja ofutub tafiStatoatS tegurifS oma roõimete ra=
fenbamifet üteSepitatoaS töös. ©eepäraft õn maja toobuba enefe atapinbas
mifeft ja f a S to a m a peab enefetunne, enefeft Iugupibamtne
ja om a to õ t met e toääritine p i n b a m i n e. ^ga raptoa liige peab
jõubma felTete tinbtate toeenbete, et ta õn toaba ja ifefeiStoa raptoa ".poeg ja
tütar ning et ta fuubab, oStab ja tapab tepa üteSepitatoat tääb. 9Jteie peame
toabanema nenbe etStiflube toaabete mõjubeft, millega fuptufib meiSfe toõõrab
raptoab. 9?eeb toaateb õn tabunub; fabuma peab ta nenbe toaabete mõju
fõitibe nenbe tobanittube pingeitmaft, feS ei ote fuutnub toeet feni toabaneba

feüeji minetoifu föibifuft. SOteie et ole enam minetoifu toõõrn to oimu- ja
toaimuaegfeb tntmefeb tobi alamab, toaib meie oleme uue aja inimefeb, feS
famntutoab tuletoifu poole, ning oma riigi toabab fobanifub ja oma elu mää=
rajab. (Sriti noorte fui uue põltoe üleSanbefS õn roabaneba fõifibeft eelar=
toamuSteft, trtiS toõttoab norgenbaba tafpejõubu ja nenbe ajemele fujunbaba
uueb toaateb ning toeenbeb. ©ee õn faaSajal noorte täfpfamaib üleSanbeib
enefefaStoatuStööS.
23 a j a õn toaBaneba faüfSfÕffufeft ja loibufeft. tftbfy
touSlifu toufu ja riiflifu elu unenbamtfe ajajärgud õn iga noor futfutub püfi=
toale tööle, mis nõuab ettetoõttiffuft, ebafipüübmift, julguft, roaimjet loo
mingut ja toaimuStuft. koorte piif ulatub fõrgemale elu igapäerofufeft.
Siga nooreb õn teablifub fa felleS, et eriti nüüb, raljtouSlifu du tõufu aja*
järgul ja fa ebaSptbi peatoab nooreb enb tunbma ülje raljtoa poegabe. ja tii=
tarbena, fel olemaS üljifeb raljtouSlifu elu fif)ib ja üleSanbeb. koorte orga=
nifatfioonibe fopufefS faaSajal õn faStoataba noortel üf)iStal)et ja üptefuu*
lutoufe tunnet. ©eejuureS peatoab fabuma fõif omatoafjelifeb lapfpelib ja
arufaamatujeb. koorte tuletoifu fjutoibeS ei toõi nenbe feSfel ülbfe afet Olja
lapfljelibel ja arufaamatuStel, [eft neeb nõrgenbatoab ülpStaljet ja tafiStatoab
jõubube foanbamift üljifefS lootoafS tööfS.
koortel õn maja teablif oEa fa raptoa ajalooliste ülesannete ja futfu*
mujc juljteS. Süteie oleme juure minetoifuga r a 1) to a S. $ijti
Ijeibame pilgu meie tapma eelmiste põltoebe elutööle ja faatoutuStele, fiiS
atoalbub, et neeb ^oÕItoeb õn ^üfiroaEt töötanub oma fobumaa pinnal,
õn oma fobumaab faitSnub, toõibelnub ja toõitnub. SBälje pu maailmas raps
toaib, feS jamaartoitlijena fui meie ralEjroaS, õn juutnub jõuba nit fõrgele
toaimfele tajemele ja elujärjele, fui meie oleme jõubnub. Steeb tuuleb ja
torntib, mis ülefäinub meie fobumaaft, ei ole juutnub meie raljtoaft murba,
toaib meie oleme jäänub püfima raptoufena, loonub omale MtuurL alal*
poibnub raptouSjifu omapära ja oma feele.
9Jt e i e oleme fa fiitbla oletoifnga r a p to a S. Oleme toõibel*
nub ja finbluštanub omale toababufe ja ifefeiStoufe ning raptouSlifu ifeoles
mije. SUtete tapma töö riiflifu ijejeiStouje loomife alal ja felle tulemujeb õn
olnub imeStamiStoäärt juureb. SOteie peame tunnustama jeba raproa juurt
ja ennaftfalgatoat tööb. ©ettejt tööjt õn toõtnub oja fa nooreb. %ui mõnefS
fjetfefS peatuma jääba ja f»eita pilgu neile tulemustele, jiiS felgutoab neeb h*
bubeS, põlbubel ja aafabel, firjanbufeS ja teabujeS, üljiSfonbtifuS ja majan*
buSlifuS eluS ning loobub toaimfeteS toäärtuSteS.
•Jžeeb juureb tulemujeb ei toõi mäpenbaba tapet ega
r g p to u 31 if ifeteabtouS jääba peatuma neil jaatoutuStel,
toaib jenijeb tulemujeb p e a toob olema tõufejõufS meel
fuuremate tulemuste jaatoutamijefS. UuS raptouSlifu
elu tõu jua eg õn al anub. $a fee ei toõigi olla teifiti, feft meie
r a p to a 3 õn fa juure tule toi fuga raptoaS, feS tunneb oma
futjumujt ja õn teablif oma rapmuSliffubeS iileS=
annetes.
Sl* ÄurraitS,

iTõhjatatvG i&k&muffe.

Päike-hõõglamp idast kumab
tuhmi heidab lillat valgust.
Harvast kuuse-männa salgust
lõhrCvaid talveiile sumab.
Pärlendavaks tikib kaugust
kiirte vallatelev aste.
Kõikjal habras härmakaste
, suurendab veel muidust raugust.
Taamal laiub helgiväli
nagu rikas Eldoraado.
Päike otse lumme maabub .. e
Säranõres põhja tali.
P. Tamm.
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Kui mina alles noor veel olin...
„kui muta atteS noor toeel olin..."
kas teate, feba laulu et topi laulba nit
üfS=ta?fõif fuibaS. ©eba peab laulma
ilufaSti. ültiifama imttitamifcfš õn tei?
figi tüttart.
kui teil õn pea fopran, — noor neiu
pupta attif?felge häälega, — !ui teil õn
fiigatoaib, pepmefõlalifi BaSfe, feS lööffib
jõulifelt feffa „ ... ei mina ieabnub
muub fui feba, muub fui feba,
ntiS ma nägin film aga..." kui
teil õn foorijuI)t põletoa pingega, toõimaS
fütitama faašlafi ja fuulajaib. ©iiS latti?
ge pealegi feba laulu, ©ee õn toana tore
raptoalaul. ©eba toõite laulba üfStafõif,
fettele. kinblaS teabmifeS, et igale fuu,
lajaift fuubate mibagi öelba. $feenbale
toõite fa laulba, olgugi, et epf fuulute
ropfem toeel nenbe putfa, feS teatoab ai?
nult feba, ntiS näetoab ftlmaga, nagu
laulus õelbub.
„3Jt ei e elu õn fiin iluta §, nä?
gu linnul offa$>eat, offapeaI"...
kui te mulle laulate niitoiift, jutustan

teile jutu, õieti mitte juto, toaib p i l b t
maalin teile fõnabcga.
$aap... ©Ii pirtnuš fonarltne ja auf?
line fee toana fatotft föögipõranb. $a toaL
gepeaga noormees ei faanub fuibagi afe?
taba paffu pliibi ette, et finna istuba ja
palata tegema tulb.
„©n necb feal toattamajaS aga fa me?
pebl koolipreili cluforteriSfe ei faa fa
laubpõranbat allal"
„5)3ole fui pähä febagil S£ce aga tuli
atta... ©fs preili ife faefial" fiufafib
neiub, feS täitfib toeega teefaflaib.
„$ääpurifab meie pool tulb fülge ei
toota.
Sea, fuibaS fiin...", naeri»
noormees faabeS feltfilifilt fapmafu jää?
tahub pagu.
„kuule, faS fa poifS ei faa tulb pa’o
atta toõi?I Oi toennife füttl"
šfteeb olib uufi juurbetulijaib, fama Kita
nood. õärmaS palitub ja fafufab toifati
ferge fäega fojamepe frutoipingile, mis
afetfeS fiinfamaS preili fatoiipõranbaga

fmtteš föögis, jct toõis täita mistahes
mööbli afet.
„žrrge fiufafe febagt! Süinuft tääb toeel
cftmeft jadu fiitja. Suba fel aastal faan
toififema toaöameeSte bnob ja tuletoafS
aaStafS õn foolipreili fülaüSiel tuum tee,
luefi toalmiS ... ©affab aigu nii laljfeb,
astugu fettifs ebafi tuppa, ärgu fimbuta*
gu minufugufeiö, tel enbalgi aujärg mau*
gub aü ..
„Stael" felfis uitS ul)le ministeeriumi
tooltmaja teff lagebat fabariffu. SZoore
foolipreili forter afuS „aE" fÕSfi toajunub
toanaS fooIimajaS. Kai oli fuur tuba, —
eubine fooliflafs, — rniHe olefS ifegi toõi*
nub fütta f o o j a f S, fui puub oleffib
toõtuub tulb, fui abt olefS olnub pifutfi
„moobfam" ja preili ife pifutft elufoge,
nenum. Släna, toana*aaSta õhtul fiin füE
juft toaga fiilm ei olnub. Suba oli ju
tungil täi$ SSÜalifi.
SZoor õpetaja tuubis neift ainult nenbe
jubti, tõfife ilmega pifafaštoulift meeft.
©ee oli forb ial nub toorem juba fiin loo*
mäs jtbet- uue õpetaja ja fülanoorie toa*
bei. Sirge fujutlege mingit maanoorte or=
ganifatfiooni. llnuStafin ütlemata, fee oli
täpfalt 20 aastat tagafi. Olt tfebafanub
jubt tfebafanub liifmete hoigas. SfSüüti
eralbuba farna lüia teiftliifi noorufeft, feS
jõi ja fafleS, lärmitfeS ja boibiS äretoil
ümbruft. $üüti Ingela raamatuib ja aja*
leieti, arutelba ilma aSjuft ja firjanbufeft,
mõjutaba üfSteift arenbatoalt, Ijingclifclt
tõfttoalt. ©ee oli ilus ühing, regiftreeri*
tub toaib ofaliSte mäfcStufeS.
jtuulbeS toolis töötatoat tänatou õige
noort õpetajat, tütarlaft fefffooli pingilt,
feba fõjaotub toonub toälja linnaft õpin*
gute feSfelt fiia unuStatnb maafolfaSfe,
— otfuStati fobe iuttouba temaga, tõm,
mata noor noorte bnlfa.
„£apfeb räägitoab, te oletoat labfe, ei
oletoat fõrf linnapreili, feS toaatab põIaS*
tatoalt libtfaile maainimestele. -ŠM nii,
fiiS õiete fa meie fõber. Õiete noor, ebu*
meelne. Selle peab tunbuma igato ja üf*
fitbane fee elu fiin toanabe tagurlaste hui,
gaS. ühinege meiega I Süeie feSfel õn teil
lõbuS. ühinege meiega ja aibafe meib,
funa faatuS õn lubanub teile robfem õp*
pibo, fui meile fõigile foffu." — ©ee oli
paar näbalat enne jõuluib. ©äratoafilmi
fuuIaS piff faljtoatu tütarlaps noortejuht
jõuu.
Sia ei teabnub, et oli labfe ja ebu*
meelne. SSägitoalbfelt faatufc poolt fi§*
tub eemale percfonnaft ja fõprabe ringift,
oli ta efiti nutnub jn igntfcnub foju oma
tühjas fülmas toas. ©iiS aga oli toai.

gistanub ta furbufe atoara fabartftt, lota
taetoatoõItoi, fügiSõbtute toaifufe toõlu.
Olib teba tiitouSianub tööle neeb pifatoi*
melifeb lapfeb, feS algufeS tunbufib temaft
elutargematena ja fellele nii hea oli õpe*
taba feba, miba tema teabis neift pare*
mini. ÄaS ta taljtiS näl)a nenbe täiSfaS,
toanub õbefib*toenbt, aStuba nenbe oma*
toabeliSfe ringi ? Sütis ta ei tabtnubl söel*
bagu ainult, mis ta peab tegema, ta ife
ei oSfatoat ju nähagi, foolijubataja ei ole,
toat temaga fugugi rabul.
„OIge enbifelt labfe. Olge rõõmus
meiega, jutustage meile famuti, nagu
lastele. Süuub ei ole tooja. jbõige muu
eeft boolitfeme ifel"
Saua tulbi fiis toaStu tootma uut aas*
tat foolipreili forterisfe.
übešfoos toobi laSte föögitoaft ptffi
pinfe, feft preili „mööbel" ei paffunub
juuremai istumife toõimaluft. ^arajafS
õbtuföögt ajafS oli febto tuba ubfemaib
ptbufaale. Olt tuju naerus, tuju lauIubeS
jn mängubeS, tähelepanu lugemistele ja
fõnebele. jleegi et toõõraStanub fiin noort
perenaift tumepunafeš pluufis, fel praegu*
gi patfib labii felj al, nagu ta iteib alati
fanbtS töötoal) eti. Sia oli Kitt, — oEeS uuS
ja teiftlaabne, — fogu olengu feffpunf*
tifS, aga tafištatoalt ei faanub ta mõju,
ba, nii ülemeelfelt lõbuS, nii lapjelifuli
faamatu oli ta ife.
(St tea, faS oligi fünntS nit noorel
naisõpetajal toaStu toõtta forraga nii
juurt fülaliSte büCfa? (£t tea, faS oligi
fee bäbaobutu? Šüts olefS olnub, fui
tunbmatutega ofcffib feltfinub joobifub ja
faflejab? ÄuibaS fubtuS aSjaSfe fooliju*
^ataja? Šüts olefS, fui fõrgemab toalt*
toõtmub oleffib fuuluub eesti ifamaaliste
laulube laulmift ja noorte toabameelfet
juttu fiin ministeeriumi fooli õpetaja for*
teris? (Oli ju tlmafõja efimene aasta.)
Sioor õpetaja tunbiS ainult' rõõmu iga
uue fülalife tulefuft. Sia oli jõubnub juba
ära õpptba fõtfibe ntmeb ja iunbiS fõtfibe
näguftb, neeb olib ju pifut tüfebamab
äratõmbeb neift, feba ta juba 2—3 fuub
nätnub enba ee§ foolipinfes, aga ta et
teabnub toe ei päris pstt, misfugune ni,
nti fobib misfugufele näole. SSapefi Ial?
afi feS fubteS fegamtni ja lõbuS tuju tõu*
ftS toeelgi fõrgemale.
Sloor neiu teabis, et ta neile olefS an*
nub fõif, mis ial olemas. Siga ial ei oi*
nub mibagi peäle paberift foti täie fubf,
rut. $a ta füba Olt päris rahul. 23ett
oli foolimaja faetouS fÜTI alt. SZtng nuut*
fufefe teeb toõis laenata fojanaifelt

Puhte-eetne.
Meta lumivaibas, kuusk härmavaibas,
kohal metsa pühe punab.
Tiksub seinapalk, tiksub aiateivas
käes pakase — pühe punab.

Tüved pruunid puit, oksad rusked puit,
orav väike käbi näksib.
Kuulab metsavaikus, kuulab avasui:
rähn täksib — ja orav näksib!
Leo Mõtus.
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&fft teftis frutoipingi otfale f a t et, to*
rebat toärSfet piiBabefaia. töaBeft juhtub
ilmaS _ ttriefife. ShtibaS muibu mõis tu Ca
fai fiia frutoipingi otfale feljtoat fõjas
aastal, fooliõpetaja fööfi, feS tolme fuu
jbofful polnubti toed faanub palio linno,
fotole aSjaajamife pitalbufe tõttu. SWine
tea, luibaS fee tinna teftis. $ena peres
tütar 8. taluft lõifaS aga fäuB jo faul)
peljmcft pätfift jo toa täiš fülalifi fõi ning
Kitis.
Šeetoefi oli fiišfi Batanub feema enne
aaStatoaBetuft. SfSifut feeruüfem oli Kitis
muS, miHeft feba juua. Otfiti toitu tertoeft
majaft fõif fruufib, taSfib, peefrib jo toäis
lefeb pitrgibfi. (Selgus, et jättab, tui juua
faBeS toaBctufeS. Ähti aga ta teifele toalje,
tufele üti fõif nõub rocrlja jagatub, ofutuS
fii?ti ilma taSfita toalge peaga noormees,
toofama, tcS oli togu aja Boolitfenub tule
eeft pltibi all.
„SÜoBsooB Balin! 2Bõi minb jäetaffe
ilmal iDtinu tõrgete ametite toaatamata!
(Si noB, feba toempu ma ei luba enbaga
tnängiba!"
5)3oif3 Baaraš pliibt fertoatt topfifu, toas
Ia§ felte teetoett täi§; tiibrufub ruttafib
talle fuüfrut puistama. $Stu§ fiiS meie
inaptoa fiitja päini jo nautis oma iilis
tulift ja ülimagufat teeb teiste naerutas
gitta faatel.
Säpfalt fdl 12 toaleti efimene õnn.
<ä?ee pibi faama perenaifele enbale. SBalju
filtamifega toõeti pangi põtjjaft läifito tu
naforatas.
w$*>bune toormagal preilil õn püt
reis eeS!"
„Q%a te ometi Baita fiit ära reifima?"
„65uur toorem õn ial), kolimine õn
finbell"
„fegc minge, preili! StUeS itta tulite...
Sülles itta tuttoufime... Shtft me teife niis
fugufe jätte faamel $u3 teilgi õn parem!"
SSittou aja päraft tlõppiw utfele töölis
juhataja. Ža Iuli aletoift peolt, ^ifui
Padura näoga tertoitaS ta oma ametitaaS-läfe fiilaliSte Bulla, footois Beab uut aaSs

ial ja anbiš preilile iim&rifu ometlitu
pitfatiga.
^jnSpeftori tiri. preilile oti määratub
uuS foBt maatonnatinna. Sööte tuti afu*
ba tobe 7. jaanuaril.
jtatjetfufe Büübetb. SjSifaraib.
„2)teie elu õn fiin ilmas, õn
fiin ilmaS, nagu linnul Olja
peäl, o f f a peäl..."
3tii laulatoab. $a toäga täBebane õn
fee loul neile täna, toäga arufaabato.
aitab ennaft rõõm to a f t
f i i § t i,
füba täis õn f u r to a 31 u f t..."
„ÖIeffib mõinub fiia jääba toäljemaft
tetoabcni," fõnab tafa tõfiilmeline juüt.
SemaSfe näib fee ootamatu faatufepöö,
rong mõjutoat fõige toalufamini.
„®õif meie lugemiSõBiub ja tõtt muu!..
Oa ei ole faanub näBa minu aebagi...
-Sette j ao ts olen töötanub felle tallal toit
neeb pilab aaStab! ®õif neeb toatgeb narts
fiSfib ja mitmet toärtoi tulbib, mis fcal
pulfatoab tume att ja ootatoab aina te»
tääb et, et Bafata õitfema futte... 33ii(IefS
tuleb fiis fetoab minu aeba, fui finb ei
ole enam fiin... STCõtle, ainfamatti litte et
faa ma tuua fuKc oma aiaft!.."
9tii räägib noorele õpetajale ta tõfis
ilmeline .fõber, tuna teifeb laulatoab t
„($ i me tea, faS me faame, faS
me faame, fiin to e e I tõttu tu,
nagi, tunagil"
*

(=5ce tunbub ju fõnafõtffuna fee „mittes
foffufaamife" afi. Ega omajagu toatulift
tõtt õn felteS ta toaBeft. 33t e i e näiteis
ci faanub enam tõttu. SSaft aluStatub
föpruSring fatteS famal õBtuI.
$a fui me n ii ii b toeel forb foBtaffimc
paari aastafiimne järele, —- ega me enam
jamab ei ole. OB ei.
5$alju etutarfuft eBf oleme toit öppinub
juurbe. Ega paremafs ei ole meift faanub
teegi...

.• .tuttis tooforb mõne aja noor neilt,
nnficg linitag torebaib liflefauphtfc afuatb.
2ä6i lülina flaafi iertoitafib teba õieb,
fiitocnbabcS toalufaib igatfufi fauge fõbra
imcilufa aia järele, miba ta üolnub näi#
nitb forbagi.
©iiS karjus toiimati rõõmustama Iil»
Icbc iile fa faitplufc ahtail, miS fa§toa=
tarnib toõõrab fäeb mõõraStele.
karjus toiimati tnnbma rõõmu inime»
lift, teba tõi tema toaatetoäljale fiireSti
toaljclbitto elufilm, nautima ticnbc oma»
bärafufi, mõtteteratouft, tunbmuSte fauni»
buft, — olgugi, et nenbc toafielc enamasti
jäi amctliffufe jo feltSfonnali^toi fülm
ItaaS. 9Zcmabfi fuulufib teistele...
*

ütototift...
taulfite oma laulu.
Süa minu jutuStufele pole enam mibagi
tifaba. 5M)to fai ta teie laulu fõrtoal.
9?ti et jään teie toõlglafefs. Siga mi§
felteft. Saulfite ju fa enbale. (Ega teiegi
tea, fui faitafS püftb teie ring famaS
fooSfeifuS. (Eljf toob muubatufi toeel fa=
ma alanub aasta. ®e§ teab...
©uruni tugetoaSti teie innufa iüfjt fätt.
SBtipan fäega teile fõigile tänufS ja ter»
toitufcfS, niihästi fuKe, toäife neiu fop»
ramfolift, fui teile, jõulifeb BaSfib.
Olgu ilus tänatoune aasta meile fõi»
gilel Stoogu ta eriti palju rõõmu teile,
noortele I
„9t õ 5 tu teeb laste laulu B ä ä»
Ie
taunima f§
fui
fanbI
feel..."
St. Oeugo=^oBanfo«.

A/WWVVVWVVVVSA/WVWVVVWVS/N/WN/WWWVWVWWN/l

Möödunud sajandi talupoeg-sangar
Aug. Jakobsoni ^Vallutajates6*.
Toomas Andrukson õn saanud hiljuti
kuuekümne kaheksaseks. Hallid juuksekahlud langevad kaelale. Rinnuni
ulatuv täishabe õn põimitud raugaaastate hõbedast. Sest koht, mille ta
rajas kord kauges nooruses kesk met
satihnikut, õn temast näiliselt imenud
kogu tema suure rammu. Kolmekümne
kaheksa aasta jooksul õn ümmar la
gendik tunginud sügavale põlise laane
südame poole, „ja seda kõike ta õn tei
nud oma kahe käega, õn turjaga ja seljakünnaputega, tema — Toomas —,
kelle aeg õn juba möödumas.” Sellepä
rast sosistabki Toomas Andrukson ühel
järjekordsel unetul ööl kibedustundega:
armas Jumal, kas sul pole meeles, kui
das murdis üksik mees võidelda salajuurtega mullapõues, vaenuliku põhja
veega, halastamatu rabaga, mis rün
das samm-sammult ? Ja kuidas tollele
mehele paistis sel ajal kõik nii lihtsana
ja endast mõistetavana, kä see, et ta
muutub kord vanaks, tõmbub tagasi
tööde juurest, jätab oma kättevõideldud saavutused kasutada teistele, noor
tele. Aga praegu, mil see aeg õn saa
bumas, pole ometi kerge loobuda, tagasitõmbuda, rauga saatusele alistuda ja
jääda vaid vaatlejaks.” Sest ,,Mõisata
lu Toomas” õn kasvanud sedavõrd kok
ku oma talu ja oma elutööga, et ta ei

lt)

suuda harjuda isegi selle mõttega, et te
ma suurt tööd hakkavad kord edasi
viima hoopis teised käed, kuigi need
käed õn ta enda lihaste laste käed.
Oma kaugest noorusest saadik, ta õn
salanud kõik muud rõõmud peale valu
sate töörõõmude; „nagu karu õn ta
murdnud oma laanetihnikus”, sellepä
rast õn arusaadav, et igaüks tema
kaheksast lapsest õn tööjuures „ väljas
nagu oma elu eest, kui vaid suudaks aga
püsida selle halli habemega mehe kan
nul, kes piitsutab neid oma tööinnuga
nagu kurat patuseid.”
..Mõisatalu Tooma” elu juhtmotiiviks
õn talu saatus. Kõigis tema tõekspida
mistes väljendub vaid üks mõte, mõte
maast, millega tulevad paratamatult
kooskõlastada kõik muud kavatsused.
Sellepärast nõuabki ta oma vanemalt
pojalt Markuselt, et see loobuks oma
abiellumiskavatsusest alevipiigaga. Ja
seda nõuab ta pojalt mitte enam isa õi
gusega, „vaid inimese õigusega, kes
jätab terve oma elutöö teisele.” Vana
..Mõisatalu Tooma” veendumuse järele
„ei ole see kellegi õige talupoeg, kes
jätab oma isakodu piiga pärast!” Tema
„ei taha mitte oma kõrvu pea alla pan
na ilma teadmiseta, et kõik õn kõige
paremas korras.” Ja kõik õn kõige pa
remas korras siis, kui kõigi perekonna

liikmete poolt tehakse vaid seda, „mis
õn kasulik talule.”
Tõstes talu saatuse kõrgemale oma
perekonnaliikmete isiklikust eluõnnest,
samleb ta selles sulita ..Vargamäe mees
tele". Millepoolest aga Metsatalu Too
mas ületab ..Vargamäe mehi,” see õn
egoistliku
maa-armastuse
kõike haarav ulatus. Selle ego
istliku maa-armastuse pärast tundub
temale talumatuna isegi mõte sellest, et
ta kõik selle, mille ta ehitas aja jooksul
üles oma käte ning turja väsimatu
rammuga” peab nüüd loovutama nen
dele, ..keda ta kasvatas nagu emataim
võsasid.” Mitte ainult see teadmine ei
too talle raskeid hingepiinu, „et juba
varsti ta õn sunnitud kõigest sellest
eemale jääpia, kõigest sellest, millesse
ta õn mattunud kogu hingega, kogu
kehaga,” vaid peamiselt see teadmine,
et tema elutööd hakkavad varsti „kandma hoopis teised turjad, tõukama hoo
pis teised õlad.” Kuid oma üliinimlike
mõõtudeni paisunud egoistliku maaarmastuse juures pole Toomas Andrukson siiski mingi erandlik talumehe tüüp,
vaid hoopis elulähedane tüüp ja meenu
tab selles suhtes kõiki neid mehi, kes
vijmge hingetõmbeni vedasid vägikai
gast talu peremehe õiguste pärast oma
lihaste poegadega ja nii mõnigi talupärijast perepoeg sai peremehe õigused
kätte alles halli habeme ja juukste
juures.
Teise silmapaistva iseloomu joonena
torkab Toomas Andruksoni juures sil
ma põllumehe loomuomane skeptitsism.
Ja selle skeptitsismi õn sisendanud talle
tõsiasi, et „maa ei ütle ilmaski ette mi
hukese saagi ta annab.” Sest sama
endastmõistetav, kui õn kõigi perekon
naliikmete töövõime lõpuni pingutami
ne talu töö juures, õn „Metsatalu Too
ma” tõekspidamise järele kä suhtumine
tuleviku väljavaadetesse, kuna „õige
talupoeg ei usu midagi, enne kui see
midagi juba aidas ja salves õn.” Ja
meie teame, et säärasele skeptilisele
ellusuhtumisele võlgnemegi tänu, et lä
hema mineviku põllumees pidas kõigiti
loomulikuks, kui aasta viljatagavara
seisis alati salvedes.
Edasi äratab raugaikka jõudnud Too
mas Andruksoni juures tähelepanu hoo
limatu võitlus võimu pärast.

Tema arusaamiste järele õn endast
mõistetav, et tema tahe valitseb üle
täiskasvanud poegade. „See õn õige
asi, et nad tema eest pakku jooksevad,
sest nõnda peab see olema ja nõnda
peab see kä jääma.”
Mis aga Toomas Andruksoni juures
õn tähelepanuvääriv ja mille poolest ta
jätab varju kä ..Vargamäe mehed”, õn
suhtumine talutöösse kui loomingusse.
Selle suhtumise nimel lepib „Metsatalu
Toomas” lõppude lõpuks kä oma talupärijast poja ebakohasena näiva abiel
lumisega. Sest poeg Markus õn ainus
tema poegadest, kes talu töös õn taht
nud edasi minna! Kes maast ma
dalast õn tunnud huvi kändude juurimise ja uue põllu juurdetegemise vastu.
Aga kõik teised pojad ..tahtsid tege
mist teha ainult korras põldudega; —
süda-mullas murdsid nad nagu karud, ei
kartnud väsimust ega midagi. Aga
mitte keegi ei tahtnud lapikestki juurde
teha.” „Metsatalu Tooma” arusaamiste
järele õn aga talupidamisel ainult siis
mõtet, kui see õn üha jätkuv, üha uusi
maid kultuuri alla vallutav looming.
See õn, mis Toomas Andrukson’i tõstab
peajao kõrgemale ümbritsevast kesk
konnast. Ja Toomas Andruksonide
raugematu töökätele ja sitkusele võlg
neme tänu selle eest, et möödunud sa
jandil rajati uudistalud kesk metsatih
nikut, ainult oma lihakste jõu, tahte ja
„ kümne küüne” varal.
Ülaltoodut kokku võttes peab ütlema,
et „Metsatalu”
peremehe Toomas
Andruksoni tüüp tundub tänapäeva
olundis veidi ebakohasena ja vananenu
na oma liigse võimutahte, egoistliku
maa-armastuse, talu ebajumalaks tõst
mise ja iseloomu isendlikkuse tõttu,
milline viimane omadus sunnib teda
piinlikult eemale hoiduma ja ennast
eraldama isegi ..sellest neetud külast”
ja kogu ümbruskonnast. Kuid oma
raugematu tahte, tööarmastuse ja visa
duse ning suhtumise tõttu talu tööle,
kui üha jätkuvale ja uusi maid valluta
vale loomingule, jääb Toomas Andrukson sellet sangarlikuks, eluvõitluse
tundmatu sõduri tüübiks möödunud sa
jandist, kellele võlgneme tänu kä meie,
kaasaegsed, oma olemasolu ja ühis
kondliku arenemise eest.
J. Viigand
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Aleksander Läte 75-aastane
Meie tuntum vanema põlve heli
looja Aleksander Läte pühitses 12.
jaanuaril 1935 oma 75-dat sünni
päeva. A. Läte õn tuntud meie laial
dastele lauluharrastajatele ringkon
dadele oma, hästikõlavate koorilaulu
dega. Paljud tema loodud koorilaulud
õn saanud rahvalauludeks, nagu
„Kuldrannake“, „Pilved“ ja paljud
teised. Aleksander Läte eriline töö
seisab selles, et tema oli üks esimene
eestipärase muusika loojatest ja
vastuastujatest saksapärasusele.
Aleksander Läte õn sündinud Vil
jandimaal, Aakre-Pikasillal. Valga
seminaris omandas A. Läte kooliõpe
taja kutse, täiendades end ühtlasi
rnuusika-alal J. Zimse juures. Olles
Puhjas õpetajaks, käis Läte end muu
sikas täiendamas Tartus. Hiljem
siirdus ta jätkama oma muusikalisi
õpinguid Dresdeni konservatooriumi.
Soovime viljakale muusikamehele
üle kohuv eerandsajanda läve astu
misel õnne ja muretuid vanaduspäevi
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Õhtu metsatööl.
©oeb faljiferoab fjelEitooiš, jnütnnub
tutoebeS. „@iulj, fiufj", oigaroab tiäb. Surn
tõstatub palf maas olle3 roeereb, olgu tei=
ne fuEEuntaš, — fii§ õn nteljeb „roormi§"
Trt tiištab EorraS.
@iia=feal fjelginiab Eiomeb ja EolEjubeS
roifataffe fjahtb lahtujale riitn afctamijefS.
igarroa õn fualba jutufõminat.
2Btberoifu faabubeS muutub püt. ignfa*
taffe mctfaljiiglafi f Mik ma.
Suba tio § tati Eujagilt kroni prafjatu».
ära!" fõlab [jniie ntitmeEorbiStubeS
puilt ja rouf)ifebe§ tenbab efitnene l) rigi one;
fõmifebeS kot) ta maapinnale Inime mai pu.
igetfe roäriferoab naabrib ja lumeljebemeib
langeb. 9tuttu Ittroeb — ja offab tulle. 9iüitb
jaab juba tinti! @i enam ole ralju metfaS.
Silfeb ja Ijüübeb aina lenMemab puult
puule. (Seati õn langeni puu otje tulle fuf=
Eunub. Oi feba jä teme te ttterb, mis fiie
met jo fügaro=tumcba-l põfjjal igaSje faarbe
laialt pallub! Du nagu pufjutS manajat*
roif fäbemeib fnuft ronija- Seijalt EoStub
läbitungiro Eauje ja roägeroa oigega langeb
pooleES rebenenub fuuft nmrtjubeS fiilma*
nub maapinnale. 9?elja=roiie f nit one poo*
lef§fi§tub tütoi fallntab enb tiiä-linno, funi

jääb lõplik fui EotjuS tummalt fciSmct.
Söagemab tule fee Ieb jo of jeroab Latronbcni.
roäriferoab inimroarjub õn firgunub määra*
tu fuuriEš, Ee§ armufjeitmatult firrocStegn
puišje raEijaroab. „§ei — Ijei, nit ära!"
©ebo tõutab niitib fõifjalt. Werine laan
faebab ja roärifeb, maapiub fõmifeb. Sau=
getnob tuleb roilguroab EifEjn filmabana.
3roö õn täie» [joo». SDŽeeleb õn rõõntjab jo
tuftlif naer jooffeb folinal pai». SOietfas
pee taffe taliEjooaja o roopi bu.
Õn fuutba meel ii Ije puu fuffuminc.
Siuutataitaffe.., Seegi roilistab läbilõifa*
ivalt, Sölärgataffe, et õn juba üSna pime.
■Uuttu, ruttu tööriistab ja Eo ju! ©ooja
tuppa, jooja fupi manu. 6ee ntitib allee
maitfeb! ÜBaeroalt roeernnb tunni mööbin
bes, pole enbifeft roõitluje möfluft muub
järel Eui fuitferoob aifjerroarreb, fjõõgnroate
tuleafemetena.
^uurbe õn teffinub jälle tiiff [ägebut.
IBõib nälja ifegi roilEurooib täljti taeroaS jo
tuulefjiiigi leiab tee fešje põliSmetfapaifutab mõub tulb, mängib roarjubega ja
aegajalt leroib: -tali öine roaifuš me tio üle.

Sartu,

Kodujäneste kasvatus maanoortele sissetulekuallikaks.
Maanoorteringid peavad siin kaasa aitama,
Kindlasti õn maanoorteringide noo
remad liikmed eeskätt huvitatud nii
sugustest aladest,
milledest nähtub
otsest tulukust ja millede vastu õn
armastust. Üks niisugustest aladest
õn kodujänestekasvatus. Viimaste kas
vatamisele õn küll enamik meie põllu
mehi vaadanud umbusklikult, võiks öel
da, sama kui paljudele majapidamise
kõrvalharudele, vaatamata, et jänestekasvatus mitmes riigis tähtsaks sisse
tulekuallikaks õn. Arvatavasti õn see
umbusk tingitud sõjaaegseist kogemu
sist, mil meil teatavasti kõige rohkem
kodu jäneseid kasvatati. Seekordne eba
õnnestumine oli aga ärarippuv puudu
likkudest eelteadmistest ja pidamisos,kusest.
Noored, teie kohus õn need väikesed,
kuid huvitavad loomad neil lasuvast
umbusust päästa ja oma töö ning hoo
lega tõestada, et teadliku pida
misega
võib
kodujäneste
kasvatus meilegi heaks kõrvalsissetuleku allikaks olla.
Meil õn üksikutel aastatel mitme
kümne miljoni sendi väärtuses kodujäneste nahku väljast sisse veetud;
selle rahasumma võrra õn meie rahvas
vaesemaks jäänud. Noored, kas pole
meie kohus ühisel nõul ja jõul selleks
välja astuda, et see ei tarvitseks edas
pidi enam korduda. Võtame juba al
gusest peäle omaks eesti põllumehele
omase ilmavaate, et kõik, m i d a
suudan, valmistan ise. Nagu
senised kogemused näitavad, kasvavad
kodujänesed meil paremini ja an
navad hinnalisema
naha, kui
paljudes teistes maades, mis tohiks olla
edaspidise töö edukuse pandiks.
Kodujänestekasvatus peaks meil levinema vähemalt sel määral, et me olek
sime
suutelised
oma
siseturu
nõudeid
nahkadega rahul
dama. Seega ei puudu jänestekasvatuse saadustel, peäle oma tarvete ra
huldamise, kä müügi võimalused. Nii
makstakse praegu heast nahast kuni
kuus krooni, mis näitab, et neile tar
vitajaid leidub ja nõue õn olemas.
Peale selle saame jäneselt kuni kolm
kg maitsvat liha. Siit nähtub, et jänestekasvatusele
tuleb kä kasvataja

seisukohalt vaadata kui majandus
likule ettevõttele. 1 Kuna jänestekasvanduse sisseseadmisega lan
geks ära perekonna liigetele karusnah
kade ostmine ja need kroonid, mis sel
leks kulutati, võib edaspidi kasutada
mõneks muuks otstarbeks.
Talvel, mil rohkem vaba aega, peaks
jänestekasvatusest
huvitatud
noored
kasutama võimalust jänestekasvatusse
puutuva
kirjanduse
lugemi
seks ja pidamisvõimaluste
selgitamiseks. Õn nende kasvatamiseks
huvi ja eeldused olemas, siis tuleks
viivitamata puuride valmistamisele asu
da, et juba varakevadel võiks asjaga
alata. Tuleb kindlasti omaks võtta
kogenenud kodujänestekasvatajate põhi
mõte, kui ei taheta, et asi äparduks, —
enne puurid ja siis jänesed.
Ilma puurideta pole jänestekasvandus
mõeldav. Puuride valmistamise ja kodujäneste kasvatamise kohta lühikest
õpetust saab Põllutöökoja poolt välja
antud „Kodujänestekasvatuse
t ö ö j u h i s e s t“, mis maksab 10 senti.
Kuna tõumaterjali saamise
asjtus,
kui oma ümbruses kodujäneste kasvata
jad puuduvad, õn soovitav pöörata
„M aanoorte" toimetuse ehk E.
Lamba- ja Karusloomakasva
tajate Seltsi poole.
Noortele võiks kõige iilesaamatuma
raskusena, jänestekasvanduse sissesead
mise mõtte juurde peatuma jäädes,
tunduda tõumaterjali muretsemine, ku
na korralikust tõuloomade paarist nõu
takse kuni 20 kr. Ja see ongi vististi
mõjuvaim põhjus, miks meil pole levi
nud hinnalisi nahku andvate kodujä
neste kasvatus. Minu arvates õn sel
lest küsimusest vististi kõige kergem
üle saada nii, et ring ostaks ringi kas
sas oleva rahaga algtõumaterjali (tea
tavasti õn mõnes ringikassas mituküm
mend krooni) ja annaks ostetud jä
neste naari usaldusväärsemale,
asja
vastu kõige suuremat huvi tundvale,
liikmele kasvatada, tehes selle juures
viimasele kohuseks kasvatada teatud
arv noori jä neseid ringile, kes nad
soovijatele edasi annaks.
R. Pagland.

m

Meie kodu olgu kä talvel mugav ja kaunis
Kodu õn koht, kust laps omandab
esimesed muljed, mis avaldavad mõju
kogu tema pärastisele arengule. Kodu
aimab elurännakuks kaasa julgust ning
jõudu, ergutab meid eluvõitluses. Ko
du, armsasse kodusse tagasi igatseb
iga väsinud rändur. Kä kõige kehve
mat ja pisemat kodu armastatakse sü
gavast südamest, mõnikord enamgi
veel, kui suurt, rikast, toredusega ja
luksusega kuhjatut.
Iga inimese loomuses õn joon, et sel
lele, keda armastatakse, püütakse teha
kõige kaunimaid kinke, teha ta ilusa
maks kõigist teistest. Kä oma kodule
annab igaüks kõik, mis ta suudab, et
kodu oleks kaunis ja et siin oleks mu
gav ning meeldiv viibida nii oma ela
nikel, kuid kä võõraü ja külalisil. Esi
joones tuleb muidugi hoolitseda kodu
mugavuse eest selleks, et siin oleks
hea olla neil, kes siin elavad ja ise sel
lest kodust õn võrsunud, — et nad ei
püüaks igal võimalusel lennata välja,
otsima meeldivamaid kohti ja välislõbusid.
Suvel õn kerge hoida kodu kaunina.
Väljas õn ju siis nä palju ehteid —lilli,
rohelust mereni 1 Ning suvel põlend
eluruumide mugavus nii tähtis, sest siis
veedame nü-kui-nii suurema osa ajast
õues, kus ilu isegi küllaldaselt. Talvel
aga oleme välise külma tõttu rohkem
surutud nelja seina vahele, sellepärast
peame siin viibimise tegema omale nii
meeldivaks kui vähegi võimalik, kuigi
sageli tundub, et just talvine kodu kau
nistamine ja mugavuse loomine õn vä
ga raske. Hea tahtmise juures polegi
see aga nii keeruline.
Esimene nõue selleks, et ruumid
oleksid mugavad, õn puhas ja
värske õhk. Alaline kramplik usteakende kinnipidamine selleks, et külm
sisse ei pääseks ja ruumid soojad pü
siksid, õn väga ekslik. Puhas, värske,
hapnikurikas õhk soojeneb kiiremini ja
ühtlasemalt kui toas seisnud sumbunud
õhk. Nii annab õhutatud ruumide küt
mine palju paremaid tulemusi kui sum
bunud tubade juures. Talvel, millal

tubades viibib palju inimesi, tuleks elu
ruume õhutada kaks korda päevas:
hommikul ja õhtul. Kõige kiirem ja pa
rem õn õhutamine tõmbetuule kaudu,
sest nii vahetub õhk kiiresti ja seinad
ei kaota endasse kogunenud soojust.
Puhtus ja kord õn teiseks tungi
vaks nõudeks mugavuse loomisel. Puh
tuse säilitamiseks õn väga olujipe jalapühkimise matt ukse ees — olgu see
kas või kimp kokkuseotud kuuseoksi,
— et saabastega lund ja pori sisse ei
viidaks. Samuti ärgem kunagi unus
tagem raputamata ülirõivaid eeskojas
või juba väljas ukse ees lumest puh
taks! Kõige suuremaks talviseks kodukorrashoiu raskendajaks õn rõivailt ja
jalanõudelt veena maha sulav lumi.
Kä vaipade kloppimiseks õn talv oma
lumega kõige parem aeg. Selleks vii
dagu kõik vaibad iga nädal kord välja,
pandagu parema poolega lumele ja
klopitagu vaipu aeg-ajalt ühest kohast
teise tõstes kuni lumi vaipade all klop
pimise järgi jääb puhtaks. Külge jää
nud lumi harjutakse ära, See ongi tal
vel üks lõbusamaid töid.
Kolmandaks — hoidkem ikka toas
midagi rohelist, värsket! Talvel
pole küll saada värskeid värvikülluseid
lilli, kuid nende aset täidavad väga.
hästi sügavrohelised männi-, kuuse- ja
kadakaoksad. Eriti kaunid õn kuuse
oksad, mille küljes ripub noori, värs
keid, punaseid käbisid. Need õn sageli
ilusamadki veel. kui mõned lilled. Är
gem aga toogem tuppa paberist või rii
dest kunstlilli. Meie oma värskete okaspuu-okste kõrval need õn päris peleti
sed!
Kui siis veel noormehed hoolitsevad
tubade soojuse eest kütmise abil
ja sellega, et nad uksepraod löövad vil
diga kinni, ja kui tütarlapsed topivad
kinni aknavahed ning teevad istmeile
palju p hmeid patju, siis õn meil
peagi kä talvel kodu nii mugav ja meel
div, et ei ootagi liiga väga seda soo
jendavat suve.

Salme Masso.

Nägus riigilipp igasse tallu.
Kuldas valmistada kodusel teel riigilippu.
Noored, kes õiete sündinud vabade
eestlastena, teie kohus õn hoolitseda ja
au sees pidada vabaduse sümboli, meie
riigilippu. Ei võiks vabariigi aastapäe
val riigilipp enam puududa ühestki ta
lust, ühestki kodust, selleks kohustab
meid kõiki riikline iseseisvus ja va
badus.
Riigilipu muretsemine ei olegi seo
tud ülepääsematu raskustega. Seda
võib osta valmina, võib õmmelda ise
riidest, kuid võib kä kududa kodustest
villastest lõngadest lõimesse. Peatun
nimelt selle viimase võimaluse juures.
Eriti hea õn valmistada neil riigi
lippu kodus, kus vanemad inimesed
tunnevad veel potsimise ja kübaramustaga värvimist. Villu tuleks võtta iga
värvi jaoks 400—600 grammi, olenedes
lipu suurusest. Kui .valgeks värviks ei
taheta võtta lambavilla tema kollaka
värvitooni tõttu, võib seda valgendada
väävli suitsus, või osta selleks umbes
sama jämedat kobelään-lõnga, millist
läheb 300—400 grammi ja maksab viie
krooni ümber. Lõng võiks olla korru
tatud või jälle kaks lõnga koos pooiitud. Suga õn hea võtta nr. 50 või 55,
üks lõng pinnu vahele, lõimeks puuvilla
ne nr. 16. Lõime läheb üks tokk lipu
jaoks.
Lippu võib kududa tervena valmis ,
põimides. kõiki värve korraga või ku
duda iga värv eraldi ja õmmelda hil

jem kokku. Igal juhul peavad olema
ääred korralikult kujutud ja põimides
värvide ülemineku kohad teravad. Siduseks võetakse harilik kahe niiega la
bane, mis jätab ripsilise pinna.
Valmis lipp tuleb pressida. Lipule
tuleks kate või hoidja valmistada, et
lipp ei määrduks ega koid kallale ei
pääseks. See võib olla lihtne valge
voodriga õhukesest takusest riidest
kott, millel suus kinnitõmmatav pael
või jälle külgedelt lahtine, alt otsast
kinni õmmeldud riie, varustatud pael
tega, mis mähitakse lipu ümber ja seo
takse kinni.
Villaseid lippe valmina saab tellida
„Eestilipust“, Tallinnast, Vene tänav
nr. 11—3.
Pikkus 165 sm, laius 105 sm kr. 11.—
Pikkus 200 sm, laius 145 sm kr. 15.—
Pikkus 250 sm, laius 162 sm kr. 20.—Puuvillane riigilipp tuleb maksma
4—5 krooni.
Kä kodus kududes tuleb neid mõõte
tarvitada.
Nii läheb villast materjali
väiksemale lipule 800 gr ümber, kesk
misele 950—1000 gr ja suurele 1200—
1300 gr. Kasulik õn kodus ise siis
kududa, kui saab sinist ja musta vär
vida ilusa ja püsiva värviga.
Noored, hoolitseg-e, et oleks Vabarii
gi aastapäeval igas kodus riigilipp leh
vimas.
M. M.

Kuidas valmistada maitsevaid kuivikuid.
Kuivikute valmistamine õn äärmiselt
lihtne ja eriti hõlbus talvel, mil tihti
ahju . köetakse. Kuivikuid harilikust
saiast valmistades tehakse saia pätsid
selleks peenemad ja küpsetatakse nagu
harilikult. Alles jahtunult lõigatakse
1—2 sm paksused viilud üle pätsi, ase
tatakse üksikult põiki plaadile või pa
berile ahju põrandale. Ahju suud ei või
kuivatamise ajal päriselt kinni panna,
mis takistab vee auramist ja jätab kui
vikud vintskeks. Ahi peab paras ole
ma, et ta ei põletaks ega kä liiga jahe
ei ole, mis jätab kuivikud kõvaks ja
vintskeks. Paras õn ahi peäle hariliku

rukkileiva küpsetamist. Kuivikud peak
sid olema kollakas valged ja muredad.
Seda saadakse siis, kui neid valmista
takse vedelamast taignast, kui harilik
saiataigen. Allpool õn toodud mõned
kuivikute valmistamisviisid peale hari
liku saia, millest neid alati võib valmis
tada.
1.
Võipiima-kuivikud. 50 gr
pärmi, 1 Itr leiget peti- või võipiima, vä
he soola, 100 gr sulavõid, 1 kg pehmet
nisujahu, % kg rukkijahu. Taigen pan
nakse kerkima nisujahust ja tassitäiest
leigest veest. Kerkinud taignale lisa
takse leige petipiim, maitseaineid ja

«teo- ning rukkijahu. Lastakse kerkida enam meeldib. Peale aniisi võib vee!
ja veeretatakse leivalaual ilusad pikad lisada pommerantsi peenendatud koort
pätsid. Peäle küpsemist jahtunult lõi või peenendatud köömneid.
gatakse päts pikuti lõhki ja sellest ka
4, Pähklikuivikud. 100 gr võid,
he sõrme paksused viilud, mis kuivata- 100 gr suhkrut, sitronikoort, 30 gr pär
takse soojas ahjus.
mi, 1 muna, 100 gr pähklituumi või
2. Võikuivikud. % kg nisujahu, mandleid, 1 tassitäis piima, 450 gr nisu
% kohvitassi rõõska koort või head jahu, peäle raputamiseks 100 gr vaniljepiima, 50 gr suhkrut, 200 gr võid, 40 gr suhkrut. Pärm pannakse tassitäie lei
pärmi. Pärm leotada koores, lisada ge vee ja jahuga kerkima. Kerkinud
vahustatud või, suhkur ja jahu. Taigen taignale lisatakse riivitud sitronikoor,
segada, rullida kahe sm paksuseks, võt vahustatud või, muna, suhkur, peenen
ta vormi või klaasiga väiksed leivad ja datud pähklid või mandlid ja jahu. Taig
asetada plaadile. Plaadil lastakse veel nast moodustatakse pikergused pätsid,
kerkida ja küpsetatakse kuumas ahjus. lastakse kerkida ja küpsetatakse kuu
Jahtunult lõigatakse pooleks ja kuiva- mas ahjus. Jahtunult lõigatakse ühe
tatakse.
sm paksusteks tükkideks, veeretatakse
3. Tervise-kuivikud. 1 ltr pii vanilje-suhkrus ja asetatakse serviti
ma, 100 gr suhkrut, 1 teelus. peenenda plaadile kuivama.
tud aniisi, 150 gr võid, 1 kg nisu-, 350
5. Pruunid kuivikud. 50 gr
gr odra-, 150 gr rukkijahu, vähe soola, võid, 1 muna, yK tassitäit rõõska koort,
50 gr pärmi. Pärm leotatakse % tas vähe hakitud pähkleid või mandleid, 50
sis leiges vees, lisatakse piim ja niipal gr suhkrut, 1 supil, peenendatud kane.eju nisujahu, et saab paras vedel taigen, li. Harilik sai lõigatakse 1—2 sm panmida lastakse kerkida. Kerkinud taig susteks viiludeks. Määritakse ühele
nale lisatakse teised jahud ja maitse poole või ja kastetakse või pool klopitud
ained. Hästi sõtkutud taignast valmis muna ja koore segusse. Peenendatud
tatakse väiksed pikergused kuklid, las pähkleid või mandleid segatakse suhkru
takse pannil või plaadil kerkida ja küp ja kaneeliga, raputatakse munasse kas
setatakse kuumas ahjus. Jahtunult lõi tetud saiale ja kuivatatakse ahjus.
gatakse pooleks ja kuivatatakse, Mait
seainetest võib valida, mis kellelegi
Mari Martinson.
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Kujutud pluusi pesemisest.
Praegu õn eriti moes kujutud pluu
side kandmine. Paljudele teeb aga
tuska see, et pluus nii kaua õn hea ja
nägus, kui teda mitte pesta; pesus
muutub see aga inetuks. Väljavenimine, vanumine ja muud vead õn hari
likud. Hoolikal käitumisel võime siiski
need vead kõrvaldada jla saada pestud
pluusi sama nägusa kui enne.
Enpe pesemist asetada pluus pabe
rile ja tõmmata pliiatsiga jooned üm
ber. Nii saadud pluusi kuju lõigata
paberist välja ja asetada pärast pes
tud pluusile alla, selle järgi venitades
pluusile endine kuju anda; kust veni
nud, sealt vähe käte vahel kokku su
ruda.
Pluusi peseme leiges seebivees (mit
te seepi peale määrida);_ Et pluus
ei vanuks, lisame veele vähe ammoniaki; pehmendada võib vett tarbekor
ral boraksiga. Värvi hoidmiseks lisa

me veele äädikat ehk soola. Pesu- ja
loputusveed olgu ühesoojused. Pese
mist toimetame muljudes (mitte hõõ
rudes), et pluus ei vanuks. Kui õn
õmavärviline ese, siis olgu veed kõik
ennem valmis pandud, et ei tarvitseks
riiet märj'alt seista lasta, millal' vär
vid kergesti kä seguneda võivad. Seep
peäle pesemist hästi välja loputada.
Veest kuivaks pigistada, mitte vääna
ta. Pluus paberist lõigatud kuju jä
rele õgvendada eelpool kirjeldatud vüši
järele. Kuivama jätta lauale asetatud
riidele, mitte kunagi nöörile pahna,
kus ta just inetuks venib.
Villasel pluusil hoidub kuju hästi
alal kä siis, kui see õmmelda enne
mõne vana puuvillase pluusi peäle,
ühes sellega pesta ja kuivada lasta.
Kujutud asju ei triigita peale pä$u,
saavad siis pehmemad ja ilusamad.
M. Rumberg,

Kohupiima seep saab parem harilikust seebist.
Paljudes perekondades õn kohupiim
meeldiv toiduaine, millest valmistatakse
mitmelaadilisi sööke ja juuste. Keeta
aga kohupiimast kä head, vahutavat
seepi, see kõlab ehk mõnelegi uudisena.
Keetmisel tarvitatakse tuhalehelist
(Ys pange tuhka, 4 pange vett), mida
võetakse 15—20 liitrit, selles keede
takse 4 kg harilikku seebirasva peh
meks ja lisatakse tükkidena seebikivi
juurde, kuni see rasva koguni purus
tanud. Neli kg kohupiima lisada kohe
rasva sulamisel juurde ühes ülejäänud
seebikiviga, mille hulk 8 kg kohupiima
ja rasvasegu juures õn 2—2,2 kg. Las
ta segu aeglaselt keeda, kuni püdelaks
muutub, siis hulka panna tükkidena

kamfoli 400—500 gr. Lõpuks segada
juurde mõni peotäis soola. Soola hulk
oleneb rasva soolasusest, mida soola
sem rasv, seda vähem soola lisada.
Sel teel seep eraldub aluskihi vedeli
kust ja muutub ühtlaseks kollaseks
massiks. Munapudrutaoline, mõlakülge
tarduv seep õn valmis. Ta edaspidine
käsitamine õn samane, kui harilikul
rasvaseebil.
Kohupiima ja rasva vahekord võib
olla kä mitmesugune, näit. võib panna
6 kg kohupiima ja 2 kg rasva, sel ju
hul läheb seebikivi pisut rohkem.
Kindel aga õn, sel teel valmistatud
seep vahutab hästi, õn kuivatatult ker
ge ja meeldiva kollaka värviga.
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Lihtne suusaülikond tütarlapsele.
Tütarlapse suusaülikond õn mõeldud
Õmblemiseks kodusest villasest riidest,
kuid võib kä õmmelda mõnest impreg
neeritud tuule- ja weekindlast wabrikuriidest. Riide värviks sobivad kõik tu
medamad värvid.
Antud jooniste ja mõõtude järele
joonestame paberile lõiked nende loo
mulikus suuruses. Kõik arvud joonis
tel vastavad sentimeetritele, kuid kõik
pikkused ja ümbermõõdud tulevad vas
tavalt oma keha mõõtudele kas kahan
dada või kasvatada. Lõikeid mõõtes

tuleb silmas pidada, et pluus ja puksid
hästi avarad oleksid, sest pakasega
peab veel sooje riideid nende alla mah
tuma. Paberist lõike järele riiet lõi
gates anda igale õmblusele juurde 1%
sm õmblusvaru.
Tööõpetus.
Pluus (joon. 1, 2, 4): Kaks seljatükki ühendada. Paremale hõlmale, kin
nist serva mööda ajada masinal külge
riideäär, mis vasemale poole käsitsi

Joon. 1. — Tütarlapse sunsapluusi esimene hõlm ja pool selga. Joon. 2. — Varnikas.

JOi/n. S. — Tütarlapse suusapüksi pooled (esimene pool nööpaukudega, teme nööpidega). Joon. U. — Suusapluusi krae. Joon. 5. — Püksi värvli üks pool.
välisküljele ülesse kinniste õmblemi
kinni Õmmeldakse. Sellesse õmbleme
seks avaus. Esimestele püksi pooltele
pärast nööpaugud. Siis seljatükk ja
ajame nende avauste külge liistud
kaks hõlma õmmelda kokku õla- ja
küljle õmbluseid mööda. Ette kumba nööpaukude õmblemiseks, kuna tagu
miste poolte külge ajame laiemast rii
gil hõlmale (v. joon. 1), teha enda
kehale vastav sisseõmblus. Nüüd õm dest liistud, mis ulatuksid esimeste
poolte alla j'a milledele õmbleme nöö
melda kaelaaugu külge, mis parajaks
bid. Nüüd ühendada püksi sääred ja
lõigatud, wäike püstkrae. Kaelaaugu
õmbleme tahapoole talje kohale kehale
ümber pluusi peal kantakse salli.
vastavad sisseõmblused. Nii jäävad
Pluusile võib kä õmmelda rinnataskud.
püksid paremini istuma. Taha võib
Vasakule hõlmale keerame laiema pa
õmmelda kä väike tasku. Püksisääred
listuse, sest temale õmbleme nööbid,
alt lihtsalt palistada ja palistuste sisse
ja et riie ei käriseks, peab nööpide
ajada kummipaelad. Kui pükstel värv
alus olema tugevam. Ühtlasi viime
lid külge õmmeldud, võime pükste üle
kinnise nii kä enam külje poole.
mise ääre külge õmmelda veel aasad,
V,arukate suud lihtsalt palistame ära
ja ajame palistuste sisse kummipae milledest läbi kanname kurti. Võime
püksid kä kinnitada jaki külge nööpi
lad.' Riietudes ulatuvad varukate suud
dega, nii kuidas see kellelegi meeldib
kinnastesse.
Püksid (joon. 3, 5): Kõige pealt
Frida Ulm.
õmmelda kokku mõlemad pooled, jättes
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Tasuta väetisi maanoortele.
Väetusnõuande büroo lahkel vastutu
lekul õn ülemaalisel Maanoorte Ühen
dusel võimalik eeloleval kevadel anda
tasuta maanoortele lubisalpeetrit, et
tutvustada tulevasi põllumehi selle väe
tise omaduste ja mõjuga. Väetis õn pa
kitud 1 kg kotikestesse ning seda tu
leb kasutada lihtsa väetuskatse korral
damiseks mõne viljaga katsetegija
enese valikul.
Väetise saamiseks tuleb
maanoorte
organisatsioo
nidel pöörata hiljemalt 15.
veebruariks 1935 sooviaval
dusega Ülemaalise Maanoor
te Ühenduse poole (Tallinn,
Pikk 40) ja teatada*.
1. organisatsiooni nimi ja aadress;

2. organisatsiooni juhi nimi, asukoht

ja aadress;
3. liikmete arv, kes soovivad saada
tasuta lubisalpeetrit;
4. lähem raudteejaam;
5. lähem majanduse või tarvitajate
ühisus.
Need maanoored, kelle ümbruses pole
seni veel asutatud maanoorte organisat
siooni, kes aga süski tahaks saada väe
tist, teatagu sellest ü. M. ühendusele,
üles andes oma nime, asukoha (talu, kü
la, vald), postiaadressi, samuti kä lä
hema majanduse või tarvitajate ühisuse
ja raudteejaama nimetuse.
Väetis saadetakse ühes juhisega kat
se korraldamiseks märtsikuu jooksul
soovijatele kätte.

Kutsekoolide lõpetajaid.
Arlcna põllutöökooli lõpetajad.
Laupäeval, ‘ 15. dets., väljus Arkna
põllutöökoolist 17 kutselist põllumeest:
Valter Grünberg, Erich Priskal, Adolf
Kesler, Joh. Reinvald, Karl Kuulbach,
Edgar Reisberg, Karin Knauf, Lembit
Thalfeldt, Hugo Kübarsepp, Leon Tallenhof, Evald Lustberg, Hugo Tombak,
Harald Omer, Evald Vilu, Bernhard
Brass, Robert Veiram, Arved Plundt.

Mõdriku kodumajanduskooli lõpetajad.
Laupäeval laskis Mõdriku koduma
janduskool välja oma 8. lennu. Kooli
lõpetasid: Aira Aal, Helmi Kabel, Her
ta Jürgens, Vilhelmine Riit, Alide Koe
mets, Antonia Tammiko, Aline Kruuspart, Hildegard Kuuskmann, Aino Rotmann, Helmi Tingas, Elsa Raik, Leida
Rennel, Magda Vall, Juuli Valgepea,
Mari Miller, Neti Kään, Miralda Trein
berg, Ida Välja, Renata Mänd, Marie

Parst, Natalie Päbnik, Salme Jalak ja
Salme Tranberg.

Vaki põllutöö- ja aiatöökooli lõpetajad.
Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi Vahi
põllutöökooli lõpetasid: Rudolf Aim,
Kaljo Elken, Rudolf Gern, Jaan Hallik,
Julius Ivane, Karl Kodres, Edgar Ko
ger, Eduard Kurg, Rudolf Mautras, Fe
liks Pärn, Arnold Reinvald, August Lip
ping, Lembit Pirss, Leonid Pirn ja
Karl õigus.
Vahi üleriikliku õigustega aiandusmesinduskooli lõpetasid 20 noort: Emi
lie Alasi, Egbert Goebel, Jenny Ess,
Johan Henning, Ida Jaakson, Gerhard
Jakobson, Helga Just, Elmar Keel, Al
ma Kingsepp, Salme Länemets, Helmi
Lübeck, Heino Martin, August Mattis,
Elmar Meiesaar, August Ots, Richard
Polli, Elsa Soosaar, Alma Undrits, Lem
bit Vahter ja Arved Vellner.

„Maanoorte eesmärgid ja püüded olgu kooskõlas rahva üldiste jalaastega.
Nad aidaku kaasa, et igas rahvaliikmes äratada suuremat elujõudu ja tugevamat
elutahet. Kui meil õn sääraseid Uikmeid, süa ei arvestata meie rahva tugevust
mitte arvudega, vald väärtusega."
«!• Hünerson.
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ammirBte,

Noortele oma mõttevahetuse nurk.
«Maanoorte” lugejaskond laieneb jär
jest, samuti rõõmustaval viisil kä kaas
tööliste ning kirjasaatjate pere ja seda
eriti just maanoorte eneste seast. Kah
juks «Maanoorte” kitsas ruum ei või
malda avaldada kaugeltki kõike kaas
tööd. Et selles suhtes tuua parandust
ja anda rohkem võimalusi maanoortel
enestel oma häälekandjas kirjutami
seks, hakkab uuest aastast «Maanoortes” ilmuma «Maanoorte mõttevahetuse
nurk.”
Et see üritus tekitab maanoorte seas
laialdast elevust ja tõmbab rohkesti
kaastööd kokku, õn «Maanoorte” toi
metusele seniseid kogemusi arvesse võt

tes ette teada.
«Maanoorte” kitsas
ruum loob siiski takistusi kõigi ja nen
de seas eriti pikkade, mõttelt laialival
guvate kirjutuste avaldamiseks. Selle
pärast julgeb toimetus loota, et lugu
peetud kaastöölised saadavad mõtte
vahetuse nurgas avaldamiseks kirjutusi,
mis sisaldavad ergutavaid ehk praktili
selt teostatavaid ja algupäraseid mõt
teid ning milles mõtted õn väljen
datud
lühidalt ja selgelt.
Ennast avaldada lühidalt ja selgelt sõ
nas ning kirjas õn suureks vooruseks
elus ning selle vooruse edendamine õn
üks mõttevahetusnurga peamisi ülesan
deid.
«Maanoorte” toimetus.

Noored, oma häälekandja ümber.
Mina ise! — Kui kõlav õn see ütelus
ja kui palju eneseuhkust, eneseteadmist
peitub selles ja kas pole ülendav, noo
red, kui meie ise oleme suutnud midagi
korda saata?
Mu soov siinkohal oleks näha suure
maid noortehulki oma häälekandja üm
ber, toetades teda oma kaastööga. Oma
kaastöö, see saab tihti huvitavaks va
helduseks.

Kaasnoored! Näitame, et kä meie
midagi oskame ja tahame osata. Täi
dame «Maanoorte” numbrid igakord
uute kirjutustega, anname talle vaimu
kaid, tuliseid mõtteid. Valame neisse
osa oma südamesoovidest, siis tungivad
need kä teiste lugejate südameisse ja
meie loome ühise mõtte, ühise vaimu
eneste keskele.
O. Grepp,
Pamma Maanoorteringist.

Maanoortele rohkeni võimalust seltskondlikuks tööks
ettevalmistamiseks.
Praegusel ajal tuleb põllumehel töö
tada mitmesugustes organisatsioonides
ja töö edukuse saavutamiseks õn tarvi
likud kogemused seltskondlikul alal.
Leidub küll seltskonnategelastena enam
vähem kogenuid isikuid, kuid neid õn
siiski vähe. Sageli tulevad organisat
sioonides ette kä mitmesugused arusaa
matused, kui juhid õn asjatundmatud.
Mõnikord poevad juhtide kohale säära
sed isikud, kes ainult enda huvides töö
tavad ja jätavad liikmeskonna huvid ta
haplaanile. Kä maksetakse majandus
likkude ühisuste juhtidele võrdlemisi
kõrget tasu, mis meelitab nii paljuidki.
Säärastes oludes ei talitata kä igal
pool ausalt, mis põhjustab nii mitmegi
organisatsiooni tegevuse
lõpetamist.
Niisugune ebaloomulik seisukord õn või
maldatud selle tõttu, et õn vähe
seltskonnategelast, kes või
melised töötama juhtidena.

Nii püsivad juhtival kohal ja esinevad
koosviibimistel ühed ja samad isikud,
kuna suurem protsent liikmeskonnast
lepib vaid passiivse pealtvaataja osaga.
Vanemad tegelased, laske endi kõrval
kä meid, noori, seltside juhtimist õppi
da. Lubage meil asutada seltside ja
ühingute juurde noorte osakondi ja õpperinge, milledel igaühel oma juhatus.
Korraldagem rohkem koosviibimisi, referaatõhtuid ja kõnekoosolekuid, kus
saaksime oma mõtteid vahetada, vaielda
ja kõneoskust harjutada.
Kõik organisatsiooni töö ärgem veeretagem ainult juhatuse kanda, vaid
kõik liikmed aitame organisatsiooni töös
niivõrd, kui keegi suudab ja võimalused
lubavad; siis ei muutu see töö kellelegi
koormavaks ja tüütavaks, vaid õn huvi
tav ja igale kaasaitajat ainult kasuks
Ed. Tamm.

Jäneda Põllutõökeskkoolt juurde asutati loodussõprade ring.
Looduses õn palju nähteid, mida või
me kasutada oma huvides, kui neid lä
hemalt tundma õppida. Eriti läheda
selt õn seotud põllumees loodusega,
oleneb tema heaolu ju peamiselt vii
masest; mida sügavamale ta jõuab tun
gida looduse saladustesse, neid mõista
ja kasutada, seda rohkem saavutab ta
oma töös.
Neil kaalutlusil asutatigi Jäneda Põllutöökeskkooli juurde loodussõprade
ring, sest ei jõua ju kool vihjata igale
asjale, vaid siin peab abiks tulema
oma algatus, sest siis õn igal võima
lus teotseda oma huvide kohaselt ning
avastada uusi nähteid, mis väärivad
tähelepanu.
Ringi peakoosolek peeti 2. dets.
1934, kus esitati põhikiri ja valiti kä
kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuulu
vad: E. Tomson, J. Veltstein ja
A. Pauts.
Töö ringis toimub referaatkoosolekute ja praktiliste tööde korraldamise

ga ning teostamisega vastavalt huvi
alale, ekskursioonide korraldamisega
lähemasse ja kaugemasse ümbrusse
jne. Ringis esinevad loengutega õpe
tajad kui kä õpilased; hooldajaks ja
tegelikuks tööjuhataja!^ õn õpet. hra
A. Liidemann.
Paremaks töökorraldamiseks ja läbi
viimiseks õn ringi loodud erihuvidega
rühmad. Alul algavad teotsemist ko
dukaunistamise ja botaanika rühmad,
kuna hiljem õn võimalus uusi rühmi
juurde luua.
Talvel õn töökava peamiselt referaa
did, mis haaravad üldist loodust kül kä
käsitavad erihuve, kuna tegelikud tööd
looduses toimuvad kevadel, suvel ja
sügisel.
Et arendada kõneoskust ja esi
nemist, samuti mõtte lühidat kokkuvõttu, õn igal ringi liikmel kohustuslik
esinemine referaatidega, samuti pro
tokollide kirjutamine.
'
E, T.

Kuldas sain lüpsini elstrlfes.
Et saada head ja kestvat võid, peab
olema piim puhas 3a esmaklassiline.
Piima puhtus oleneb suurel määral lüps
misest ja selle puhtusest. Paljudes ta
ludes aga patustatakse lüpsi puhtuse
kui kä lüpsi viisi suhtes, mis oma mõju
ei jäta avaldamata piima puhtusele.
Kuidas peab toimuma õige lüpsmine
ja missugused tingimused seatakse sel
leks üles lüpsivõistlustel, selle kohta
siinkohal mõned näpunäited.
Lüpsivõistlustel iga võistleja peab
lüpsma vähemalt kaks lehma. Lüpsja
istub lehmale niivõrd lähedale, et ei tar
vitse kiskuda nisasid lüpsmisel liiaks
viltu enda poole. Istudes kõverdatakse
vapak jalg tõusuvalmis seisakusse, kuna
parem jalg sirutatakse lehma kõhu alla,
hoides lüpsipange põlvede vahel. Istuda
tpisb lüpsjal võimalikult sirgelt, küürutarnata, nii, et käed ulatuvad vabalt
töötama. Lüpsmisel haaratakse nisad
ppoleldiavatud peoga, audes udarale
väikese tõuke, võimalikult udara lähidalt, kusjuures nisa asetseb risti peo
pesal. Nimetis-sõrme ja pöidla kokku
surumisega eraldatakse nisasse valgu
nud piim udarast ning pigiatatakse väl
ja sõrmede järjekordse kokkusurumise
ga, alates nimetis- ja lõpetades väike-

sõrmega. Lüpsetakse paaris nisad, ala
tes esi- või taganisadega. Parema käega
lüpstakse vasak- ja vasaku käega pa
rempoolset nisa. Õn näit. lüpsmist ala
tud esinisadega, siis neid tühjaks või
pooltühjaks lüpstes, võetakse käsile ta
ganisad, korrates seda järjekorda kuni
udara tühjenemiseni. Lüpsta Võib kä
ristamisi, kusjuures lüpstakse tihe paa
rina vasakpoolne esi- ja parempoolne
taganisa ning teise paarina vasakpoolne
taga- ja parempoolne esinisa. Lüpsi lõ
petamisel ja tühjakslüpsmisel haara
takse parema käega udara parempoolne
esi- ja tagaveerand võimalikult kõrge
malt näärmete ülemisest osast, mas
seerides näärmeid, tõmmates käsi alla
poole kuni nisade pihku sattumiseni,
mil pigiatatakse piim nisadest välja.
Udara vasakpoole tühjakslüpsmisel haa
ratakse parema käega esi- ja vasaku
käega tagaveerand. Tarvitada võib kä
suurte udarate juures üksikute udaraveerandite viigi masseerimist ja ttihjakslüpsmist. Masseeritakse kuni udar
õn lõpulikult tühi. Toimides nende
reeglite kohaselt, suutsin edukalt võis
telda paljudel lüpsivõistlustel.
Armilde Liiv,
Eesti 1933. a. lüpsimeiater.
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Kodavere kihelkonna noored organisee
ruvad.
Pühapäeval, 23. dets. peeti Pala selt
side majas Kodavere kihelkonna piires
asuvate maanoorte ringide juhatuste
vahelist koosolekut, kus kõik neli ringi
olid esitatud. Teatavasti kõik praegu
sed Kodavere kihelkonna piires asetse
vad noorte organisatsioonid kuuluvad
Pala valda ja need õn: Pala, Halliku,
Assikvere ja Nõva.
Koosoleku kokkukutsumist noorte
koondiste juhtivate tegelaste poolt pee
ti vajalikuks kohaliku maanoorte ühen
duse ellukutsumiseks. Viimane oleks
üldiseks juhiks Kodavere maanoortele,
korraldaks ja ühtlustaks nende tööd ja
tegevust, peaks sidet kõrgemate maa
noorte juhtivate tegelaste ja asutus
tega.
Koosolekul otsustati ühel häälel ellu
kutsuda Kodavere kihelkondlik maa
noorte ühendus, kuhu kuuluks igast
Kodavere kihelkonnas asuvast maa
noorte ringist üks esindaja, keda iga
ring endale eraldi valib, ja kohalik põllutöökoja maatulunduse konsulent.
Teiseks tähtsamaks ■ päevakorra
punktiks oli Kodavere kihelkonna pii
res asetsevate maanoorte ringide kroo
nika-ajakirja küsimus, missugune kä
väga mitmesuguste arutluste ja kaalut
luste järele otsustati ühel häälel ellu
kutsuda. See esialgu hakkab ilmuma
tarviduse järele. Väljaandjaks nimeta
tule jääks kodavere maanoorte ühen
dus, kuna toimetus valitakse iga ringi
poolt kolmest esitatud kandidaadist.
Üksmeelne ja asjalik koosolek lõp
pes ühise sütitava lauluga, kust siir
dut! Paia noorte poolt korraldatud jõu
lupuule. Jõulukõne pidas m. t. konsu
lent agr. M. J a m s. Noored esinesid
deklamatsioonide ja ühislauluga. , Vii
mati külastas veel jõuluvana pidutse
jaid.
H. Saar.
Kõnevõistlus Saaremaa Maanoorte
juhtide kursusel.
Kõljalas peetud maanoorte juhtide
kursused
lõppesid
kõnevõistlusega.
Võistlusest võttis osa 11 maanoort. Kõ
neldi kahel teemil. Esimene kõne oli
vabal teemil, teine antud teemil. Esi

naise auhinna said M. Martin 78
punkti ja R. Benno 76 pkt.; II auh.
said E. Kaubi, A. Teder, R. Arro
ja A. Kukk; III. auhinna said H.
V ä ä rtnõu, L.' Pupar t, A. R a uk enf e 1 d t ja J. Aavik. Kõnevõist
lust jälgis kuulajaskond suure huviga.
Peale kõnevõistlust peeti juhtide kur
suse lõppaktus, kus, kõnelesid H. O t st a v e 1, K. Liideman, P. H ä 1desk ja O. Kolk. Kursuslaste lõu
nalauas lasti elada põllutöökooli peret
eesotsas lugupeetud koolijuhataja P.
Häideski ja perenaise M. Reba
sega. Lahkumine toimus ühislauluga.
Paljud kursusest osavõtjad viisid kaasa
ülimal määral vaimustust ja tööindu.
Kõljalas korraldatud maanoorte juhtide
kursust võib lugeda täiesti kordaläi
nuks.
K.
Vändra Põllumeeste Seltsi Noorte osa
konna tegevus õn annud tulemusi.
„01e ise mees,“ — see oli suure
vändralase C. R. Jakobsoni juht
lauseks ja selle õn võtnud kä organi
seeritud Vändra maanoored oma hüüd
sõnaks.
Kuidas õn Vändra noored selle oma
ülesseatud sihi poole sammunud?
Selleks õn kuue aasta jooksul, mil
Noorte Osakond õn tegutsenud, paku
tud oma liikmetele järgmisi oskusi ja
kogemusi: talumajapidamise korras
tust, koduümbruse kaunistamist, sordivilja ■ kasvatamist, väetuskatsete kor
raldust, aia- ja juurvilja kasvatamist,
linnukasvatust, koosolekul esinemist,
sõnavõtmist ja koosoleku juhatamist.
Õn korraldatud liikmetele mitmesugu
seid kursusi eriteadlaste juhatusel, õp
pereise eeskujulikumatesse majapidamistesse, võistlusi kõplamise, lüpsi, re
feraatide ettekandmise ja kõneoskuse
alal. Praegu kestab osakonnas võist
lus
korralikumalt liikmekohuseid täitnud liikme ni
mele. Auhindu antakse väele korra
likumale liikmele.
Põhiteadmiste omandamisteks
õn
V. P. S. Noorte osakond muretsenud
endale põllumajanduslise raamatukogu.
Üheks ülesandeks õn veel noortele
pakkuda mõistlikku, jõukohast meele
lahutamist: seltskondlikke mänge;, lau

le, tantse, paljaettekandeid ja näiden
deid.
Noortel, kes osakonna koolist iseseis
valt ellu astuvad, õn varuks hulgakene
kogemusi Õn saadud tehnilisi tead
misi ja oskusi, aga mis kõige tähtsam,
õn omandatud seltskondlikku kasva
tust ja ülesastumist.
H. Avent.

Noorte päev Lehtses
Pühapäeval, 25. nov. 1934. a. peeti
Lehtses kohaliku põllumeeste seltsi ja
noorte osakonna korraldusel Tuletõrje
Ühingu saalis noorte päeva. Päeva
avas J. Kents, mille järele kõneles
Maanaiste Keskseltsi instruktor pii.
A. Reindorf maanoorte ülesannetest
kodu- ja Koduümbruse kaunistamisel.
Vaheajal Lehtse segakoor kandis ette
mõned laulud. Teisena kõneles Järva
maa maatulunduskonsulent agr. R. Le
he n maapoorte töö korraldusest, mille
le järgnesid Lehtse algkooli poiste koo
ri ettekandeid. Poisid oma lõbusate
lauludega said suure menu osaliseks.
Neil tuli kõik ettekanded korrata. Koo
re juhatas hra Roosvald t. Ambla
maatulunduskonsulent Joh. Potter
kõneles põllumeeste seltside ülesanne
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Mesilastekasvatuse tööjuhis. Koos
tanud E. Vint. Maanoorte kirjandus
nr. 7. Põllutöökoja väljaanne. 28 le
hekülge, Hind 10 senti.
Mesilastekasvatuse tööjuhis õn koos
tatud maanoorteringide, maatulundusklubide, põllumeeste ja maanaiste Selt
side noorte osakondade ja teiste noorte
põllumajanduslikkude organisatsioonide
liikmete töö ja tegevuse korraldami
seks.
Tööjuhis annab tildjuhtnöörid ringi
liikmetele mesilastega
ümberkäimi
seks, kuid selles õn kä päeva- ja arve
raamatu osa igasuguste ülestähenduste
tegemiseks, et hiljem oleks võimalik
vajalikke arvestusi teha.
Tööjuhis õn saadaval Põllutöökoja
nõuandetalitusest, Tallinn, Pikk tn, 40.
Maanoore tööettevõtte arvestusvihik.
Maanoorte kirjandus nr. 8. Põllutöö
koja väljaanne. 16 lehekülge. Hind
5 senti.
Seni ilmunud mitmesugustele maa
noorte tööjuhistele õn lisaks tulnud

test noorte töö korraldamisel. Lõpuks
kanti ette noorte poolt rida rahvatant
se. Päev lõppes ühise lauluga „Kas
tunned maad..Päevast võttis osa
üle 300 inimese.
R. L.
Upa maanoorteringi tegevusest.
Ring talvisele tegevusele asudes võt
tis oma tegevuskavasse koduümbruse
kaunistamise kavandite valmistamise,
lugemislaua sisseseadmise, keelpillide
orkestri soetamise ja käsitöö-õhtute
korraldamise. Rahvuslise maailmavaate
kasvatamiseks otsustati ringi tööka
vasse võtta rahvuslikkude päevade
korraldamine. Sügisel otsustati pühit
seda hingedepäeva Eesti muinaskange
laste austamiseks ja talvel Vabariigi
aastapäeva. Kevadel otsustati korral
dada õhtu C. R. Jakobsoni töö ja te»
gevuse mälestamiseks.
O. K.
Jõgewa Maanoortering
asutati 11. novembril 1934 Jõgeva Maa
naiste Seltsi juurde. Ajutisesse juha
tusesse valiti preilid Linda Teder
ja Hilda Tõnts ning hra Endel
J uk k.

feigjnmlHs.
veel maanoorte tööettevõtte arvestus
vihik. Kupa tööjuhised õn määratud
igaüks teatud kindlal alal (lambakas
vatuses, seemnekasvatuses) tööde lä
biviimiseks ja nende tulukuse arvesta
miseks, siis arvestusvihikut saab ka
sutada igasuguste tööettevõtete kohta.
Arvestusvihikus õn alul päeva- ja töö
raamatu osa ja selle järele arveraama
tu osa, mille abü õn kerge ülestähen
dada tööettevõtte kulutusi ja sellest
saadud tulusid. Lõpuks õn antud juht
nöörid tööettevõtte tasuvuse väljaarvestamiseks.
„Skautlikul teel”.
Käsiraamat poistele, noorte juhtidele
ja noorte sõpradele. Koostanud skaut
master H. Michelson, Eesti skaut,
juht. Autori kirjastus, Tartus, 1934.
216+16 lk. Hind 1.50.
Raamatu ülesandeks õn - eestkätt
noortele tegevusvõimaluste kättejuha
tamine praktilistel ülesannetel, pakku
des piltlikult lühidate seletuste varal
juhiseid tegelikuks tööks skautlikkudel

mänguväljadel; ühtlasi leiab aset kä
skautliku kasvatussüsteemi ülevaatlik
käsitlemine. Õn püütud võimaluste pii
rides kõiki skauitlikke tegevusalasid
puudutada.
See raamat tahab kaasa aidata, et

meil avarat pinda leidnud skautlik lii
kumine sammuks sisemisele ühtlusele
ja koostööle just iseloomutubli riigiko
daniku kasvatuse seisukohalt.
Raamatus õn üle 200 sisuselgitava
üksikjoonise.
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Afqwiite imrh.
Kirjutamise mäng.
Mängust osavõtjaid peab olema vä
hemalt neli. Neid võib olla aga kä
palju enam. Mängijad istuvad ringis
ja õn kõik varustatud pliiatsi ja valge
kirjutuspaberiga.
Tarvisminev paber
võib olla võrdlemisi kitsas.
Asudes
kirjutamise juurde, peab iga üks sil
mas pidama, et naaber kirjutatud sõ
nu mitte ei näeks.
Paberi ülemisele servale kirjutab iga
üks kellegi tuttava neiu nime. Nüüd
keerata paberit ülemisest servast nii
palju kahekorra, et kirjutatud nimi
enam välja ei paista. Nüüd ulatab iga
mängust osavõtja oma paberi vasaku
poolsele naabrile edasi, mil teel kõik
endile uued paberid kätte saavad. Nii
ei tea keegi mängijaist, milline nimi
õn kirjutatud tema käes olevale pabe
rile. Nüüd kirjutavad kõik paberile
pööratud ääre juurde poisi nime. Hu
vitavam saab kogu kirjutis, kui õn
kirjutamisel tarvitatud mängust osa
võtjate nimesid. Jällegi pöörab iga
üks paberit nii palju kahekorra, et kir

jutatud nimi paistma ei jää ja annab
siis paberi, nagu varemgi, vasakpool
sele naabrile edasi. Nüüd kirjutab iga
üks paberile ühe tegusõna, näiteks —
lasevad kukerpalli, kallistavad jne.
Jällegi kordub paberite vahetus. Järg
nevad sõnad, millede kirjutamise järele
ikka endist viisi pabereid vahetatakse,
oleksid: ajamäärus, näiteks: laada
päeval, kuuvarjutuse ajal jne.; koha
määrus: kapsaaias, kesal jne. Järg
neks — mida ütleb noormees neiule,
näiteks: „Oh mu kallim!“ Mida vas
tab neiu: „Täna õn ilus ilm“ jne. Vii
mane paberile kirjutatav avaldus peab
vastama küsimusele: mis neist saab?
Näit.: võib kirjutada abielupaar, ava
vad koos vürtspoe, ostavad talu, lähe
vad riidu jne. Kui viimane sõna kir
jutatud, loevad kõik käesolevat paberit
lahti arutades üksteise kohale kirju
tatud sõnadest laused kokku. Alati
avalduvad lauseis võimatult veidrad
mõtted ja nimede kokkujuhtumised.

Kuuajalised maanoorte juhtide kursused
kavatsusel.
Kursusi peetakse veebruari- ja märtsikuudel.
Põllutöökojal õn kavatsusel pidada kuuajaline maanoorte juhtide
kursus Vahi põllutöökooli juures Tartumaal ja samuti kuuajaline eraldi
kursus ainult naisnoorte juhtidele Särevere kodumajanduskooli juu
res. Kõikidele Põllutöökoja juures registreeritud noorte organisatsioo
nidele antakse kursuste täpne aeg ja kava lähemal ajal ringkirjaliselt
teada. Samuti saab teateid kursuste kohta Ülemaalise Maanoorte Ühen
duse sekretariaadilt Tallinn, Pikk tän. 40, pk. 54. Telef. 454-70.

Ü M Ü sekretariaat.
A/S «Ühiselu** trükk, Tallinnas 15. jaanuaril 1986
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