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Laupäev, 6. juuli 2002

Miks meid
keelatakse?
Aastakümneid tagasi, kui ameerika ja nõukogude kosmonaudid
esimese ühislennu tegid, läks
liikvele anekdoot. Nõukogude
Liidu kohal alla vaadates teeb
ameeriklane suured silmad: "Kus
teil on ikka huvi kosmonautika
vastu - kõik vaatavad meid
pikksilmaga!" " Need pole
pikksilmad, need on pudelid,"
vastab nõukogude kosmonaut, "ja
nad ei vaata, vaid joovad."
Meenutagem äsjase jaanipäevajärgse kontrolli tulemusi Eestis:
kümmekond surmasaanut, iga
teine autojuht, kellele alkoholimõõdik suhu torgati, oli purjus. Aga paljude käed tõuseks
protesti märgiks kohe, kui kangema kraami müügi kardinaalset
piiramise ettepanekut arutama
hakataks. Nende hulgas ka vagurad kultuuriinimesed, kes saavad
toetust kultuurkapitalilt või
hasartmängumaksu
nõukogu
fondist, mis oma raha alkoholi- ja
tubakaaktsiisilt ning mänguautomaatidelt jms. teenib. Mõni
aasta tagasi kultuurkapitali
aastapreemiate jagamisel sõna
võtnud kunstiprofessor Leonhard
Lapin ei suutnud kiusatusele
vastu panna, öeldes: "Ja lõpuks
tahan ma tänada eesti rahvast, kes
on piisavalt palju joonud ja suitsetanud, et meil preemiate
jagamiseks raha jätkuks."
Ilusal soojal juunialguse
õhtupoolikul mängisin Pirita rannas võrkpalli. Natukese aja pärast
kogunes platsi kõrvale seltskond
toredaid noori, jutu järgi otsustades üliõpilased. Peagi tassiti
kohale kolm kasti õlut, tund
hiljem käis ringi juba veinipudel.
Nad käitusid viisakalt, ei lärmanud väga, tegid sporti ja tundsid end hästi. Kahtlen, kas nad
selle peale eriti mõtlesid, et rannas kui avalikus kohas alkohoolseid jooke tarvitada ei tohi.
Sealsamas liivariba ja metsa piiril
istusid kümned õllesõbrad, kes
lahti riietumata pudeliga "kosmonautikahuvi" demonstreerisid.
Asi polnud õige, aga asi polnud
hull.
Arvan, et enamik kerges
joobes olijatest ei kaota mõistust
ega tee pahandust. Aga peaaegu
alati on suuremas seltskonnas
üks-kaks, kes pildi rikuvad.
Kahjuks tuleb just nende pärast
seda, teist ja kolmandat keelata,
mitte kõike lubada.
Keeldudega
on
nagu
demokraatiaga:
millegipärast
pole midagi paremat suudetud
välja mõelda.

Valeri
Maksimov,
Pirita lehe
toimetaja

Linnalaager nagu tsirkus!
Maria Lou
Tsirkusekülastus on suureks unistuseks pea igale lapsele ning
mälestus esimesest tsirkuseskäigust jääv. Tsirkusetelgist väljudes
on lapsele südamesse pugenud
uus salasoov - saada klouniks,
akrobaadiks või mustkunstnikuks.
Paraku avaneb võimalus tõelise
tsirkuse põnevasse argiellu pilku
heita vaid vähestel väikestel
tsirkusehuvilistel.
Üheks võimaluseks ise proovida pead pööritama panevaid trikke
on 15. - 20. juulil Pirita Majandusgümnaasiumis toimuv Suvine
Tsirkuselaager, mille korraldab
mittetulundusühing Eksperimentaalse Liikumise Keskus Pirita linnaosa valitsuse toetusel.
Laagri eesmärgiks on sisustada laste vaba aega huvitavalt ja
arendavalt. Viie kuni kümneaastased lapsed saavad professio-

Küsimusele, miks nad sellist
laagrit teevad, vastasid Kaja ja
Margus, et nad teavad oma kogemustest, mida selline laager
lastele annab - peale treenituse ja
ühistöö kogemuse ka enesega
toimetuleku oskust ja palju sõpru.
Värsked tsirkuseartistid saavad
laagris õpitud oskusi demonstreerida juba laagri viimasel päeval
toimuval
Suurel
Tsirkuseetendusel, publikuks lapsevanemad, õed- vennad ning sõbrad tuttavad. Loodetavasti muutub
selliste laagrite korraldamine
Pirital traditsiooniks ning iga uus
suvi toob meile juurde väikeseid
toredaid tsirkuseartiste!
Eelmisel aastal esimest korda
Pirital toimunud laager osutus
keskuse juhataja Heidi Arge sõnul
üllatavalt menukaks. Õnnestumist
näitab seegi, et möödunud suvel
tsirkusetrikke õppinud 16 poisist
ja 14 tüdrukust suur osa on ka

Foto: G. Vaidla

Pirita-Kose spordipark ootab külalisi. Iga päev kella 9 - 22 on avatud
juunis valminud Pirita-Kose spordiväljakud (Puhkekodu tee 55b).
Iga eas ja oskuste tasemel spordihuviliste käsutuses on neli tennise-, kaks korvpalli- ja üks rannavolleplats ning rulluisurada. Kella
9 - 11 saab kõiki palliväljakuid tasuta kasutada. Tund tenniseväljakul maksab kella 11 - 16 40 krooni ja 16 - 22 60 krooni, tund korvja võrkpalliväljakul 25 krooni. Info telefonil 051 333 17.

28.-30. juunini toimunud Tallinna elanike esimesel rahvaküsitlusel osales 3,43 protsenti hääleõiguslikest Pirita
elanikest. Küsimusele: "Kas Harju tänava Niguliste kiriku
poolne külg peaks säilima praegusel kujul haljasalaks korrastatuna?" vastas jaatavalt 149 ja eitavalt 46 Pirita elanikku.
Pildil hääletab Pirita sotsiaaltöötaja Aime Vaggo.

naalsete tsirkuseartistide juhendamisel õppida zhongleerimist,
akrobaatikat,
ekvilibristikat,
mustkunsti ja palju muud huvitavat. Aega jääb ka mängudeks ja
puhkamiseks.
Tegelemine tsirkusega arendab
lapse füüsist, koordinatsiooni ja
esinemisjulgust, ütles tsirkuseartist Kaja Kann, kes õpetab koos
tuleneelajast Margus Terasmehega
lastele trikke juba kuuendat suve.
Kaja õppis esimesed trikid juba
nelja-aastaselt
Vändra
tsirkusetrupis "Varia", hiljem treenis ta Tallinnas tsirkusetrupis
"Säde" ning tänaseks on saanud
temast professionaalne tsirkuseartist. Oma numbrit vertikaalsel
köiel on ta edukalt esitanud nii
Eestis kui ka mainekatel
kaasaegse tsirkuse festivalidel
mujal maailmas.

tänavu uuesti registreerunud.
Laagri toimumise ja registreerumise kohta saab täpsemat informatsiooni
aadressilt
" w w w. z o n e . e e / e k s p e r i m e n taalne.ee" ja telefonil 051 52 159.
Hoidke silmad lahti, ehk elab
ka teie kodutänaval mõni väike
zhonglöör või mustkunstnik! Võib
olla saab sinu väikesest õest või
vanemast vennast, kes visalt oma
kassile kahe käpa peal kõndimist
õpetab, lõvitaltsutaja!
Kui te suvel Pirital punaste
ninadega
kloune,
osavaid
zhonglööre või julgeid köietantsijaid näete, siis ärge arvake, et
külla on sõitnud rändtsirkus
Barcelonast. Need on teie enda
sõbrad, naabrid, kes koos
lõbusasti aega veedavad, trikitavad ja mängivad.

NB! Järgmine Pirita leht
ilmub 31. augustil.

Jaanikuu kolmekümnendal päeval tähistas 60. juubelit Pirita
linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist
Tiina Lausmaa (vasakul). Õnnitleme Sind, Tiina!
Kolleegid

Õnnitleme

Õnnitleme

Maria Laasberg

Rein Rooks

Saab 9. juulil 90

Sai 22. juunil 50

Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, fax 6 457 609, e-mail pirita@pirita.tallinnlv.ee.
Pirita leht ilmub iga kuu esimese nädala lõpuks. Toimetaja Valeri Maksimov, telefon 6 457 629, e-mail valeri@pirita.tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

