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FELIKS UNDUSK
Vinni NST t6dkollektiiv orna kouverentsil i9. jaanuaril 1989. a. seadis tiles NSV L,iidu rahvasaadiku kaurlidaadiks Rakvere l6ur:avaiimisriugkonnas nr. 475 Eesti
'llelevisiooni propaganciasaadete peatoimetaja FELIKS
LINDUSKL l0. veebruaril registreeris valimiste ringkon*
nakomisjon tema kandidatuuri, seega on saabunud aeg
t':tvustada valijatele tema elulugu ja valimisplatvormi.
Feliks Johannese p. Undusk on stindinud 23. detsernbrii 194U. a. Hiiumaal, I(drdlas, kus tema isa tootas
I{KP Hiiumaa Rajoonikomitee I sekretdrina. 1949. aasta}
need
'Iallinna, 1953. a. Tartusse, 1955. a. jdlle Tallinna
elukoha 'vahetused olid seotud isa triokohtade -vahetusega. 196?. a. i6petas F. Undusk 'Iallinna 21. keskkooii
riing astus TPI majandusteaduskonda, ldpetas TPI 19?1.
aastal kiitusega. Samal aastal suunati F. Undusk tcjole
Eesti Raadiosse, oli seal <Pdevakaja> korrespondent ja
vanemtoimetaja ning noortesaadete peatoimetaja asetiiitja. 1980. aastast alates tocitab F. Undusk Eesti 'felevisioonis, oli AK peatoimetaja asetditja, propagandasaadete vanemtoimetaja ja alates 1987. aastast propagandasaadete peatoimetaja"

Abielus. Abikaasa l{atrin Undusk on vabariikliku

raadio-telekeskuse operaator. Peres poeg ja tiitar: poeg
6pib Tailinna 37. Keskkooii 6. klassis, tiitar 21" Keskkoo-

1i 3. klassis.

NST" rralijadl
1989. a. meie endi poolt fllea
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RRRR on asunud vdlja selgitama stalinlike repressloonide ohvreid Rakvere linnas ja -rajoonis, nendest
arrrlrnetest on huvitatud ka Vinni NST muuseumi organi

seerirnise toimkond.

Kiisimustik (perek., ees- ja isanimi, srinniaeg ja
ja kus arreteeriti v6i saadeti vdlja, kui
ka,la ja i<us viibis asumisel v6i kinnipidamiskohas, mil.list varalist kahju kandis, kas praegu on elus, millist
abi vajaks, elukoht (aadress, kui on ka telefon) avaldat.i ajalehes <Viru S6na> 28. jaan. 1989. a., paluti see v61.'
ja i6igata, dra tiiita ja saata <Viru S6na> toimetusse"
Andmed v6ite saata ka Vinni <Info> toimetusse,
*kohr, miilal

FELIKS UI$DUSKI valimisplatvorm
vdljendub tema j6rgmises avalduses:

<Iga mees peab olema peremees oma kodus. Iga
rahvas peab olema peremees omal maal. Peremees peab
oma asju tundma. Peremees peab oma asju ise otsustama. Peremees peab oma triid tegema nii, nagu ta seda paremaks peab. Iga rahvas peab ise otsustama, mil*
line peab olema, tema kultuur, majandus ja v6im. Praegu tunneb keskv6im ennast perernehena igal pool, ; on
vaja, et keskvdim tunnistaks meid peremeestena, et
meie oleme vdrdsed v6rdsete seas, et meie oleme peremehed oma kodus.
Praegu on vaja, et keskv6im tunnustaks:

Eesti parlamendi seaduste rilemlikkust Liidu

seaduste
ees;

meie Oigust otsustada ise oma loodusvarade ka*

sutamise
tile;

meie tahet elada IseMajandavas Eestis.
-Sellekp,
et edasi minna, peab teadma, kus me ole-l
me. On vaja, et keskv6im tunnistaks ametlikult stalinismi inimsusevastaseks kuriteoks, Molotov-Rippentropi pakti salaprotokolli olemasolu ning seda, et 1940. a.
stindmused Baltimaades oli stalinismi vdgivald vdike-

riikide kallal. Meil on vaja ka teada, kuidas me praegu
rneil on vaja demokraatlikku ajakirjandusseaelame

Kui me ieame, kus me oleme ja kuhu me

!.p. Vinni
Hii,ii,letame 26.

dust.

tahame

minna, siis hakkame minema!
Sina oled peremees oma kodus - Sina otsustad!>

v6ite need anda ka Vinni NST RR tugigruppide volinike
kdtte, kes vajadusel aitavad ka teil andneid koostada.
Need volinikud on: Kritis
- Risto Koppel, Arukiilas -l
Henn Kello, Vetikus
Urmas Tanmiksaar ia Maire
- Tammiksaar, Kaarlis Raul
Toivo
Jiirv, Vaektilas
LipF, Ehitusosakonnas
Arvo llaas ia Ilmar-Tallas,

-

Metsatiitibrigaadis -. Kalmer Visnapuu, Vinni NST
Eva Levina ja Rein Kulp, Sdja- ja tiitivetekontoris
- August
Arvo
ranideL
Kondoja, Vinni katlamajas
Jaakson.

-

-

TOOKOLLEKTIIVi

r,t6uKoGUs

Irina Krurrsimigi,
Vaekiita osakonna nuumseatalitaja, 1988. aasta
tiiiir'6!stluse vdit ja ja kutseala parim

pea1. veebruaril peetud ETN koosolekul kuulati lga
taitmisest.
otsuste
eelmiste
spetsialistiae
"ru.-rraeid
ka oma niigernuse Vinni NST edasi*
Lii""Jt pidi esitama
olid:
arendamisest .r.rt*it" tingimustes' Aruandjateks
Uno rnna' Rein Kulp' Marve
-Etttto-ate
Ai;; Aleste, nrgo Soosalu,
Mahar' Tiit Eenmaa' Ju*
i6tg;; t"6t r"oa,

han Ratnik'

Raske on 5

tundi kestnud koosolekust andaetVinni
suuiil".t.adet' Uldiselt v6ib oelda'
ja metrhani-

lefres ammenda""i

;;; xiiitil.. ou:Lr<liks ori taimekasvatus
seerimine,kuidkaloomakasvatusningieise.dtotiloigud
j"- -pioureernid oiia "tule
-iegio-"\l' Aktiivselt n6udsid aru-

ka .rnapoolscid ettepanekuid
andjatelt .r"rt.rru-iJ-ja
Ules*c' Vladin:ir
Valfred Suban, Rein Mullamaa, U1o
K"JLJ, Arvi AleJ",-ti*^t Vallas, Tdnu Reissaar' Ilmar
Bork jt.
ja kriitilist
Ilmselt tunnetasid aruandjad ndudlikku
osas'
edasiarendamise
majandi
6hkkonda ning rahutust
pakkuda
k;;;-il;spetsiauJidut oti vdhe valja
"omaPoolprobleem j2ii
seid ndgemusi :"-.tu"e"piaane' Nii m6nigi
endiseit vaidluse tasandile'
v6eti
Kriitilised rniirkused ja t6statatud probieemid
vastuv6eka
kajastus
neist
enami"k
ning
kontrolli alla
tud otsuses:
ja rakendada to<ile varustusosakond;
- l.rrrt vdlja--Vaekriia ja S6pruse osakondades re- monditodkojad;
"ttit"O"
;ii" Vinni keskuse remondixriokoda Vinni osakonna

- alluvusse;
,- tiidtada vllja abindud taimekasvatuse saagikuse t6stmiseks 4500 sti/hektarilt;
kesk._ tiiiitada vilja-abin6ud, et saavutada lehmadekaalubtipSevane^
titi"" p"tOt i.tii.ttt t 60d0 kg' sigadekaaluiive
1200 g;
iive 600 g, nuumputlide <iiipdevane
-_ i-5pt""t"d; farmiinehaanikute ja kornmunaalosakonna

T00- ffi
VOffiTLUSE VOITJAD
IV kvartal 1988
Leili Kaliuveer Sdprusest ja Veera JakovLtipsjad
leva Kaarlist;
Karjakud - Kalev Kivi ja Arvo Vassiljev S6Prusest
Niina Budilova ja Anna Smirnova
Vasikatalitajad
Vinnist
Uuendnoorkarjatalitajad

li Gorski S6prusest

-

Ljubov Gorskaia ja Anato-

Aneli Tammiksaar ja Urmas Tammiksaar Vetikust Klara GAMMBR Vinnist
Emisetalitaja
Noorseataliiaja- - Luule Luhamaa V.-Jaagupi seafarmist
Meeri Levt5enko ja Elise Kallend
Nuumseatalitljad

Nuumpullitaiitajad

-

Roodevdljalt

Kun8la Vinnist

Gustav
Sigala sO-<;OaXoOgi kokk
NJor loomakasvataja -- ltipsja Ljudmila Sabunina
Kaarlist
Traktoristid - Ilmar RePPo ja Erich Altviilia Vinnist;
Ervo Jiirv Viru-JaaguPist ja Vladimir Gavriljuk Vaekiilast

Autojuhid

Maria Vassilieva' Oleg T5akirov, Meelis

tticitaiate totlde loetelud;
* i""riiaa tahtaegselt vajaiikud elektritodd (jarve iauda aiajaam 3m.)i
._
abin6ud. p6hivahendite laoseisude vdhen-

Saar
Isakar ja Andrei
Nikolai Matveiev Viunist
Ehitust<i<iline

* i"eu"Oada ehitusalast finantsdistsipliini;
* tciotada vdlja abin6ud, et lisaks siiiidajuurviljale elanikud ka peakapsast ja porgandit kasvataks iepingu
alusei;
* tigaAa j6usci6da minimaalne kulu vastavalt vareril

Ulo Hiielaidi ehitusbrigaacl

".Lu"dada
damiseks;

vAlja antud kiiskkirjale;
iga majandi tcicitajat (v' a' loomakasvata- kohustada
j.O :^ traktoristid) hooajat<iodel tocitama 5 pdeva;
juhtivate tootajate, spetsialistide ja tee- i.oi.ig"erida
nitt"I.tu t.ti"pteumiat sdltuvalt tciostaaZist;
.* lubada 1g8g. a. alustada laenuga pereelamu ehitamist
Jaanus lsakaril ja Teet Loodil;

.vajaduse korral eralclada klubitrjrj parandamiseks
- 30 000 rbl. inventat'i soetamisexs;
* kinnitada iaotlus Juhan \riidase. vassili vassiljevi ja
medali-

Linda Kello autasustarniseks "'loiiveterani>'
* kinnitada NSV Liidu rahvasaadikuie vaiimiste jaos-

*

konnakomisjonid;
tdpsustada 23. 12. 88" ETI$ otsuse ptrnkti
59o/o'

ulatuses antakse ehitusmarerjalide ostmisel

soodusilsi neile individuaatehitajateie, kellei on tiiidet"o-_iz. og. ee. ETN otsuse punkt t?' iavald;itr'rd tnfoleher

nr. ? sePt. 1988. a.).
Msrtsikuulviiakselebitcitikollektiivitildkoosolei<
koosoreoma trj<ikollektiivi n6ukogu valimiseks' Samal
xui arutatakse t<a tcititajate kvalifikatsiooni t6stmise kusimust.

vladimir Nutonen viru-Jaagupist
Remonditri<iline
brigaad
Sdpruse veisekasvatuse

S6pruse osakond
1988. AASTA

Aliide Nikolaieva Kaarlist ja zinaida GriazLi.ipsad
nova Vetikust

Vasikatalitaja -_ Gustav Peterson Viru-Jaagupist
Uuendnoorkarjatalitajad - Viive Kuusik ja Ulo Keart
S6prusest
xarjat<uo - Anatoli Semjonov ja Jaan Kelu Vetikust
.- Viivi Visnapuu Vinnist
Emisetalitaja
Luule Luhamaa Viru-Jaagupi seaNoorkarjatalitaja
f

armist

Nuumseatalitaja - Irina Kruusimlgi Vaektilast
Dmitri Grjaznov Vetikust
Sigata soodakdogi kokk
Noor loomakasvataja - -seatalitaja valentina l(ets viruJaagupi seafarmist

autojurrio _- valdo Relvik, vjatseslav oskin,

Johannes

Lauri ja Ain OiiPik
Remonditooline Andrei Pitke Vinnist
Traktoristid - Jaak Jd,rv ja Aleksander Kurikko Kaarlist, Andres siild Vaektilast ja Ervo Jiirv Viru-Jaagupist
P6ilutcidline Aleksei Zulin-Tarelkin S6prusest
Ehitustciciline - Toivo KoPPen
maalrite brigaad
Alevtina Pissareva
Kaarli p6llundusbrigaad
Vinni seakasvatusbrigaad
S6pruse osakond
I(6ik vdistluse v6itjad saicl mAlestusvimPlid ja rahalised preemiad.

EESTI POLLUTY1AJANDUSMUUSEUMILT
Kiri l6Peb s6nadega:
Muuseum teatab oma osanikele (ka Vinni NST on
(Lp.
Tiiname Teid meie iihistegevuse toetaosanit<uOt
ekspositsioonip6hitltesandega ju
os.rrik;, et 1988.
eest! Soovime Teile hea,d maedasiarendamise
;fi
tap6llumees
"ttt"tuldi toime; eesti
hoot" taastamisega
kodusse!
igasse.
-on
janduiaastat,
6nne
muuseumi' Jdrgneb
i*ti i""""0 teivafdn""rit" oMA
OOTAME TEID KULLA!
moodustasid
mis
kuludest,
t"i"outi
i"
iap""
Juhatuse nimel direktor R. Nisu.>
46? l0O rubla.
kumbki"i"""""

Veel Rcigqvere lqhingust
Autojuht Ain
Oiipik on tiiiiv6istluses korduvalt

tunnistatud kutseala parimaks, se-

da ka

1988. aas-

tal

r€ryECCCC@@

Jaanuarikuu piim on

PBussis

aasta jaanuarikuuga on piimatootmise
numbrid optimismi sisendavad, kogutoodang on t6usnud
404 tonni ja toodang lehma kohta 28 kg. Kogutoodangu
t6usud: Viru-Jaagupis 56 tonni, Vaekiilas 3?,5, Kaarlis
15,1, Kiitis 13,2, S6pruses 7,4 ia Roodeviiljal 2,3 touni'
Toodangu t6us lehma kohta oii k6ige suurem S6pruses
104 tg; telstes osakot-tdades: Kiitis 6?, Kaarlis 58, Va :

v6rreides

-kiilas

1988.

46, Viru-Jaagtrpis 34, Roodev[ljal 19

kg-'

Miinusesse jiiid piima tootmisel jaanuarikuul \"int"i
Vetiku osakond, kogutr-rorlangy osas vastavalt 24,1 .la

ja
Iehma kohtii Ii+ ja 3 kilogrammiga'
3,4
' tonniga,
Lehma kohta piima siratnisel on plussis kokku 39
liipsjat (61-st). Suurema plussiga on: Kesa (Ktitis)+l?1,
ja Liirinekund (Viru-Jaagupis)-F149,
UdriX (S6pruses)
Heinpaju (Roodevdlja) f 143, Kanarbik (Kaarli)r 1lB.
Sot5tiova (Vaektila)-r114, Lebedeva (S6prus)*111, Legr;vit5 (Kaarli)+109, Kaljuvee (S6pruslr11l, Legovit*
(Kaarli).i-109, Kaljuvee (Soprus)+10? kg itT&
-

Yim-Jaa$upis valiti
os:rl{$ntl:liuhataia

Aastakoosolekud osakondades said veebruarikuu esimesel poolel lebi. Allpool li.ihidalt Viru-Jaagupi koo.:^
olekust.

1988. aasta t<iotulemustest ja k. a. iilesannetesb esitasid info osakonna juhataja k. t. Arno Mii0risepp, zootehnik Elvi Lavonen ja agronoom Tiiu Pdrnik. Oma n5gemuse osakonna tcib suundadest esitasid ka direktor
Juhan Ratnik, direktori asetAitja Tiit Eenmaa ning pea'
spetsialistid Uno Inno, Ergo Soosalu ja Aivo Aleste.
K6lama jeii m6te, et osakond peab 1989. aastal
minema t6elisele isemajandamisele. Seoses sellega aga
kerkisid ka kohe probieemid:
metsa antakse osakonna maalt iira kopikatki vastu

,q

muust,

Erich Erilti kirjast August Kondojale:
<. . . Ma ei saa piiriselt jagada Sinu ja kaasaegsete
ajaioolaste seisukohta l{.odus6jast. Oli ju Eesti Lenini
<Rahvaste enesemdAramise deklaratsiooniu alusel iseseisev riik, kelle territooriumile (Narva) tungis teiselt
territooriumilt reivaj6ul armee, et uut valitsust viilja
kuulutada. Teatavasti oli tungijate hulgas ka peale
eestiaste muid rahvusi, seaihuigas ka hiinlasi...
Pddrakoppei (Rdgaveres) orl ainulaadne nekropol
Eestirnaal, kus vditja ja kaotaja poole langenud on
rnaetud i.ihisele kalmistuie. Emilie Kaasiku mdlestusi
v6itjate matmiskohast pean 6igeks, kuid on ka mitmeid
vastakaid seisukohti: vOitja langenud maeti kabeli p6hjaseina Sdrde?

Eesti Vabariigi armee langenud on maetud kabeli
vAravast sisse minnes vasakut kdtt.
Muidugi oleks vaja Pidrakopli tenitoorium kivi*
dest puhastada, hauad korrastada ja Kaulbarside perekonnakabel taastada. Kahjuks pole ma seni leidnud
m6nda organisatsiooni, kes kivid dra veaks, pealegi pole seda v6imalik teha kevadel enne kiilvi ning. stigisel,
kui saak on koristatud ja p0liud stigisvihmast pehmed.
Ka pole mul veel l6puni selge, kes finantseeriks kabeli
restaureerimise?

Kui sa aitaksid n6u ja j6uga kaasa P6drakopli ja
lahingu (Vabadussdja) monumendi taastamisele, usun, et mitte ainult mina, vaid ka paljud teised

RSgavere

eesllased oleks Sulle tAnulikud
Loen ennast ka M6driku ktila patrioodiks ning mind

on h5irinud peatselt allakukkuva, 1?0 a. vana nn. <Tekuposti>
Mddriku stimboli saatus. Kahjuks mu ponnis-

ja finantside leidmisel pole seni
tused restauraatorite
viija kandnud. T<io ise pole suur ega kallis ning ei
n6uaks erilisi oskusi, kiill aga asjatundlikku juhendanrist.

Veei Rdgavere lahingust. Rtindajaid toetas soomusrong, umbes praeguse Vaektila jaama koha pealt. Jaam
ise aga ehitati hiljem. Kristri mirristriks oleku ajal, et
tal oieks ldhem kodus kdia...
Kohalikud elanikud arvavad, et Rdgavere vallast
arruteerimiste peap6hjustajaks olnud 1912. a. N. Venerrraalc seiklema lAinud Kantktila krilast pdrit l?-aastane
H. Vaino (hiljem G. Vaino). Praegu pole enam selle versiooorri tdestajaid.

.

.

Sitrate ja kdige paremate soovidega

Rakvere, f0.01.

Erich ERILT>

89.

Kommentaar:

Pddrakoplist kivide Ara vedami-

ne peaks olema Vinni NST kohustus, pest need veeti sinrra sei.rses maaparandustcicidega Vaektila osakonnas. Seda
arvab ka praegune Vinni NST maaparanduse peaspet-

siaiist ;.-iit Mark.

saamata;

muret teeb Viru-Jaagupi seakasvatuskompleks, sealne
- ldga
jne.;
rahui ei saa olla osakonnajuhatajate peaaegu vOrd- sete
palkadega. Nditeks Viru-Jaagupi osakonna toodangu maksumus on iile 4 miljoni, S6prusel aga 0,8
miljonit rubla, osakonna juhatajate palga vahe on
aga viiga vdike; juhtimiskulud olid Viru-Jaagupis
0,048 kopikat rubla kohta, Sdpruse osakonnas aga
0,139 kopikat;
rahul ei olda ehitustegevusega. Voore m6isa ja Keha- la
lautade rimbruse heakorrastus jdi tegemata, samuti jei tegemata Viru-Jaagupi veevarustusstisteemi
kapitaalremont.

Direktor arvas, et lautade timbrused saavad k. a.
korda. Kuna senisel osakonnajuhatajal Hubert Jrirgensil
oli raske operatsioon, siis avaldas ta arvamust, et temast enam selle toci tegijat ei saa. Seoses sellega toimusid ka osakonnajuhataja valimised. Kandideerisid osakonna mehaanik Arno Mtitirisepp ja Vinni tehnilise
hoole punkti juhataja Enno Preemel. Uldkoosolek valis
Viru-Jaagupi osakonna juhatajaks Enno Preemeli.
Tii<ivdistluse v6itjatele Gustav Petersonile, Ervo

anti kdtte miilestusJiirvele, Vladimir Nutonenile jt.
vimplid. To<itajatele, kellel 1988. aastal olid tcidjuubelid,
anti kdtte Vinni NST mdlestusmedalid, medali juurde
kuulus ka Eesti rahvuslipu vdrvidega, sini-must-valge

vimpel.

Feliks KLEMETS

Vasflapa'ey oli aga. ..
7. veebruarit olid majandi noored kokku kutsutud,
et tdhistada vastlapdeva.
Koigepealt toimusid v6istlusmAngud. Ootasime esindusi osakondadest ja tookollektiividest. Kahjuks osales
ainult 4 v6istkonda. I{as t6esti kehva ilma stiti v6i lihrsalt tahtmatus ise kaasa luiia?
Ohtu jdtkus baaris <Lootos>. Laualt ei puudunud
traditsioonilised vastlatoidud
ja vastiasaiad.
- seajalad
Viidi lebi viktoriin ning seejArel
autasustati tublimaid.
Seigus, et Vaekriia oli sedapuhku teistest edukam.
Ohtule lisasid hubasust rahvuslikud suupillilood ja
iauluviisid. Kes soovis, v6is kaasa laulda.
K6ik, mis organisaatorite poolt oli planeeritud, tundus normaalselt laabuvat, aga rahva initsiatiivi polnud
kusagil mdrgata. Kui kaua siis mdtleb meie noor inimene laua taga istuda ja oodata, et talle k6ik ette taha
dra tehakse?
Suur tdnu neile, kes aitasid 6htu korraldamisele
kaasa!

Artikli

l6pus oleks paslik noortelt pdrida
missute ootate, et ka ise-aktiivselr

guseid riritusi-ettev6tmisi
osaleksite?

Oma arvamusest palun teatada komsomoli sekretdJaan MARCUS

rile.

ERM, V.-Jaagupist
- EDGAR
ANU
Kulina Lastepiieuakodust
KADAJA,
*- KOIDU VILU, Vinnist

@nitfuer
JUUBELISUNNIPAEVAD

70- ELMAR POLDMA, Vinnist
65- LILJA KASE. Kiitist
60- HEINARD PARNSALU. VCtiKUSt
55- SAARA GALOMB, tehnitaysirl

24.03.
5.0,i.
23.03.
23. 03.
24. 03.
27 . 03.

NI/NA ILJINA, Vaekiilast

ENDLA JAKSEN, Vinnist
ZU JEV A, Vaekiilast
MAIMU NU"ONEN, Viru-Jaagupist

to: VALENTINA

12. 03 .

18. 03.

ANNA MAKEJEVA, Viru-Jaagupist

23. 03.

T OOJU"U BE LID V I NN I NS".S
30- HELJU KERDMANN, Kaarli osak.
HUGO LIBLIKAS, Vinnist
25* FEODORA VATNSAT;U, ViNNiSt

*.

MARTA VALTONEN, Vinnist
ELLE LIBLIKAS, tehnikumist
AN?ONINA NOMME, KAATLiSI
ANNA TOLBUZOVA, V.-Jaagupist

1.03.
14. 03.
1. 03.
78. 03.

10.03.
L5. 03,
1"7

2U. U3-

24.03.
26.03",

T OOVET E RAN IDE SUNN/P AEV AD
89 JOFIANNES PALIWIS?E. V.-Jaagupi
5.03.
KARL PENJAM, Sdprus
87
15.03.
85 -: ANETTE ARULA, Vaekiila
18.03.
* ADEELE TALIMAE, Viru-Jaagupi
11.0384
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7.03.
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24.03"
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LEIDA ALESTE, Kaarli
15.03"
70 HII-DA RCHMONEN, VaeKiLLa
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- VASSIL/ ALEK.;\\JEVA,
RUDNEV, V.-Jaagupi
23.03.
- HELMI KURVES,
Kiiti
T8.03.
65 - ALEKSANDER VALTONEN, Vinni
3.03.
6A - HELJA VEERG, Sdprus
16.03.
- EVDOKIA FILIPPOVA, V.-Jaoguyti
12.03"
-Et Sind aastad kaua kannaks
ning SUL teruist ja jdud'u annaks!

Vinni NS? tdctkollektiit

. 03.

Fotod Vinni minevikust

Erika Helistvee, Mari Sidorov ja Hilja Kiibar lgbl.
tal Vinnis kapsaid istutamas

aas-

Lp. Vinni <.lNFOr' fugejo!
|! Toirnetus vabandab ja tunneb piinlikkust m6ningate
vigade pSrast, mis esinesid eelmises lehes (Nr. l-1989): U.
Harjuse asemel oli triikitud M. Harjus, silnnip5evade puhul
6nnitleti surnud tiidveterane, Vfiino Kannikaineni 50.
silnnip5ev polnud mitte veebruarikuul. Taolisi vigu on esinenud ka varem.
Toimetus on vdtnud tarvitusele abin6ud, et edaspidi ei
tuleks sellist piinlikkust tunda.
*. Toirnetus palub Sinult abi, hea lugeja!
Et muuta Vinni leht sisukamaks, elul5hedamaks, huvitavamaks! lga ltihiinformatsioon, isiklik
lfibielamus, m66dunu
meenutug jne. on toimetuses teretulnud. Eriti tahame saada
taolisi materjale osakondadest! Ara hoia oma infot, kriitilst
rneelt |a talenti vaka all! llmselt saad Sa aru, et toimetaja
tlksi, ilrna Sinu abita, ei ole v6imeline tegema sovhoosl elust
lehte, mis oleks lugejatele igati vastuv6etav. Tee julgelt ja
ektiivselt ettepanekuid! Sa ju tahad, et eestimaalase ja vinnilase elu muutuks paremaks?
Aita, siis selleks aktiivsel kaasa ka Vinni lehe veergudel!
TOIMETAJA

Seiiel fotoi on Viru-Jaagupi osakonna tiiiiveteran Liset*
te Lepp, foto on 50. aastate l6pust. Lisette Lepa isa Jaagup Kokk oli kuni 1924. aastani Vinni m6isa sepp; Lisette kasvas iiles Vinnis ning oli siin ka <Diftipreilite*'
toatiidrukuks.
Fotod: Enno KAPSTAS ja Arvo TARMULA"
Vanadest fotodest tegid koopiaid Tiiu POLLU.

N OORED!

a. sa,adaval Noorsoo laagri tuusikud:
<Zolotoe Runo> (Tbilisi) 26. 03.-05. 04.
- 2 tuusikut -.
maksumus ri 1.L3.<Junost> (Minsk) 10. 07.-25. 0?,
2 tuusikut nnaksumus
1989.

;i ll2.<solnet5kaja Dalina> (Gruusia) 2?. 09.-12. 10.
- 2 tuusikut maksumus d 130.Gandzliz (Baku) 20.10.-09.11. * B tuusikut maksumus
128.- (rahvusvaheline)
<SolnetSkaja
Dalina> (Gruusia) 15. 12,-29.12.
kut maksumus d 144.; (rahvusvahellne)

;1

- 2 tuusi-

tln vOimalik ka noortegrupil valida ise marsruut ja
teha ekskursloon Ndukogude Liidu ulatuses. Grupi suurus 20 inimest, kolm kuud eelnevalt infgrmeerida"
Infot saib telefonil

4?-234 Jaan Margus.

Toimetaia: August KONNJA
Toimetuse telef,on 47-3g:g. Maht 0,5 trtikipoognat.
Triikikoda cKa€vur>, I(ohtla=Jdrve, V. Kingissepa
Tel"Iimise nr.

Tiraai !200.
t 19. Tazuta.

1380

Hx$opuaqrouHufi .nfi cmK Onopno-noKagarenbrroro coBxoga-TextruKyMa
BHHHH nu. XXV cbe3Aa KfiCC.
Ha acroncnou fsuf,e.

