Kaadriprobleem on tekitanud viiga rahutuks tegeva
asjaolu. Mitmete teenitud vanaduspuhkusele siirduntld
Iiipsjate ja karjakute asemele oleme trjole v6tnud inimesi,
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kes ei taotlegi k6rgeid v6ljahipse. Nad nagu arvaksid,
et lehm on neist targe n ja teab ise, palju peab piima

I
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andma.

Piim tu,leb aga let'malt vAlja meelitada. vdija ltipsta"
Eriti on se,e ilmnenud Vinni osakonnas. Osakondade kollektiivid peavad selliste inimeste suhtes suuremat ndudlikkust iiles nditama. Ei ole ju mdtet taimekasvatussaadusi toota, kui neid 6iges rrahe,korras piimaks ei vii6rindata. Piimast saadud raha annab aga olulise osa meie

MTOI6ffi

NR.

I

igatihe sissetulekust.
Kaks ja pool kuud Arevust on ees meie spetsialistidcl
ja teenistuiate,l, kellel on plane'eritud palgast
200/,1 pantt
pandu.d. Meie praegune realiseerimistase ei anna veel
kindlust kogu summa tiielikuks k5ttesaamiseks. Tuleb
t6siselt pineutada ia kogr-r kocigivili. kartul, liha ja piifif
v6imalikult kdrge hinnaga realiseerida.
SeI tingimusel on kasrrmiplaani tditrnine reaalne.
I-dpetuseks talran riiSkida tulevikuplaanidest. Viimaste aastate ilmastikukapriisid ia k:iesoleva aasta augusti-
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kulr,,Ulemqdukcgu Teatajast> loetud eelolevacl ktituSe;

energia. metalli, ehitusmaterjalide jne. soliidsed hinnatbusud tekitarzad t6sjse soovi a_rendada majandis <ilma$tikukindlamaid> t^otmrsha:iusid
Selle md*
- atritootmist.
nopol koos enda rn{Aratud hindadega
on seni olnud kolhooside peirusmaa. Ilmekaid n6iteid on meie rajoonisf
kr-iliaga.

Ara kipuvarl jdSma ka vanad tootmise suurendamige
vahendid
rallinna sadamas, linnainimeste
- vilialaevadjms.
hulgad kartulip6ldudel
Paberlikku asjaaiamist sovhoosis ei lasta vAhendada,
750h tootmisotriektidest vaiab sisseseade vd.ljavahetami*t
v6i rekonstrueerimist. vaja"rius on elamuehitust forsseerida. <Ettev6tte seaduse> dranullimine. eelolev hulgikau-

bandus defitsiidi tjngimr_rst,es . . . jne. jne.
Kogu s^e loeielu vij. mdtt,ele, et sovhoosi asemel on
vaja paindlikuma asiaa'iamrsega ettev6tet. Mis ta nimf
v6iks oila
kolhoos. kooneratiiv. rihistu? Uhistute kogunn

meie majandi
siseselt, rihistu naabermajanditega? Vii*

PALAVATE SIJI|ELE jARfiilTVAD

4PALA'I| $[iCH JA TALII,I
Pdllurnehe aastad on kdi,k kordumatud. Jdri€kordne,
a. on jdudnud viimasesse veera'ldisse. Pdlluharijate
"tixi viljad on juba selgunud. Planeeritud saaki ei andnud
'boduse jdrjeikordse kapriisi t6ttr-r ei teravili ega kartul.
.Rohusri<jtade plaanitud koguses't jtli protsendi jagu puudu. Oktoober on scidtmisplaani jdrgi talvekuu ia see puudujddv osa ldheb haljana loormade ette. Selleks ptititakse
X9BB.

'ddalad malksimaalselt eira kasutada.

riiklikesl teliimr-:stest on v6itdita kartuli ja kcicigivilj,a oma, loobutud on teraviljd tellimuse t5.itmisest. Mida ei ole, seda ei ole v6ima*
,}ik realiseerida. Majandi toodetud teravilja iiitkub prae.guste ratsioonide juures veebruarini, see on pool vajaduTaimekasvatussaaduste

.:ynalus

ja -vilja

Eesti ilmselt juurde saab.
lpalju seilest Vinni NST saab, on raske oletada, sest on
palju majandeid, kus srj<itade seis meie omast halvem.
Viilisabi dra p6igamata oleme suunanud majandi varus*ajaid Ukrainasse srjbta juurde hankima ja cleme ka
.sest. Ostuj6usricita

saanud.

Looma'kasvatuse riik'lilkest teilimurstest on tagasihoidiikumalt kulgenud pi;ma m'iitik, rolt'kem on realiseeritud
liha. Eriti hdsti on edenenttd tdnavu lreakasvatajate toci.
"Lihaga oleme seni oma rahaasjad plaanilisel tasemel
hoidnud. Sel kuul on aga terkkinucl liha riigile muiigi t$,r-

,ge. Soodanappusest tingitr-rna niiritakse rrraianditest v5i.;r:nalikult nalju, lcc'mi realiseer'lcla. aga Eesti lihahombinaa.Cid ei ole r'Oimelised r:eid tSctlema. Esialgsed vabariigi
ATK ptirlcled suurrata mei.e ioomad Vene Ftjcieratsiooni
.ei crle seal vaimus'tust esiie l<tttsttrud. S{eie sl-;hoosi sigade paigutamine on sell,e tdttu tdsirelt hiiiritud, liigne
siiodakuLu peale seile. Lcodan, ei tresti NSV juhtkonna
,edasiised sarnmud edu,kamad on.

Podrelun korraks veel tagasi piima vdhemrealiseerimi-

,fre juurde. Siin on oiernas rnjtmeid pdhiusi: triispl,maasen*

ndaja puudumisel vasikateie piirna jootmine es'mcses kvar-

.{aIis, leukoosit6rje, rekcrstru"eerlmised,
.kuurrrapericoCil ja kaaCrip;:obleem.

halb

rohukasv

mane annab v6imaluse suuremate rahaliste vahenditc
omamisega kiiremini vaialikke objekte ehitada jne.
Praegu kdib Eestis intensiir,rne avaliku arvamrrse t6titlemine talude taastamis" ,rsislirlckusest. see on tdepoolest
t6hus vahend peremehetunde ikasvatamrsel meie p6lrumajanduses. Tuletagern aga ka seda meelcle. et iuba Eesti Vabariiqi ajal asutasid tahrnojad rlihisfrrirl. et 'atsiC*

naalsemal+ tootmisvahendeid kasutada. Kuhu n,leks see
nrotsess frinaseks vdlia iSudnud. kui ei oleks nlnud va*
hepeal vlqivaldselt sissetoodud suurusehullust'st
- sovhoose. kolhoose. selle tagaifir'ieks on nriiid vairt m{lestu*
taludest. suured nfflhrnaassiivid. mitrit surrrusj5r"ku far.mid. P6kJs r'6ib triikeldada. mismlocli toimida .1oo sunrfar,midresa? lTeed on w6imelised niisima veet aastakiirfin,eir]. Kas mittg hrLla psncl" O"q'sil 1ihi5+rrid ja a.ia jonksul hnonste amortisqer.l;r1o< raiada nende asemel
- kut
veel tahtmist on
talud?
Sellised mdtted on arutusel olnud mitmel snetsialistirle
arulpidairnisei ja ma usult. et sealt on r"eed i5lldnrrrl kft

meie koliektiivi hulka. Lclodan. et p{.rast amnidamist
leiavad need mdtted miistvat suhtumist. ja kui tricikollek.
tiivi n6ukogu novernbris kokku tuleb. r-rleme valmis vOf*
mistama ka ametliku taotluse Eesti valitsusele.
Ndtrpidamisei spetsialistidega ei neetud 6igeks majadclit trikeldada. P6hiused: tontmiscbjektide ehasoodr.p Dai*
gutus,'"'6ima1i,k sDetsialisfide arvu suurenemine. rahaliste jt. vahendife raDDus .ine.
On kdirnas ka eeltricid rihistu moodustamiseks koos
Ed. Vilde nirnelise kolhoosi ja Rakvere Piimatoo.lete
Kombinaadiga. Uhiste jdududega on plaanis rajada niima-

tsehh Vinni osarkonda. laiendada katrakasvatust. lia:rr-'sLoomakasvatust ja puidutdostust, ehitada klnservitsehh

jne.
+?r .
U,histu v6ib moodr.lstada ka sr;s kui Vinr"'i iH;ih so"hocsiks. Kuid ma tahaksin. luguneetud kaastriotaiad. rree!
,

kord rdhutada. et meie rahakotile on parem. kr,ri me jEitkaksitne edaspirii Eksisteerimtst ko11ektiir.,'maial.dira.

Kui meil edaspidi on huvi iihistute ja talude rajamitulla ka meie saadik

seks, siis selies osas on lubanud apci
sm. Savisaar on'ra aiutrr-rstiga.

Head arupidamist!
.Iuhan RATNIK,

direktor

%
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Kiiesoleva aasta roomakasvatuse tiiiitulemusi v6ib lu-geda kesknisteks. see_,
_rnis piimatootmisel saarnata jaebr"
tehakse liha, eriti sealiha
tootm"isega tasa (vt. tabel).
Tootmine (tn)

,

23' oktoobrir 19gg Eesti NSv utemn.ukogu
asendusvaIim.istel ivariti )vinni. varimsringr.orr'u, ur.rfi"oiilo*u
saadikuks Eest.maa_ Rahvarinde-"11t""i*r". titd;;roo .,Mainor> f,s66usdirektor Edgar Savisaar. Off""-L""irOusprot_
gesside ialgataia ja aktiivne elluviij"
,i**ti**;, on E.
savisaar {ka riiks neid, ,ke[ele on niiiid virumaa. probleenride kdrvar siidameliihedased ka vinni Nsr probreemid.
Valimiste eel oli Edgar SavGaarel paUu kohtumisi
ka

01. 10.

Piirn
Liha

Piim
Liha

Edgar

Savisaar. <<Teie
kant on rikas vanemate tubride tinimeste poolest.
Mitrneid
neid kiilastasin nende kodudes-. Veg" ;iic;;"-;ositiivse
nulje jii,tsid Erich Erilt, Vi"u-.faagupi ,pastor Madis
oviir, Agu part'iimt. R66muri"n i" innustab siinsete inilrestg kontaktivalmidus.> sn. sariis""" r.in"it"r,'lt uiemndukogu saadikuna tahab ta eelk6ig"-"liut"'hea
selle
oest, et mreie vabariigi ikdrsem ,vOiTuoigu;-,i;il"i' jiirsmi-"""o-"""c,
pel istungjiirgul vdtaks .vaitu neea
uuJa
mida
Iestimaa rahvas- kannata,matuii'ootab ning ryris tagaksid
realiseerimise ja
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Talupidamise soove on laekunud Kiiti
osakonnast ning
.*rajandi juhthonel on need lka. rahuldanud.
---Need Gn:
pdldme
Villem
1,
Vdhu k{.i}ast, talu suurus 1g ha,

pdldu 16 ha;
P. Arnotd rVaarmets Elistikiilas, itatru} p6ldu
b ha;
3, Tocnras Rohtsalu Armk{ilas, ta,lul p6ldu
lS tra;
4. Juhan'IR.ohtsalu,1\rukiilas, talul pdldu 6 ha.
Talude tegemine jlitkub.

sellest

Tiit MABK
fieA uRxPAt$fliT[.!$E$T

tiiiitab abitcotmiskompleksi
juha{,ajana TONU enfs_
SAAE, kes omatr soovil lih_

A!.ates

l. septernbrist l98E

n<us

direktori aset:i,itja ame-

tikolratt.

01. 10.
10994

2485

2422

B?

Itr22

+-

-437
+63

11956

-834
2456
+132
Piima tootmine on vdhirkdirku teinud rn6ikides osarko,ndades. Lehma ko,hta saime 1. oktoobriks itO r;
vdhenal
piima. Tagasimine\ on k6ige suurern noooevarii osakonjd'gnevad
nas, talle
vinni, Kaarli ja Ktiti osa-kono. Rohkern on to,otnud ainult Vetiku ja S6,prus"
,..rrr."*
__. Piirna kogutoogang on kdesoieval iastal "r"foorA.
Viru-Jaagupi osako,nnal, sest seal on tehmaA.- ,rl, olnudl
tun_duvalt suurem. kui muilu.
Nagu tabelist nti,ha, gn liha tootmine paranenud ja se_,

lis, valiiate tkodude*, tOtif.oO"J.ir, farmides, Vinni
NST
juhtkonnaga ,.im.
<<valimiseerse,paa.ri niidaraga sain
ma
kiilralt
objektiivSe pildi valimisringkonnas;t," -iifl"s

..r-.

88

10557

Iriigile miiiik
01. 10. BB
01. 10. B?

Vinni NST valijlt_9sa,- virrr,i-m,rLi*, -xJrrrr"",'iiiiti
tl.r_
bis, tehnikumis, vinni raste;ia;; vinni-pajusti Keskkoo-

IME
lEestimaa suveraf,,nsuse.
<Saadikrna tahan ,ma seista f.*
u"fiu;;J,r, ii'es E gar 'savisa&r, .<et rnitte keegi ei"saaks
ahistada
Sigusi- 19nde rno-tiq91
,if ril'.oa ei kuivaksvirulaste
ja kae*ar,puhtaks,
yuvesi Virumaa.l jee-k"
et taaselustuks maarahya kultuur. Viruma,al pean
f.o""afOada eiu
gu virulased seda, 6,is*ks peavad!>
"auma, Edgar Savisaarnii, nar6huios, et inoored virulased-riraaeianikud peavad Eestimaa
tiuleviku huvides-_kinnistuma
_ Vili ftsf]", Vilde
-*frt"vitav
kolhoosis jm. se'er *uenn"i,ori
jutuaja,mine vinoi-Pajusti Keskkoolis ja vinni-rennikumis. sea.l tutvuska 'trsamaa ipnogrammi, rnis rnL"ltntiiilu"iip*oio"o"
On
',ti juba rakendamisel Saa"ru*r, il<oolides. See dppeaine
frratab 6pilastes suurt huvi Eesiimaa asjade
Kohtumistel valija,tesa saalriA_ nOsu," vastu.
dusmees, TpI 6ppe;gua mati deiOJnet", Savisaart usal_
Vinni Kiita RSN
fK esimees Jiiri alutalt, ni"iii NsT RR
vorinik Arvo
Jaakson rjt. Kohtum_istel vi""i- i.r"bis ja Kehaias
18. okJoobril esines lkoos Savisaarega leet teine Eestimaal
suu|le populaarsu,se omandanud -rH,R
-io- eestseisuse tiige Marju
.Latiristin. Muuhulgas
interliikumise olemust
""fsii",
"Eestis. Ta miirkir,_ ut s.""o""eiof.ofrkunud,
vene keelt
riiii'kivate,viihetea"drike Ed;imu; eranike tagurlik
poliiiriikumine,
mida r"*oi"iie osavalt RR riikumise
lile" ning juhitakse
v&stu
kusagilt f.ursumatt, kasutatakse pofiitilist demasoosiat j"--"io.i"oiilia
-fni","_ eesmiirsisa
cndist mdilemist-;" _i,Olir".
"aiUtraa
ilme_
lralt t.endanud interrinae iiia"it*'*.inemised
-on nii, seda on
Eesti Televi_
6ioonis, Faides, Haapsa.ius; I\r;;;"- jm.
Vene rkeelt rrlikivale Eestimaa elanit
kdikjat selgitadi, e6 RR
5onna'le il;;
liikumine ei ole @irsit
*air"i
nende rvastu,
on riikumine l"oi-si*iil*u_our
"uunatud
jjj
;L";;?hvust.
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da just sealiha tootmisel. Tdnu sigad,e mitmdkesisemale,
sdritrmisele on no,o'r- ja nuumsigade ti<ipaevine kaaluiive.
t-ublisti paranenud. Kdesolevarr aastar oir see EaB s, mricidunud aastal oti 469 g.

.. sisade iiripdwane kaaluiive o,n tdusnud seafairiiis,lce-sitkutel 4i2 g (mci'ridunud aastal 424 g. H;"d ;-; kaaluii-bed veet Vetiku.osatrcnnas 642 e (*Iig-gt, d;ttita osa_

547 g (*b0 g), Viru-Jalgupi oi.L..r.rrs
fgryrr
- --'- Sii- e.
(*+s g) ja Kriti osakonnas b2B g (+b4 ei.-Tdsisel,t teeb meere kurvaks praegune loomacle riigile
realiseerimise hallb olurko,rd. sarnal ijat on -poeletil liha.
vdhe..Tundub,

et perestrroika ei ore lihatoo.t"-r"s-:" riigiplaanis veel kdivitunud.
Ldpuks r,eel m6ni s6na piimast. Arvatakse, et juba
lH-he'ma's tulevikus suu,r'eneb ndudmine- piim""ll
piimasaaduste jd,r,ele, samuti suureneb
i*,uiit""oi
suhtres. Et suudaksime ndud,mistega "o"ailiie
sammu pidada, pe,a_
me hoogsamalt rekonstrueerima piimatirm"l
-rg",u"a
nii, et seal oleks mugav triritada. Veel tdhtsam"il["*,
orr
,".,
et trrirpsrjal oleks kdieiti korrralilk elu,ase.
Uno fNNO,
peazootehnik-

OITINITLEMEI
'

O JUUBELID
60
Viidas, Vetiku osakond, 2. oktoobril.
- Juhan
OIga Roma5ova, S6pruse osakond, g--rktoJb"if.
55 - Aino Kuusik, Kiiti osakond, 2b. oktoobrii---'
- Lidia F,iiva, Kaarli osakond, Zg.
oktoobril.
50- Arnold Morgen,.Kiiti osakond, A. of<toonrit
-To$"EUUBELID
o
vrNNr NsT_s
25
Ivan Svarval, Vinni automajand, l. oktoobril
- Ellen
Kondimiie, lKiiti osakon-d, Z,i. i*6"if '
20- Heinrich piissn Vinni keskus, 15. ioktoobril
"t
G r'0(}vETEB,a.NrDE sUNNrpAEv,A,D
86
Arnold Liiiine, Sdpruse csakond, L6. oktoobril
85 - arnanda
FTg, Viru-Jaasupi osai<oil, ii:";ili"ob*il.
84
Joha,nna Kobin, Viru-Jaieiurri osako".i, z-s. ii<toonrib
8s
seeda Rosenberg, Roadeviirji osarona, ii. .i.trobril
.'- [rerre
ltaig, ]Vetiku osakond, 20" oktooboif^-82
Aksel ,Kello, Vaekiila osarkond, Zg- okdoUrit
81 - .truuli Rcsenberg, M6driku, ZB. oktoobrit ---80 - E{erta Oun, Vaekiila osakand, 10. of.ioob"if
- Elmar Noormefs, Viru-Jaagupi osakond,
Sb. iktootril,
75- Ade!e Kase, Viru-Jaagupi osakond, 14. L'f.tooU"if
- IIeino iEerik, Kiiti osakond, 80. oktoobril
70- llfatilde Liivamaa, Kiiti osakond, f. oktoobrit
Loit" Viru-Jaagupi osakond, 4" oktoobril
- ry-v?ld
Valfred Suban, Vinni keskus, l{.'oktoobril-- Itrilda Eerik. rKiiti osakond, 20. oktoobril
- August
Jdemiigi, Kiiti csa,kond, 24. oktoobril
65- Pauline Raik, Kiiti osakond, 1g. cktoobril
- trinda Aas, Vaek{ila osakond, Zg. oktoobril
_-- Astra Liivas,
60
Rocdevii.Ija osakond, tr. oktoobril
-

KE$ EI MALETA lf,I}{EVIKKU...
... elab tutreviku,ta. Neid srimboolseid s6nu kasutame alati

siis, kui meenuta,me Suures Isarnaasdjas - ning

Vinni NST jdustiiidatehases (fotol) on ,k?i,esoleval aastal
l. oktoobri seisuga toodetud Vinni NST-le ja teistele mafanditele

tonni jdusiiiita.
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LA$fiHKA$TEIE PIREKOilDADTLE
Juhindudes <Tiiiikollektiivide Seaduse> paragrahvidest
<Seadusest Riiklikust Ettevdttest> paragrahv 1g

3A ,20.

jaanuaril

198? vastu v6etud demograafiamflzirusest,

Vinni INST tititkollektiivi ndukogu otsustab alates 1. ok-

ioobrist 1988. a.:
Anda naistele, kellel on kaks kuni 16 aastast last. tiks
l. ,palgata
lisapuhkepiiev kuus, ning naistelie, kellel on 3
ja enarn last kaks palgatta lisapuhkepdeva koos

Aastapreernia

(ema soovil).
arvestamisel lisapuhkepdevi
maha ei v6eta.
?. Maksta laipse stindirmisel ernal,e rihekordset toetust lastetarvete soetamiseiks esirnese iapse srinni puhul 50
rubla, igla jArgn,eva lapse siinni puhui 100 rubla.
3, Maksta tihele lapsevanermartest 6ppeaasta alguseks toetust lastele koolitarvete muretsemiseks (avalduse alusel).

4, Tasuda majandi tcicitajate laste l6unasocik koolis I-IV
kl,assini, vanernate klasside 6pilastelt n6uda eelnevalt

kehtestatud korras tciota,mist suvevaheajal majandi
p6ilul.

Anda vanernat,el,e, kellel on kolm ja enam kuni 18
aastast last, pu,hkust eelistatavalt sul"el.
6, Seada sisse toetus k2olieeliikute vanematele, kes ei kasuta lasteaiakohti" idrgmiselt:
a) lubada emadel olla laps,e,h,oolduspuhkusel toostaaZi
ja t6tjkoha s5iiitamisega kuni lapse kolme aasta va-

!,

.

saamisenii

.
b) maksta emadele toetust kuni laps,e aastaseks saamiseni tdiendavalt seaduses etteniihtule 20 rubla kuus,
ajavahe'mikus aastast kuni lapse kojrrrre aastaseks
saamiseni 50 rubla kuus,
c) teiise trapse puhul iisada nimetatud surnmaLe 20 rubIa kuus. kolmanda ja enama lapse puhul lisatakse
nuserks

veel 20 rubla kuus;
d) majandipoolsed soodustused kehtivad e,madele, kui
,m,6l,e,mad

lapsevanemad tcicitavad ma"iandis

v6i iiks

ja teine majandi terri'uooriumi,l asuvas
teenindussf;idris, kusjuure,s peab olema neajandis
tcicitanud vdhemait 3 aastat ja ele^nud EIdSV-s vdhemalt 5 aastat;
e) juhul, kui ema (ka vallasema) t6o+,ab riksinda mamajandis

jandis, rnoodus,tab iga'kuuiine ta,su pooie ni,metatud

,strmrnadest;

f) koolidest suunatulle, kes ei ole jdudnud

jandis veei 3 aastai, makstakse toetust

ses, arvestad,es kehtivaid tingirnusi;

ka muinsuskaitse ia

kodu-uurimistti<i

praegu stidameldhedane tegjevus igale Eestimaa inimesele. Ka Vinni NST piirkonnas on srellesse toosse ltilitunud
pedagooge, kultuuritciotajaid,
palju tublisid ini'rnesi

- jt. Se'Ile tci<i tdelised entusiastcj<i- ja sfrLjaveterane, dpitrasi
tid on juba palju aastaid Alice Vaasma jmt. Viru-Jaagupi kooli 6petajad, Viru-Jaagupi Evangeelse Luteriusu
Koguduse pastor Madis Oviir jpt. P,raegu, mil olerne arktiivselt hakanud tegelerna Vinni NST muuseumi rajami-

${}ODU$TU$[D EMADTLE JA

t4-16,

va tulevirkule.

Seepiirast o,n

)

fasistidre

kde ISbi hukkunud n6ukogude inirnesi. Vdhe oleme m6el'nud nend,e s6nade :srigavale sisule. Praegu, perestroika
ajal tl*hendavad need s6nad meiie ka loendamatute ajal.,oo valgete ja murstade lalkude ausat avalikustamist, staIinlirku vdgivallaaparaadi poolt siiiituit hukkunute vdljaselgitarnist ja nende milestuse jdddvustamist, hdvitatud
arjal,oorndlestiste taastal-nist, varem keelatud ja maha surutuO rahvuslike traditsioonide taaselustamist ja palju
muud rahva hingele l5hedast, omast ja eluliselt vaja'liliku.
Minevi,kus, k6lke seda maha vaikides, meie elu p6hjendamatult ilustade,s ja lakeerides, oleme teinud karuteene oma ajalorole ning elasime prdktiliselt tulevikuta'
Alles nritid, avalikustannisre perioodil, oleme tdeliselt sridamevalu ja murega hakanud m6ti'e,naa oma riigi ja rah-

tootada ma500'6 ulatu-

kui erna ajuiise)t tootab asendustootajana v6i puhkuseatdjana, kuid kas',zatair last ktdus.
Toetuse maksrrise ja ema tootam"ise korral haiguslehte lapse hooiduseks villja ei maksta.
Soodustuste saamiseks tuleb isiklikult esitada majand.i d.irektori ni.rnele avald.us" mi-s ajast millise ajani

g) toetus siiilib,

soovitakse lapsega kodus olla.

Kinnitatted ettevdtte tiicikollektiivi ndukogu
1?. 08" 88. a. punkt 19.

Tiit

otsusega

EEI\TMA.A,

etter'dtte tiidXrollektiivi ndukogu esirnees

sega, trtilituvad kodu-uurimistcjosse riha uued aktivistid.

Vinni mail on ka palju aj'aloormliestisi, osa neist on
tdlhistatud, osa mitte. On ka se'lliseid, millest seni pole
riid'se teavet olnud. Kodu-uurirjate abiga tdieneb Vinni
NST territooriumil oleva,te ajaloomdliestiste loetelu.
Kahjuhs peame t6dema, et mitmete ajaloomSl,estiste
hooldamisele olerne pciciranud vd.he tdhetrepanu. Mitmed
vanad aja'Ioorniilestisred on hiivimisohu,s (M6dri,ku <Tekusammas>, Rdgavere m6isa surnu,aia kabel, tuulikud

Vi'ru-Jaagutpis) v6i hoopiski hd.vinud (Raudvere koolimaja jt.).
Jdrgnevalt avald'ame tilevaate k6igist seni teada olevatest vanematest ajaloomdl,estistest Vinni NST territoo,riumil, lootes, et elaniidkond, koolid, rahvasaadikud,
rihislkondlikud organis,atsioonid ja ametiisikud pciciravad

senisest, suuremat tdhelepanu nende hoold,arnisele ja tdhistamisele ning uute ajaloomdlestiste vdljaselgitamisele.
Selles osas ole,vaid mdrtkusi, ettepanekuid ja uut teavet
palurne saaita Vin-ni NST parteikornirteele (teiefon 473-49).
VINNI NST AJALOOMALESTTSI

Vinnis
Pdhjas6ja lahingupaik (15.

VIII

1708)

ia kivikalme

<.Ka-

belimiigi> Rakve,r'e-Tartu maantee iidres (tiihistamata).

Tundmatu sbduri rnatusepaik Vilgu teeri,stil RakvereTartu maant,ee Aiires.

\rinni tammik (70 ha) ja Oorepimflgi (Kiigemdgi) tammiku's. Vinni mdisahoone (1531) ja park.

MOdrikul
1812.

a. isamaas6ja m{lestusmiirk <<Tfikusanlmas> jt. va*

nad mHlestusmSrgid Mddriku m6isa lShistel.
M6driku mdisahconed 1tn$is:ast teated 14?0. a.) ja park,
kunstnik Carl Timoleon von Neffi (1.80?-1877) elukoht,
praegune Vinni NST 6,ppeho,one.
Punakaartlaste matusepaik 1\.{6driku nretsas 1\{6drikuKehala teest Rosenbergi taiu liihistelt ca 50C m l5iinde.
ENSV teenelise Spetaja ja koolikirjaniku Rudoif R,eirnani (1893-195?) elukoht M6driku kr.ilas (tiihistarn:ata).
It.{gavere vesiveski (1864) Mddriku l<tilas Veskijdrve 5dres,
.rVeskitare>.

Vaekiilas
Riigavere lahingupaih (15. XII 1918), mHlestusmArk Riigavere mdisa ja Vaekrila'yahelisel kingul.
R.tgavere mdis (teated rndlsast 1540)

ia park

Ed. Vilde

nim. kolhoosi mdis-m,uuseurn.
RH,gavere mdisa surnuaia kabel (hiivirnisohus), Rdgavere
iahingus langenute tihishaud (kal-reli k6rvai), tdhistamata.
Asulakoht end. Raudse taiu maal.
Kultusekivi Rdgavere krilas (end. kooreiaamast 200 h
kagusse).

Kultusekivi (Rdgavere pargist 1 km

tee

edelasse Tudulinna

dHres).

Kultusekivi Raudvere ktilas (Takja talust

150

m kirdes-

sd.

(Jiitkub)
August KONDOJA
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KE$ ]IARRIB POLDU?

I(eegi ei uskunud, et ?0 aasta iuubiiar on nii nooruslik ia

See ktisimine tuleb vdgisi keelele, kui vaadata Vinni
osakonna punapeedi- ja kapsapdlde. Kapsap6ld on tee
diires enarn-vrihem korralikult haritud ja harvendatud,
kuid rnida edasi vdetise'ktitini pooie, seda troostitumaks
liiheb piit. Kapsas o:1 tiiitsa harvendamata ja rohitud e!

encrgiline!

14. oktoobrii oI! see til,htis ia 'meeldeiiiiiv p5,ev. Kauaaegse direktori asetliitia, Vinni <<ainukese tiiiiliser> tohu-

populaarsust kinnitasid arr;ukad aukiriad-medalid,
majandi fotoalbum, majandi rkdigi tiiiikollektiivide ning
meie rajooni mitrnete maiandite .ia asutuste siirad 6nnitlused ja lillekorl'id. Juubilari aukohta ehtis rahvuslipp,
ansambel <Reivavelled> esitas rahvuslikke laule. Sisukust, siidamiikkust ja elevust lisasid iuubeliiiritusele IImar Borgi humoorikas <<pleenumik6ne>, ta!.dlejate esinernised, varatrcmmikused <kiinnivdistlused> Mddrikul,
<<kingituserl taiupidajale>>, filrn hoburallist, slaidid juubilarist, <V:iike laul Ainukese Tiiiilise iuubeliks> ia palju
'muud, rnida iuubilarile kingiti, iieldi vdi demonstreeriti.
Et Valfred Suban on kauaaegne Vinni NST v6iduka
kiiieveomeeskcnna kapten, kinkisid kdievedaiad talle
Hugo Iliibuse sdbraliku SarXi rneeskonnast (seinale riputamiseks). liaela aga rpanid'talte sini-must-valge viiii, millele otid kinnitatud meeskonna k6igi vditude (10) medalid. Seejuures pidas siititava k6ne sportlihocne insener
Mart Grro.

tui

<.Iuubeliilritused lSppesicl 22. oktoobril

Vi.nni v6idukas kiiievecmeeskond
!.988. a.

. . .>

(ilma

kaptenita)

niii

rilcl,se olevat. Siin-seal

on m6ni tiksik koristusk6lbtik

kapsapea, muu liiheb kdik loo'matoiduks. Sama lugu oii
punase peediga. Kuigi peet sai koristatud juba kuu ae8e
tagasi, v6is siiani ndha <harvendamist>>, sest harvendamata vagudel kasvasid rreedid edasi
- koristada sai vaid
sealt, kus kasvuruumi jiitkus.
See on maa raiskamine!

Kes siis <harisid> kapsa- ja peedip6ldu? Eks ikka
muukeelsed malevlased. kellel omal kaasas komandcirid

ja kasvatajad, kes pidid tcjcid ja kvaliteeti jEilgima. Kuidas
nad jiilgisid, seda on ndha siiani kapsavagude vahele j6e*
tud k6blasiest. Aga kes meie poolt pidi t<icj vastu v6tm*
ja kontroliima? V6ib-olla on meil kttrlvipinda krillalt, et

nii pirllavalt p6'I1uga rimber kdia? Ei paista olevat, sest

kevadel, kui inimestele kasutamiseks maid v51ja m66deti,
anti vdga t5pselt 15 sajandikku, kuigi v6ib anda 50, taht-

jaid oli kiill. Mitteand,mist motiveeriti maa puudusega.
V6ib-o11a oleks 6igem k6ik juurvili anda inimestele kasvatada, sest selge on s;ee, et need pdllud annaksid korraliku hooldamise juures tunduvalt rohkem saaki kui praggu. Ja kas t6esti tuli malevlaste too odavam?
<KAPSAUSS*

Viru uniingudel.
!.II KL[!$OI.UKORRA$T l||AIAilDI$

Kr-ri liihidalt analtirisida liiklusoltikorda majandis I
kuu jooiksul, siis selgub, et nihet parcemuse poole ei ole.
Liikluseeskirju r kuti k. a. 9 kuu.ga 76-1 korral, mciti-

c
AGROT(I(ISTUSTtItITAJATE Al'| ETI IIHI NCU

NAJ0OI{IKOI{ITEE PTEEIIUM (}T$USTAS
Avaldada unobusaldust ENSV Ametiiihingute Ndukogu
presiidiumi (esimees M. Pedak) tiiiile, mille veenvaks
tdendiks oli M. Pedaku platvormita esinemine Eestimaa ,Bahvarinde kongressil 2. oktoobril 1988. a.
I Teadvustada, et Agrotiiiistusttidtajate Arnetiiihingu
Rakvere Rajoonikomitee (esimees M. Altmfle) ei ole
suutnud asuda rajoonis uutmisprotsessi liidrite hulka.
I Avaldada usaldarnatust Eesti Tarbijate Kooperatiivi
Vabariiklikule Liidule kui siisteemile, kes ei taga elanikkonna rahuldavat teenindamist.
organiseeritav sotsialistlik
Q Ldpetadajarajooni tasandil
kutsealade parimate viiliaselgitamine, sest
vdistlus
see ei cma rajooni arengu edendamisel vaialikku tulqmuslikkust.
Q Kavandati mitrneid abindusirl ametiiihinsut$i! iimber-

I

korralclasniseks rajaonis

ja

algorganisatsioonides.

O Ametiiihingu rajoonikomitee
fondi 5oo rubla

vahenditest

kanti

RR

Feliks KLEMETS

dunud aastai tiipselt sama
- 76.1988. a. ? iuhti, 198?. a. 12.
Ebakainena avastati roolis
Lubadeta juhte 19BB.a. 11, 1987, a. 4.
Kiiruse riletajaid oli sellel aastal 20. moodunud aastal
16. Siirilisi liikius6nnetusi sellel aastal 9, eelmisel aastal 8.
Liikluseeskirjade rikkujatest oli:
autojuhte 15, eelmisel aastai 14;
tralrboriste 16, eelmisel aastal 13;
spetsialiste 18, eelmisel aastal 16.
Kdesoleval aastal karistas RAI ka tiht spetsialisti 100rublase rahatrahviga selle eest, et, lubas toijle juhilubasid
mitteomava traktoristi.
Panen stidamele k6igile majandi tcicitajatele, eriti traktoristidretre, et enne rooli taha asumist kindlasti kontrollltaks, kas ikka juhiload on kaasas. Seda kontrolli peavad
tegema ka vastavad triotajad, kes hommlkuti annavgd
viilja teekonnalehti ja tricikorraldusi.
Rakvere raj'oonis on tdnaseks O-numbri omanikke 124
s. h. ebakaines 6l,ekus iuhtimise eest 103 ja lubadeta juhtimise eest 23.
Ebdkaineid <6,rnerna soo> esindajaid on olnud roolig
12, nend'est juhilubadeta 4.
Heinar TUIgtr(o
Iiiklusohutuse insenef

KAI}IESTUSlilAJA$

TERUI$EPiiEU

Seekordne tervisepdev on
18. novembril 1988 Vinni
NST vdimlas.

Registreerida tervisepEe-

vale palrrme 9. novembri
hommikuks osakondade
kontorites ja Keskuse ametitihingukomitee toas.

Vinni NST
ametitihingukcmitee

See rubriik meie infole*

hes ei jdei rihelgi kuui tilhiaks. Neid teenuseid kasu-

tasid:'

19. septembrii Lenobit Pecf*

septembril Jakov Bolohhov

21.

9. oktoobril Nikolai 0brits-

ki

Toimetaja: August K0NDOJA

1&Xff' IruF#

14u$opuaunouuufi rrlcroK Onopno-noKa3areJrbuoio coBXos-rexHLrKylira BI'{HHI4
Hlr. XXV c'r,e3Aa KilCC

Ha gctorrcKoM

s3blKe.

Maht 0,5 poognat. Tiraa? 1200. Toimetuse telefon 473-49. Tellimine nr. 3648.
Trtkikoda oUhistdii> Rakveres Lai tn. 11. Tasuta

