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a.

TTTEPAI{EKIJD }{LKP XIX

KO}|!IERENT$ItE
Afeie, Vinni Niiidissovhoostehnikurni partei- ja komso:moliiildkoosolekust osavdtjad, piiiirdume XIX iiteliidulise
parteikonverentsi poole, e0 viljendada oma kollektiivi
,.f,uhtumist paljudesse meie iihiskonnas uutrnise atg"'o:tapil kujunenud probleemidesse.
Toetame NI,KP Keskkomitee algatatud n6ukogude
k6igi elusfdiiride uuendamist, kurssi de.mokraatia td,iustamisele ja radikaalsele majandusrefor:D.ile. Hindame positiivselt ka meie vabariigis rakendatud abindusid perestroika elluviimisel. Eriti heid tule'.ilrusi on andnud avalikustamine ajakirjanduses elanik-

,.iihiskonna

.*onna ideoloogilis-poliitilisel kasvatarnisel

ja

harimisel.

Tiiiitaties biirokraatliku aparaadi poolt kokkuklopsi-

"tud

isemajandamise tingimustes, tunnetades ohtu, mil{isesse majand satub koos vdimaliku fosforiidimaardla

*enneaegsg evitamisega Kabala piirkonnas, teades Eestis
'{<ujunenud ideoloogilist .situatsiooni seoses juhtimiskrii:,siga ning liihtudes oma kodanikutundest ja kommunisti
vastutusest perestroika praktilisel elluviimisel, Vinni
"N&iidissovhoostehnikumi parteialgorganisatsioon
toetab
Eesti NSV loominguliste Iiitude juhatuste tihispleenuvastuv6etud
kirju XIX iileliidulisele parteikonve',mil
rentsile ning EKP Keskkomiteele, Eesti'NSV Ulemn6u'frogu Presiidiumile, Eesti NSV Ministrite N6ukogule ja
vabariigi loomingUlisele intelligentsile. Samuti toetame
.ipartei Tartu linnakomitee pleenumil kommunistide teh-

-tud ettepanekuid riigielu ja

parteisisese demokraatia

,,arendamiseks. Lisaks sellele teeb Vinni NST parteialgorganisatsioon, Iiihtudes majandi arendamise perspektii-videst, iiirgmised ettepanekud NLKP XIX iil-eliidutisele
konverentsile (EKP Keskkomiteele, ENSV Ulem"n6ukogu Presiidiumile ja ENSV Ministrite N6ukogule):

3.

Seoses sellega,

G Sdpruse osahonna traktorist T6nu IVIcor on iiks
neid mehhanisaatoreid, I<es teeb tdiid kohusetruult l*
kvaliteetselt. Nii ka kiiesoleva aasta kevadkiilvil.

KEl|ADTfiiiD[$T
scvhoos-s teha kevadktilvi
'hektarile, sell€sl ontulei:
suviteravilja B2b6 ha ja kartutit ma.
ha panna 350 ha.
I(Eiesoleval aasial

ggss

_Kevad on jtiliegi eripdrane. Apriili ldpu stigav lumi
sulas
alles 1. maiks ja n6llule pliises,rne :.-+. mail,
.1987- aastal oli 4. rnaiks tile 20c ha tcravilja ktilvatud,
Vaatamata hilisele algusele on tdnavu tcjcjde tempo olnud hea ja 16. mai 6htuks e;rnetasime 1gBZ. a. td,6d€
graafikut: krilvatud oii 600lii, sellest sr.rviteravilja 2265 ht
ehk 69,6%. Suviteravilja kiilvi ldpetasid esimejtena Roodevdlja, Sdpruse ja Kaarli osakond. Krilv on aeglane
traktorite vdhesuse ja kir,'ide rohkuse t6ttu Kriti osakon.
nas. Tublimad krilvimehed on Jaak Jdrv Kaarli osakonJ
nast ja Endel Kuusemets Viru-Jaagupi osakonnast.
. Kartulipanekut alustas esimesena 14. rnail Ktiti os8kond.

Osakondade juhetajad ja spetsialistid on k6ik t6<itanud hdsti ja teinud ne-dest oleneva, et kiiresti ja kvaliteetselt kevadkrilviga 16pule j6uda. suur tiinu ka meie
tehnikumi 6pilastele, kes on aidanud p6tdudel kive koristada.

Ergo SOOSALU,
peaagronooE

et Vinni NST on kaasaegselt viilja-

ehitatud kdrge arengutasemega viljakatel maadel asuv
perspektiivne majand (toodab 100 ha haritava maa,

kohta

1484

ts piima ja

854

ts liha ning territoorium

,asub Lfl?ine-Kabala fosforiidimaardtate kohal), teeme
ettepaneku katkestada Eesti NSV Ministrite Ndukogus
5. miirtsil f987 kinnitatud uurimistiiiide programmi
tditmine, sest tiinu avalikustatud olemasolevatele andmetele on selge, et meile praegu kiittesaadavate
tehnoloogiatega ei ole v6imalik nende maardlate ratsio-

naalne

ja ohutu evitamine, mi.s omakorda

toob

endaga kaasa pdllumajandusliku tootmise likvideeri.
mise Vinni NST territooriumil.

'.2. vastavalt NLKP kongressil seatud sotsiaalsetele eesmfirkidele avada t?iiel miiiiral koduvabariigi (najooni,
majandi) majanduslik, sotsiaalne ja intellektuaalne
potentsiaal. Selleks teeme ettepaneku Eesti NSV iile-

viimiseks tiiielikule isemajandamisele (s. h. enesefija -juhtimisele) piirkondliku majandusautonoomia loomise teel.
nantseerimisele, -varustamisele

*Vinnis

20.

aprillil

1988. a.

$ Kaarli osakcnsras on k{ilvitijrid igal kevadel tradusalt lii.inud, nii ka kriesoleval aastal. Fctol; kevadkillv

Kaarli osakonnas.

TOt}K$LLEKTIIttI HoUK$$U$
25. aprillil peeti Vinni NST veebruarikuus valitud ttjdkollektiivi n6ukogu esimene koosolek n6ukogu esimehe
Tiit Eenmaa juhtimisel. Aruannetega I kvartali tootmis-'
tegevusest ja finantsmajanduslikust olukorrast esinesid
direktori asetditjad T6nu Reissaar ia Tiit Eenmaa. I kvartali tootmistegevusest esitasid informatsiooni osakonna*'juhatajdd" Vladimir Kostap, Uno Alterman, Uto .Ulesoo,""
Juhan Keinaste (Vetiku o.sak. juhat. k. t.), Arvi AlesterRein Mullamaa, Hubert Jiirgen, Avo T6nne. Sdna vdtsidja ettepanekuid tegid n6ukogu liikmed Enno-Are Mii*'

har jt.

Esinejad mdrkisid mitmeid probleeme (elantuehitusr-

kaadriproblee'm, tootrnishoonete kapitaalremont,, piima--

tootrnise kitsaskohad jne.) ja pakkusid vdlja ka nende
kitsaskohtade lahendamise teid. Uldkokkuv6ttes kajastu-sid need koosoleku otsuses, rnillest olulisernad punktid'

on jdrgmised:

O Vaekrila ja Viru-Jaagupi osakonna juha{aial koog!

I Uks parimaid noori traktoriste majandis on Roodeviifa osa,konnast Viktor lva.nov. 1987. aasta tulenusie pdhial tunnistati ta tiiiiv6istluse v6itjaks, tema foto
on majandi autahvlil. Ka kiiesoleva aasta kevadkfilvil
on Viktor lvanov parimate mehhanisaatorite seas.

I KUARTALI $OT$IALI$TLIK tl0ffiTLU$
Tinni NST tititkollektiivi ndukogu ja administratsioqn
et sotsialistliku vdistluse vditjad ja kutseala
parimad 1988. a. I kvartalis on jiirgmised. tiiiitajad:
O ltipsjad Sinaida Grjaznova Vetiku ja Maie Murav-

otsustasid,

jova Vinni osakonnast, vasikatalitaja Gerda Valter Vaektila osakonnast, uuendnoorkarjataiitajad Ljuba Gorskaja ja Anatoii Gorski S6pruse osakonnast, nuumpullitalitajad Anneli ja Urmas Tammiksaar Vetiku osakonnast,
karjakud Tiiu Nahkur ja Elmar Lanto l(titi osakonnast,

emisetalitaja Viivi Visnapuu Vinni osakonnast,
Roorseatalitaja Luule Luhamaa Viru-.Iaagupi seafarmist,
nuumseatalitaja Veera Virolainen Vetiku osakonnast,
parim noor loomakasvataja Valentina Kets Viru-Jaagupi seafarmist, sigala soodbkciogi kokk Dimitri ,Grjaznov

osakonna t<i<ikollektiivi ndukoguga koostada 10. lnaikd"
s. a. abin6ude plaan piima kogutoodangu niahajddmusek6rvaldamiseks aasta }6puks. Sarnasugrrse abin6ude plaa-ni kogu majandi kohta peab koostatrna ka direktori age.
tiiitja tootmise alal T6nu Reissaar koos vdbtdVate pea-'

spetsialistidega. Plaane tuleb hakata

kohe iutrrt*tatrs''

! Direktoril rakendada resoluutsemaid abindusid loomakasvatuse varustamiseks piimapulbri ja- eillalranuturba-ga, Ieida v6imalusi zootehnilise juhtimisCI ttigbvdamiseks;
ning varustuskiisirntrste operatiivsernaks. ltLtrendarrriseks,
O Majandi administratsioonil p<i6rat6' erilist tdhelenormatiivsele seisul'e, rnittd
lubada kulutuste kasvu seni, kuni ei ole saavutatud nor-'

panu rahaliste vahendite

matiivne tase vtihevddrtusliku inventari, ehitusmaterjatri,.
mineraalvdetiste jne. osas, teha ainu,lt hiida*ai*likkeJ
kulutusi, kuni arveldusarve seis pole saavr.ltanud 1,&'
miljonit rubla (praegu on ca 3000 000 rubla)..

! Direktori asetditjatel

koos osakonnajuhataja.te ial
ja esitada td'okollektiivi ndr*t<ogule kinnitamiseks konkreetne plaan osakondade'iildkoosolekutel tOstatatud probleemide lahendarniseks, Osa-konnajuhatajatel esitada k. a. juulikuuk$ ka osakondade'
vdljaarendamise perspektiivplaanid (kuni 1995. aastani)""
peaspetsialistidega koostada

Au8'ost KONIIOJ^IL

Vetikust:

I traktoristid Juhan KuIa Kriti osakonnastn Aleksander Jakovlev ja Aleksander Kurikko Kaarli osakonnast,
Nikolai Junolainen Vinni osakonnast, p6llutociline Alek,6ei Zulin-Tarelkin Sdprusest, remonditcioline UIo Ois
Ktiti osakonnast;
I autojuhid Vjat5eslav Oskin, Vaiclo Relvik, Johantres Lauri ja Ain O6pik;
O parimaks loomakasvatusbrigaad.iks osutus Vetiku
sigabrigaad (brigadir Maire Jiirv), parimaks l6l.lundusbrigaadiks Vetiku osakonna brigaad (brigadir l(ril[ki
llustalu), parimaks ehitusbrigaadiks tunnistati Jaroslav
.Sankivi brigaad;

I parimaks

tunnistati Vetiku osakond.
Sotsialistliku v6istluse vditjad saavad riind.vimpli ja
csakonnakb

falralise preemia.

I|ELJA KUU PIIM JA LI}IA
Naturaalpiima tootmisel on majand maiidrinud aesto:
esimese nelja kuuga vdrreldes 40 kg v6rrU miinuses',
seejuures on Viru-Jaagupi osakond rniinuses 123, I(aarli
osal<ond 109, Vinni osakond 36 ja Vaekrila osakond 23i;

kilogrammiga. Plussid on neljal osakonnal: Vetikul'"
+22L, SdpruseL +105, Kritil *a0 ja Roodevdlial *31 ki-logrammi. Suurimad miinused: Viru-Jaagupi suurtarmil
Jdrve laudal
Kaarli suurfarmil -109 kg,
-146, v6rreldes on toodangut
-164,
lehma
1987. aasta nelja kuuga
kohta suurendanud 29 ltipsjat, ent enamik hipsjaid (32)'
on miinuses. Suurimad piussid: Lebedeva (Sdprus) +388,.
Grjaznova (Vetiku) +321, Perand (Vinni) +2I9, Ivanova'(Vetiku) +209, Semjonova (Vetiku) +206, Raikerus (Ve-"
tiku) +197, ZaljaLnaja (Kriti) + 194, Mones (Roodevdl-.
ja), Peep (Vetiku) ja Harjus (Kehala) +182, Reiner"
(Roodevdlja) *175, Musta (Arukrila) +158, Pettai (ViruJaagupi) +118, Udrik (S6prus) +114, Kanarbik (Kaarti) ja Zujeva (Vaekrila) +102 kg jne. Suurimad miinused:
end. Eskina grupp (Ktiti)'
Amelina (Viru-Jaagupi)
-455,
Uperovit5 (Vaektila) *340,
Miindla (Vinni) ja
-428,(Kaarli)
Vassiljeva (Vaekrila) *264, Zotava
Stiif
(RoodevAlja) -328,Murdj6e (Viru-Jaagupi)
Liiva
-2L7,
-255,
(Kaarli)
Avila (Vinni) -175, Aron (Viru-Jaagupi)
-219,
Suik (Kaarli) -163, Jakovleva (Kaarli) -161 jne".
-166,
Piima f poolaasta riiklikust tellimusest on nelja kr.luga
tiiidetud 58,5 ja liha tellimusest 71,9 protserrti.
! Uks tublimaid noori autojuhte Gn Vinnis Viktor
Vinni ehitustiiiilised Nikolai Matvejev ja Aleksandra
Matvejeva on kauaaegsed eesrindlikud majandi ttiiitajad.
Matvejev. Nii see peabki olenta, sest ka tema vanemad,

v0tnuptim

EEL vIRII'JAAGUPI$
Traditsiooniliselt, seekord 6. naail tiihistati vinni NST-s
vdidupiiha miilestusmiitinguga Viru-Jaagupi vennaskalmistui. Nagu varemgi, peeti nafllestusnriiting Vinni Ktila
RSN Teitevkomitee ia Vinni NSn' parteikornitee initsiatiivil.
Lippude, t6rvikute, lillede ja rniilestuspiirgadega liikus
kiilanirukogu piirkonna koolide, asutuste ia maja'ndite
esindajatest ning sdiaveteranidest koosnev kolonn Inarsihelide saatel vennaskalmistule. Mfl.Iestusmiitingu avas
kiilanoukogu esimees Jiiri Allikalt. Piievakohase kdnega
esines noeu sovhoosi parteisekrettir Aksel Kuus. K6las
miilestussaluut, miilestuspiirgi jalamile asetati piirgi ia
tilli. Esines vinni NST soiaveteranide ansambel (Relvavelled>. Lapsed andsid sdiaveteranidele ia ansa,pbli
liikmetele. mets alilli.
O Vdidupiiha tiihistamisel Viru-Jaa,gupi vennaskalnistul
1987. a.

tr,ll{ilI il$T

1988. AA$TA

Toodang (ts)

TAIMEKASVATUS

E teravili
F kartul
E kd,iigivili

avamaalt

El sdddajuurvili

E sricidakapsas
F heina kogusaak
F haljasmassi kogutoodang
s. h. kuivsiloks
siloks
rohukuivisteks
kd<igivilja
kogutoodang
tr

fmahind

kokku ha-lt rbl./ts
14,05
142500 3?,0
75250 215
10,80
9,20
11000 2t2
5BB0 280
4,45
21000 300
3,10
41?00 56,7
5,70
641900
153000
91200

t82

l,?g

149
190

70000

200

1,69
1,63
7,64

katmikalait

E

T{}0Ttl$PtAAtlD

343

14000

rohukuivised

84,55
40,0

11,65

15
b

E *i}kaubatoodang

44?.

48O

48?B kg
g
Oiipdevane kaaluiive noor- ja nuurnveistel 635 g
402
sigadel
vanustel
2
kuu
Ule
Saada aasta jooksul 20200 p6rsast.
Saad.a aasta iooksul 3120 vasikat.

Piimatoodang lehma kohta

MUUA RIIGILE:
tl liha (ts, eluskaalus)
sellest elanikkonnalt
E piima (ts, arvestuskaalus)
lellest elanikkonnalt

33000
2000
149300

tr mett (ts)
tr kala (ts)
E teravilja (ts)
I kartuleid (ts)
tr kiicjgivilja (ts)

914

5,0
18500
27000
11000

Plaaniliselt peab pdllumajandussaaduste kogumaksumus 1.988. a. v6rreldavates hindades kujunema 1? 259 0O0

rbl.
s. h. taimekasvatuses

4270 000

rbl.

loomakasvatuses 12989 000 rbl.
mises t6<itaja kohta

Toodang

Omahind

rbl.lts

ts

tr

veiseliha

12154

Eluskaalu
omahind

161,60

fl

sealiha

19802

Eluskaalu
omahind

130,615

E piim naturaaikaalus 140510
450 tuh. tk.
E munad

-

22561 rbl.

Realiseeritud toodangu

hind on planeeritud

ja teenuste kaubanduslik oma-

10 971 000

rbl.

Kasum toodangu ja teenuste realiseerimisest peaks ku4 ?00 000 rbl. ning rentaablus mitte vdhem kui

junema
42,Bolo.

22
??,80

Vinni tdiitajad on tootmisplaane tditnud ja iiletanud
juba aastaid. Tdidame ja iiletame ka 1988. aasta plaanidJ6udu t6<ile!

Tiit EENMAA

rbl./tuh. tk.

0Hlt.cu tAUTotur tlrlf rfr lt$T AIG0R0A]u$AT$I00II
ljhing <<Autom>> on Eesti NSV territooriumil elunevate
auto-motohuviiiste tegevust koordineeriv ja organiseeriv
vabatahtlik i.ihiskondlik organisatsioon. Uhingu eesmdrgiks on rihendada laiu tcjcitajate hulki, et t6sta nende

liiklusalaseid teadmisi, mootorsdidukite juhtimise meisterlikkust, organiseerida iihingu liikrnete hulgas automototurismi ja auto-motosporti.
19?8. aastast on rihingu <Autorn> Rakvere Rajoonin6ukogu algorganisat.sioonid omavahel sotsialistlikus v6istluses. I{6ige rotrkem kordi on tulnud vditjaks Rakvere
EPT algorganisatsioon. Vinni NST algorganisatsioon oli
1.987. a. v6istluses kolmas. Parem koht jAi saamata, sest
Iiiklusohutus
tditrnata. Eratdiendav tingimus
- liiklus,Snnetusi
-olio1i
7.
autode stiril teki.tatud
<Automi> Vinni NST' aigorganisatsioonis on L9BB. a.
1. jaanuari seisuga arvel 76 liiget. Seda on vdhe, sest
eraautode arv majandis on 10 korda suurem (?50-800
autot. Tulevikus algorganisatsiooni liikmete arv kindlasti suureneb. Uhing <Autom> hakkab alates kdesolevast
aastast aktiivsemaid 1:ikmeid premeerima autoturismi
tuusikutega sotsialisrnimaadesse.

I

7000

Kogutoodangu maksumus tihe p6llurnajanduslikus toot-

IJOOMA,KASVATUS

i

Eraautode juhid, teil on v6imalus t6sta oma s6idumeisterlikkust Vinni algorgani.satsiooni poolt korraldatavatel v6istlustel.
29. mail on s6iduautode dkonoomsuss6it Saueaugu
sbiduautode sprint-slaakrossirajal, 23. o k t o o r i l
iom Vinni masinakeskuses. -Sdiduautode okonoomsusTi-r

s6idus v6isteldakse iihe autoga, miltre paneb vdlja orga-

nisaator, distantsiks 200 m pikkune 16ik krossirajal"
Ulejddnud vdistlustel sdidakr osav6tja oma autol, kusjuures tihe autoga vdib vdistelda mitu vdistlejat. Ootame majandi tooa;ajateit aktiivset osa'vdtttt.
<Automi>>

Vjnni trIST algorga isatsioon korraldab era-

ja mootorralaste tehnilise rilevaatuse 28. rnaii algusega kell 13 Vinnis rnasinakesklise territooriumil.
autode

<Autorni> liikmecl, sarnuti need, kes scovivad astuda
liikmeks, saavad koht'"lda algol"ganisatsiooni juhatusega
iga kuu esimesei l:ciinapde-,'elL kelia 16-18 Vinnis automajandis.

Airnar UUKM,

<Autonr.i.>r Vireni S{ST algcrganisatsiooni esimees

ttrluu lf$T t(i0vmERAt{E

80

Reim, Kaarli osakond, S. mai
- Juuli
Leida ltrerne, Sdpruse osakond, 19. mai

75

Tali, Kaarli osakond, 12. mai
- Aliide
Pavet Laidinen, Kiiti osakond, 5. mai

70'-

Anette Kuusik, Viru-Jaagupi osakond, 3. mai
Irina Md,esalu, Viru-Ja,agupi osakond, 1. mai

65

Armilde Preemet, Viru-Ja'ag'qpi osakond, 5. mai

Meeta Kristelstein, Vetiku osakond, 1. rna'i

60
- Marta

Kalev, Viru-Jaagupi osakond, 24. mai

EilIADEPIIE'I 1|Il{I{I$
I(ellel on hea ema, sellele
tunduvad
piihad.

.,..kdik

naised

Jean Paul.
Nelikiimmend kaheksa aastat on miiiidunutl aiast, kul
viimati Eestimaal austati emasid. Kas t6esti sooviti kustutada nende naiste pd,eva' kes lapsi valuga on siinnitanud ja neid siidameheadusega iiles kasvatanud? Kas ei
ole riiktikud institutsioonid vdtnud liiga paliu enda kanrla sirguva pdlvkonna kasvatamisel? Tegelikult aga ei

suuda Ju miiti lapsele asendada kodu, perekonda ia eelk6ige ema. Ema roll ei ole veel kiillaldaselt v?i,iirtustatud
tiihelepanuga, mida iihiskond xreaks kaasaja tingimustes
temale osut.ama. Setleks saigi maikuu teisel laupiieval
ellu kutsutud iiritus - ernadepil,ev Vinnis. Idee kandiaks
oli naistendukogu ia naised olid ka k6ik kenasti liibi
mdelnud. Eksponeeriti kii,sitiiii- ja lilleseaderingi niiitus.
Toimus raamatute miitik. Tiiiitasid puhvetid.

Atates 1923. aastast kuni pensionile minekuni 1960. aastal
tdritas Vinni mSisas (hiljem sovhoosis) moonakana (hiljem
pdllutiitilisena) Feodor' ROMANOV, kes praegl on- 88-aasta'
ne ja elab 'Rahveres. See foto on tehtud vinni sovhoosi
tgbs: a. auraamatust. Tol aastal Oktoobrirevolutsiooni aasfapaevat pandi Feodor Romanovi foto_ja -tema 1958. aasta
tiiiitulemus'ed majandi auraamatusse. Feodor Romanovi tii-

tar, kauaaegne eniine Vinni NST raamatupidaia' praegune
p.-iri"ra. iudmilla Pitke elab ja tiiiitab ka praegu Vinnis'

Eriti tegi siidame soojaks Vinni

lastepflevakoclu mu'

itilaste esinemine. Kaasa l6id samut'i klubi viiikesed etlejad ja rahvatantsiiad. Ulevaate emadepiieva liikumisesf
kogu maailmas tegi allakirjutanu.
Omamoodi siindmuseks kujunes tordioksjon, kus kaakantakse
8? rubla
saliiiijaid oli paliu. Saadud tulu

-

-

lastefondi arvele.

Oli tore iiritus ning tundub, et siit saame uue traditsiooni.

Harri RIMTS'
klubi juhataie

ottNITLElnE!
.
65

TO(JTAJATE JUUBELID:

-

ttititu uslu,

Herbert Sild, Vinni osakond, 3' mai
fleinrich Aru, Vinni osakond, 23' mai

KAt ItESTUSIIIAJA

Td<iluuside pdrast vallandati t661t Viru-Jaagupi osakonna karjak Mihail Sagan alates 15. aprillist.

Heiskonen, Mddriku tehnikum, 9' mai
- Aita
Roza. Petrova, Vetiku osakond, 26' mai
TOOJUUBELID VINNI NST-S:
Reiman, Kiiti osat<ond, 3' mai
25
- Marie
Artemjev, Vinni, 5. rnai
?tl
- Nikolai
Paul Rurnjantsev, Vaekiila osakond, 7' mai
Gerda Nirk, Viru-.Iaagupi osakond, 10' mai
Olga Sudarinen, Vinni, 15. mai
Eino Meier, Kaarli osakond, 17' mai
Rein KulP, Vinni, 27. inai

50

B. mail puudusid omavoliliseit tcidlt tdokoja tci6lised
Toivo Seliamiie ja Nikolai Daddatienk6 ningi heakorratdoline T6nu T6nis. Neile avaldati kdskkirjaga noomi'
tus ja nad jdid teatud perioodiks iima 6igustest osta
sovhoosist liha, vorsti, piima ja mune.
28. aprillil viibis kainestusmajas Vinni osakonna ehitustooline Vladimir Orehhov.

TOOVETERAI{IDE SUNNTPAEVAD:
88

87
-

Amanda Viitas, Kaarli osakond, 2?' nnai
Loviisa Veersalu,

Kiiti

csakond, tr'5' mai

Toimetaja: llugust KONDOJA
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t3blKe.

Maht 0,8 poognat. Tiraal, 1200. Toimetuse telefon 4?3-49. Tellimine nr.

Trtkikoda .Uhisttiii> Rakveres Lai tn.

11. Tasuta

1883

