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Kose rajooni suurelt pidupäevalt Laupäeval ja pühapäeval toimus Kose asula lähedasel lauluväljakul 
Kose rajooni II laulupäev. Hulga/line osavõtjate arv ning ennenägematu kuulajatepere andsid tunnistust 
meie sisult sotsialistliku ning vormilt rahvusliku kultuuri uuest tõusust. Seejuures tuleb eriti tõsta esile 
asjaolu, et kui möödunud aastal laulupäeval esinejaid oli 800 ümber, siis tänavu oli see arv tunduvalt 
suurem. See näitab, et meie kolhoosiküla, sovhooside ning asutuste isetegevuslased ei ole rahuldunud 
saavutustega, vaid sammuvad edasi. KÕLAS VÕIMAS LAUL RAHVAKUNSTIÕHTULT Kaikudes 
ümbritsevas metsasalus ning rahvaga palistatud jõekäärudes kuulutas karjapasunate kolmiku helisev 
hüüe rajooni II laulupäeva rahvakunstiõhtu algust. Nõukogude Liidu hümni helide saatel avab 
rahvakunstiõhtu täitevkomitee aseesimees sm. Kruusmaa. Mändidega ümbritsetud kaunile looduslikule 
nõlvakule ehitatud laululavale kogunevad kirevais rahvariietes valiksegakooride lauljad. Võimsalt kõlavad 
nende esituses V. Muradeli ,,Hü,mn Moskvale" ja ukraina rahvalaul ,,Töökas kaasa". Lauljad vahelduvad 
samuti ühtlustesse rahvuslike mustritega kirjatud rahvarõivastesse riietatud tantsijatega. 
Rahvapilliorkestrite muusika saatel esitavad nad mitmeid eestining vennasrahvaste rahvuslikke tantse. 
Südamliku vastuvõtu kuulajate poolt leiavad rahvakunstiõhtu noored esinejad, Pikavere rahvamaja 
tantsu,solistid Epp Lipp ja Valdur Napp. Nende pool ettekantud ,,Vene tants" tuleb kauakestva aplausi 
puhul kordamisele. Tänavu on suuresti tõusnud rahvapillimuusika vii j elemine. Sellest räägib 
rahvapilliorkestrite liikmete suurenenud arv ning repertuaari kunstiküpsus. Nii pälvivad Levi , .Karjala laul 
Stalinist" ja teised ühendatud rahvapilliorkestrite esituses kuulajate sooja aplausi. Ei taha vaikida aplaus 
ka siis, kui esineb Ravila Põllumajanduskooli duett (õed Elkenid) lauludega Ostrovski kommunistlikud 
noored", Novikovi ,, Venemaa" ja Hrennikovi ,,üliõpilaste laul". Hästi ettevalmistatuna esitavad nad oma 
laulud kõikide kunstiliste nõuete kohaselt. üldiselt võib laulupäeva tunnistada kõigiti kordaläinuks. Siiski 
esines laulupäevakomisjoni töös ka mõningaid ebatäiuslikkusi. Olulise puudusena laulupäeva komisjoni 
töös tuleb märkida seda, et ei suudetud organiseerida kõigi kavas ettenähtud palade esitamist. Täiesti 
lubamatu on selline nähe, et juba teist aastat jäävad ära kavasse võetud mitmed jõu- ja osavusemängud. 
Tublisti on tänavu suurenenud omaloomingusliste palade arv. See annab ilmeka tunnistuse meie 
kolhoosiküla kunstilise taseme üha suurenevast tõusust sellest, et kunst on nõukogudemaal saanud 
lähedaseks kõige laialdasematele rahvahulkadele. Lippude, loosungite ja vanikutega ehitud Kose asula 
oli pühapäeval erakordselt inimesterohke. Rohkesti liigub siin rongkäigule kogunevajd mitmekesiste 
mustritega kaunistatud rahvarõivastes töölisi, kolhoosnikuid ja koolinoori. _„Meie laulus, me töös, me 
võitluses suures, sa oled me juures, suur Stalin". Sellise loosungiga, kandes eesti rahva parima sõbra 
seltsimees Stalini portreed, sammub lauljate rongkäik lauluväljakule. Rongkäigu esireas mängleb õrn 
tuuleõhk hpusiidiga. Aegajalt tõmbub värvlev lipuriie sirgeks, ning siis võime sellelt 
lugeda: ,,Rändpunalipp vabariigi parimale rajoonile." Sageli peatub sammujate vaade kõrgeletõstetud 
lipul ning nende silmi ilmub rõõmuhelk. Loosungitega ehitud avar laululava täitub peagi lauljatega. Nüüd 
on ta kauniks vaatepildiks pidulistele. Rahvariiete kirevad tikandid ja valged pluusid loovad värviküllase 
pildi ja annavad lauljatest kauni üldmulje. ' Kõnetooli astub Kose rajooni TSN Täitevkomitee esimees sm. 
Võrro. Ta avab Kose rajooni II laulupäeva. Oma sõnavõtus annab ta ülevaate meie rajooni kolhoosnikute 
saavutustest ennastsalgavas võitluses tuleviku eest, kommunismi eest. Kose rajooni on premeeritud 
rändpunalipuga kui parimat vabariigi rajooni. Rajooni kolhoosid on teinud suuri edusamme 
loomakasvatuse produktiivsuse tõstmisel ning selle arvulise plaani täitmisel; on tõstetud põllumajanduse 
viljakust. Meil on millest laulda — nii mõtlevad uhkusega esinejad, sellest mõttest on täidetud ka 
sõnavõtja hingestatud laused. Varsti kostubki ühendatud segakooride esituses sumedas suveõhtus 
Brnesaksa viisistatud laulu ,,Laul Stalinite" võimsad helid. Sellele järgneb Muradeli „Hümn Moiskvale". 
Jõuliselt lauldakse meie suu rele juhile, kodumaalie ning selle pealinnale Moskvale. Peale ühendkooride 
kogunevad lavale segakoorid, kes esitavad kolm laulu. Toonitades meie iidset sõprust vennasrahva — 
venelastega, kantakse esimesena neist Zahharovi ,,Meie jõud" ette vene keeles. Hetk hiljem on 
laululavale rivistunud mudilaskoorid, kes puhkpilliorkestri saatel esitavad Ridali laulu ,,Väike pioneer" ning
Velmeti seatud rahvaviisi ,,Muti onu pidu". Mudilaskooridele järgnevad lastekoorid, neile naiskoorid. 



Rahvarõivastes naiste helisevad laulud väljendavad nende sügavat tänutuninet nõukogude võimule, mille 
ajal võivad elada üheväärilistena meestega meie täisvereliselt pulbitsevat nõukogude elu. Laul järgneb 
laulule — naiskooride ettekanded vahelduvad m eesko or i de e ttekannet ega. Veel liituvad mees-, sega-,
nais- ja koolinoored koos puhkpilliorkestritega, tulles lavale esitama E. Arro ,,Rahuläulu". Juba ammu on 
vaibunud lauljate jõulised hääled, kuid kuulajate südameisse jäid laulu lõppsõnad püsima veel kauaks. 
Meie jõud kasvab töös, võitjaks nüüd rahu jääb.
Kose rajooni rahvakunsti õhtult ja laulupäev alt. Kose rajooni TSN Täitevkomitee aseesimees sm. 
Kruusmaa (vasakul) avab rahvakunstiõhtu. (Keskel) Kehra ja Pikavere rahvamajade ühendatud naiskoor 
sm. Ranne juhatusel esitamas A. Velmeti „Tuli lendab“ ja paremal rahvatantsu rühm esitamas Toomi 
seatud rahvatantsu „Uus labajalg“ E. Raudsepa fotod


















