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rahvasaadikute

valimised. Meie majandi territooriumil elavad Ja tii6tavad valijad kuuluvad rahvuslik-territoriaalsesse Rakvere ldunavalimisringkonda nr. 475 ja rahvuslik-territoriaalsesse Rakvere pdhjavalimisringkonda nr. 474 ning
territoriaalsesse Tallinna maavalimisringkonda nr. ?48"
Ldunavalimisringkonda kuuluvad need valijad, kes ela*
vad Vinni kiilandukogu territooriumil, p6hjavalimispiirkonda kuuluvad valijad, kes elavad Kaarli kiilandukogu
territooriumil. Tallinna maavalimisringkonda on Harjust Narvani ja meie maiandi territooriumi valijatele
liOigile iihine. Valimisjaoskonnad, kus meie majandi valijad hii,iiletavad,. asuvad Vinni alevikus Vinni NST
ametiiihinguklubis s. o. valimisjaoskond nr. 159/8 ia 56merul Rakvere Raiooni Pdllumaiandustehnika Tootmis-

hoondise ametiiihinguklubis s.

o. valimisjaoskond

nr.

r46/15.

Saadikukandidaadid territoriaalses Tallinna maanr. ?48 on Eesti NSV Ulemn6ukogu
sekretiir Viktor V a h t ja Eesti Territoriaalse TiiiistusKaubanduskoondise peadirektor, ENSV Tiiiistuskomitee
esimehe esimene asetiiitja, minister Jiiri K r a f t.
Saadikukandidaadid rahvuslik-territoriiaalses Bakvere pOhjavalimisringkonnas nr. 474 on Kadrina koguvalimisringkonnas

duse

6petaja ILLAR HALLASTE,

<<Rahva Hiiiile>

Vaevalt leidus selle pdeva hommikril Eestimaal kF
dagi, kes poleks erutusega jiilginud vahetult v6i teievi^
siooni ja raadio kaudu sini-must-valge rahvushpu heiskamist Pika Hermanni torni. See pdev * Eesti iseseisvuspdev, Eesti rahva rahvuspiiha oli ka Vinni rahvale
otseseks pidupiievaks, toimus uue spordikompleksi avamine. Lisaks varem ehitatud spordihoonele said spordis6brad siseujula koos k6rvalruumidega, raskejdustiku*

ja paiju muid ruume.
pidas kommertsdirektor Heino

saali, v66rastemaja, kohviku
Pdevakohase k6ne

Kallaste, kelle aktiivsel kaasabil valmis spordikompleks.
Lindi l6ikasid ldbi Rakvere rajooni ATK esimees Heinar

Katman ja Vinni NST direktor Juhan Ratnik. Sini-.
must-valge rahvuslipu heiskas Reet Proover. Nais*
ansambel, ansambel <Relvavelled> ja Vinni-Pajusti
Keskkooii laulupoisid 6petaja Katrin Palli ja'Jaan Kailvee juhtimisel esitasid <Eesti lipu> ja teisi Eesti isamaalisi laule. Autasustati spordikompieksi ehitajaid ja
pearhitekti llmar Borki, ehitust<iride jusisustajaid
hatajat Ulo- Hiielaidi, spordikompleksi juhatajat Vella
Akelit, viimistlejaid Aleftiina Pissrevat, Aleksandra
Matvejevat, Olga Sudarineni jpt, kokku 13 inimest,
Tunnustust ja t6nu avaldas Vinni ehitajatele ja juhtkonnale KSU <Kalev>> Keskn6ukogu esimees Tdnu Mura5ev" Jdrgnesid demonstratsioonv6istlused ujumises,
'ujujateks olid Kadrina spordikooli noored. Peopdeva
rneeleolumuusikat esitas ansambel <Rdgavere Brass>.
Vlnni ilST cporclikompleksi uue osa vAlisvaade
Foto: Enno Xapstas

SIIM KALLAS, <<Viru Sdna> toiJURI PEINAR ja s6Javdelane NIKOLAtr
ZAITSEV.
toimetaja asetiiitja

metaja

Saadikukandidaadid rahvuslik-teuitoriaalses Bakvere ldunavalimisringkonnas nr. 4?5 on Pandivere Ag-

rofirma peadirektor, Viiike-Maarja kolhoosi esimees
BORIS GAVRONSKI, sdjavilelane NIKOLAI
JES SIPENK O, Vabariikliku Opetajate Tiiiendusinstituudi dppeidud TIIT MADE, Tallinna Veduridepoo iuhendusveduriiuht ARVID MATT $a Eesti Televisiooni propagandasaadete peatoimetaja F ELI K S
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Valimistepdeval, 26" miirtsil on valimisjaoskonnad
valijatele avatud kella 7-20.
Iga valija saab valimistel kaks h?iiiletussedelit, mil*
ledest iihel on territoriaalse Tallinna maavalimisring'
konna saadikukandidaatide nimed ja teisel siis vastavalt kas pdhja- v6i ldunavalimisringkonna saadikukan-

peab jii:iiiks saadikukandidaadi
niml,
kelle Foolt valija oma hl?ile annab, teised nimed tuleb
korralikult maha t6mmata ja peale seda valimissedelid
valimiskasti lasta. Kui valimissedelile j[etakse rohkem
didaatide nimed. Kummalegi valimissedelile

m& ainult

kui iiks nimi, siis on sedel kehtetu.
Valigem rahvasaadikuteks need, kes moodustaksid
iihtse ja kindla meeskonna ning suudaksid Eesti ja IME
eest Moskvas liibi tule ja vee minna!

Lindi lolkesid lebl Rakvere ATK e*inraff
Vlnnl t{ST dlrektor Juhan Batntk.
Foto: Tllu Pollu

H*inar Katman

I

Vinni osqkonnq koosolekult

PARTEI ELU

6. mdrtsil arutati Vinni osakonna parteitsehhiorgaja majandi tricikollektiivile.
EKP AUTORITEEDI DEFITSIIDIST"
Villu Albert kommenteeris <Edasis> avaidatud sellekohast ajalookandidaadi Juhan Tamme artiklit <Auto,riteedi defitsiit>. S6na v6tnud kommunistid n6ustusid
artiklis toodud teoreetiliste seisukohtadega, kuid leidsid,
et artikli valguses tuleb eelk6ige arutada Vinni parteiorganisatsiooni olukorda, kuna siingi on t6sine autoriteedi defitsiit. Neli aastat uuenduskursil, kuid :enamik
parteiorganisatsiooni liikmeid pole veel leidnud oma
kohta uues poliitilises situatsioonis! Veelgi enam
sti- kasvenenud on passiivsus ja uksk6iksus, mida niiitab
v6i seegi, et 41 arvel olevast kommunistist oli koosolekul ainult 25. Korduvalt on r6hutatud, et perestroika pn
revolutsioon, revolutsioon aga ei salli passiivseid kommuniste, kommunistid peavad olema revolutsiooni esiridades! Ka EKP autoriteedi t6stmise, vabariigi parteiorganisatsiooni tugevdamise eiuline vajadus IME eduka
teostamise huvides ei ndi huvitavat patjusid meie parteiorganisatsioon kommuniste, kes pole veel m6istnud,
kui tdhtis osa on praegu igal eestimaalasel-kommunistil
selles, et IME t6epoolest rakenduks.
Need ja paljud teised m6tted kajastusid kommunistide Solveig Enkeli, Boris Vasiljevi, Vladimir Kostapi,
Aino Sepiku, Tiit Eenmaa jt. s6navdttudes. Iga kommunist lubas <Edasi> artikli veel kord lSbi lugeda ja end[r
jaoks lahti m6testada.
HEAKORRASTUS ON O.
Nii ritles peaarhitekt Ilmar Bork t6epoolest, tehes

koduks Vinni NST-d, t6esti ei hakka h6bist k6rvad ,6he*
tama: Suure hardumusega laulame, et <kaunistagem
Eesti kojad kolme kodu vdrviga>, kuid sellist kaunistust vdiirivad hiibenemata ainult vrihesed individuaal-

nisatsioonile

sellekohase p6hjaliku ettekande. Just selles l6igus peakb
iga kommunist leidma, millega konkreetselt meie ma-

jandis uuenduskurssi toetada. I(ui v6rrelda Vinni varema perioodiga, siis on heakorrastusalane olukord muutunud..

.

masendavaks!

Tol ajal rajatud haljasalad ning

istutatud puud-p66sad on enamuses hdvitatud, jah just
hdvitatud hoolimatute tdiskasvanute ning ulakate laste
poolt. Muliu istutatud puudest-p66sastest on vtihesed jerei. L6hkujate-lagastajate suhtes valitseb riksk6iksus:
kus tegijaid, seal ndgijaid, kuid korralekutsujaid ei leidul Paljukorteriliste elamute vahele paigaldatud laste
poriaukumdngulinnakud on sealsed murud
-onmuutnud
r6pased, koristadeks, elamud ja nende rimbrused
mata, pnigikonteinerid tihti trihjendamata. Ka parki ei
suuda me enam lehtedest puhastada, nii hiivib ka pargi

muru.

Suur korralagedus valitseb iiikluses ja transpordivahendite parkimisel Vinni alevikus, puuduvad k6nniteed, P6llu tdnava eianikud peavad endiselt elama suure liikluse ja tolmu keerises. ABa millises olukorras pn
Vinni keskuse masinate hoiukohad, tehnohoolde ja garaazi timbrus, kuivatite,

jt. tootmishoonete

rimbrused,

piinlik rddkida. Ja majandi teised osakonnad, kus heakorda peaaegu rildse ei tehtal Nditeidr
heakorra, hoonete ja rajatiste halvast olukorrast toodii
loendamatui hulgal, neist v6iks kirjutada kasv6i romaani! Kas meil eestimaalastel, kes me peame oma
sellest on iihtsalt

TAHISTATI ARMEB
AASTAPAEVA
Selleks kogunesid s6javeteranid 24.
veebruaril Vinni klubisse, kus endine
legendaarne polaarlendur, N6ukogude
Liidu kangelane erupolkovnik Endel
Puusepp riiAkis veteranidele enda arvamustest praegusest NSV Liidu ja

Eestimaa poliitilisest olukorrast. Loeti
ette direktori kdskkiri, mille alusel
premeeriti s6javeterane. Seekord premeeriti ka Afganistani s6ja veterani
Urmas Rohesalu.
S6javeteranid said mdlestuseks 1988,
aasta v6iduptiha ajal tehtud isikliku
foto.

Vinni NST AO klubi s6javeteranide ansambel <<Relvavelled>r esineb t989. aastal
p6hiliselt sellises koosseisus. Klaveri taga on ansambli juht Katrin Pall. Fotolt
puuduvad. T6nu Reissaar ja teine ansambli juht Jaan Kailvee.
Foto: Peeter Trusti.

Kui meenutada, et 1936-1938 aastal ,korrastati
ja kaunistati president Konstantin Piitsi algatusel k6ik
Eestimaa kodud, siis peaks krill iga eestimaalase passiivsuse ja iiksk6iksuse m66t tiiis saama.
Kommunistid rddkisid koosoiekul heakorrastuse
elamud!

probleemidest suure siidamevaluga. Nad otsustasid andh
igaiiks omapoolse panuse olukorra parandamiseks ning
kutsuvad selleks tiles ka teiste osakondade kommuniste.
k6iki Vinni NST elanikke!
Samas tehti aga ka administratsioonile mitmeid ettepanekuid sest heast tahtest riksi ei piisa:

mddrata vastutavaks heakorrastuse ja haljastuse eest
kogu mdjandis tiks direktori aset6itja; v6tta osakondadq
ja tootmisl6ikude juhtidel tcici hrivitamisel arvesse hea*
korra olukorda, tingimused mSSratleda kollektiivlepingus; korraldada regulaarseid heakorrapiievi nii Vinni
alevikus kui ka kdigis teistes osakondades nii, nagu 6ee
oli majandis tavaks veel 10-15 aasta eest, tagada tciciriistade olemasolu, osav6tjate aus registreerimine, meetmed mitteosav6tjatele vastavalt kollektiivlepingule jne.;
tticitada v51ja heakorraalase vdistluse eeskirjad ning
viidriliselt stimuleerida v6istluse v6itjaid; analtitisida
heakorrastusele, karjakoplite rajamisele jne. tehtud kulutuste otstarbekust, igati toetada heakorrastusele aru*
kalt tehtavaid kulutusi; kohustada ehitajaid, insenertehniliste v6rkude rajajaid jt. t<i6de tegijaid andma ob-

jektide rimbrused rile endises korras ning l6petatud
heakorrastusega, vastasel korral keelduda v6ljamaksetest; kinnitada igale tiksusele (elamu, farm, tcjokoda)
hooldusterritoorium ja vastutaja; moodustada ja rakendada kohe tocile regulaarselt ja plaanipdraselt tegutsev
heakorrakomisjon.

Administratsioonilt n6uti veel paljude teiste heakorrastusprobleemide osas meetmete rakendamist, ettepa-

nekud esitati kirjalikult.
Eelolevatel kevadkuudel

peavad rilemajandilised
heakorrastusalased ettev6tmised muutma meie majandi
ilme selliseks, et me ei peaks hiibi ja piinlikust tundma
oma, Vinni kodu pdrast!
August KONDOJA
Kommentaariks:
Kui Vinni elanikud kuulsid, et parteikoosolekul arutati
heakorraktisimust, tegid nad veel ettepanekuid:
. valmistada ja panna elamute juurde m6ned pingid
2. korraldada nii, et laste liivakastidesse saaks toodud ka
liiva
3. loigata pargipuudel dra kuivanucl oksad, neid on k6ikjal
4. teha korda (heakorrastada) hobusetalli juures olev tiikide
iimbrus (sinna on siginenud mingi keevitusplats. ..)
5. v6tta midagi ette 6udusttekitavate Vinni tammiku piirkondadega, eelk6ige sellega, mis on uue spordikompleksi vastas, sikk-sakk elamu taga, klub; vahetus lEheduses. . .
'1

Kahe kuu piim

V6rueldes eelmise aasta kahe esimese kuuga ikkgi
tveel.. .) plussis: kogutoodangut on saadud ttZ.-A tonnl

ja iehma kohta 21 kg piima rohkem kui muliu. Samad
n6itajad on plussis kuues osakonnas. Suurim toodangu
t6us lehm6 kohta on Sdpruse osakonnas, +1b4 kg, ,Xiifi
osakonnas +71, Vaekrilas +70, Kaarlis +b3, Roodevdl_
jal +44, Viru-Jaagupi osakonnas +21 tg.
Miinusega piimatootjate hulka kuuluvad Vinni ga
Vetiku osakonnad ning Viru-Jaagupi suurfarm.
Piima tootmisel lehma kohta on plussis 6l-st hipsjast
34, nende hulgas Heinpaju (RoodevHlja) +266 kg, Udrik
(S6pruse) *249 kg, Kesa (Ktiti) *208 kg, S6t5kova
(Vaekiila) + 162 kg, Legovit5 (Kaarli) + 151 lig, Taranen_

ko (Vaekrila)

+ 14b

kg,

Lobanova (S6prus)

* 120

JUUBELISUNNIPAEVAD
75 Ferdinand KAJANDI, Viru-Jaagupi
70 KarL ARUMAE, Sdp'rus

4.04,

65,

7"03
14.04
1.04

EndLa PARNSALU. Vetiku
50 Viiui VISNAPU(J,'yinni

10.04

Vilma U,ILU, Yiru-Jaagupi
55 Helj'u KERDMANN. Xaattt
Leeni SAAR, Vinnt

7.04
12.04

Nikolai KOZLJAKOV. VaekilLa
Maria DRATSKOVA,' Kaar|i
oleu MANNIK, vaekila

kg,

Pettai (Viru-Jaagupi) + 10b kg, Lebedeva (S6pru!)
'+ 103 kg jt.
Kui v6rrelda kahe kuu nriitajaid jaanuarikuuga (vl.
eelmist infolehte), siis on mdrgata miinuste suurenemise
tendents! viig" sooviksime ndha piusside suurenemist.
Seda soovimegi kdigile piimatootjatelel

T

OOJUU BELID V INN I

40 Erika ALAMETS, Kaarli
30 ALeksander ALEKSEJEV, Roodeuiiljo

I

Heino KALLASTE. Vinni

20 Rein MULLAMAA'. Kaarli

20. a4
22. A4

8.0J

NSf-s
7.04
1. A4

20.04
2.04

TOOVETE RAN IDE SUNN IP AEV AD

90 Hermann JAHV, Vinni
85 Erich MALVIK, Kiiti

t4.04

Myq!, Viru-laagupi
Eluine HALANURM, Kaarli
75 Lisette KARJ(JS, Viru-Jaagupi
?Tit qf-9!4, Voore pansionaat
IdA
ROHTSALU, Kiiti
70 OiLme TAADRE: Viru-Jaagupi
65 Herta V^K^S, KaarLi
Salme POO"SIK, Viru-Jaagupi
SEPPA, Vinni
20_ 9!go
55 ELisaueta GORSENINA, VaekilLa

NAISTEPAEVA PUHUL
.. . j5i majandi 6rnem sugu infolehes 6nnitlemata,
lehe ilmumisaeg ei sobinud. Aga vinni mehed 6nniilesidi
naistcicitajaid krill. Vastavalt ammustele traditsioonidele
viidi naiste tcjcikohtadesse lilli ja torte, t6steti ka po*
kaale naiste terviseks jne.

82 Elise

I(titi osakonnas oli seekord naistepAeva puhul meel_
div uuendus ette v6etud. Kaubandustocitaja-d korraldasid niiitusmiirigi, osa naisi-mehi olid hoolitsenud peolaua ja muusika eest. Uritusest osa v6tma oli palutud
Ktiti ja Viru-J-aagupi osakonna ioomakasvatajad jt.
naistcidtajaid. urituse organiseerijad, iuhtkonna esindajad Aivo Aleste, Aavo T6nne ja Enno preemel 6nnitle_
sid ja tdnasid naisi, iga naine sai lilli ja vinni kilekoti.
Peolauas k6lasid rihislauiud, tantsup6rand e jdiinud sa_
muti tr'ihjaks. Niimoodi l6busalt moodus naistepeiev

n.A4
Z.OJ

"r.8X
J0.a4
24.A1
Jg"04

J.A4

rc.A4

tJ.0J
10.A4

OLed see, keda ood.atakse,

k.elLe juures on alati soe,
kelle jaoks pole miski Liig raske,
kelle kiisi on alati toeks!

Palju 6nne teile k6igile!

Ktitis.

Vinni NST rookollektiiu.

AmetilihingukomItse $$inai$ek$

t'afiti Anu Are

22. veebruaril toimus Kehara krubis Vinni Nslr
ametir-ihinguorganisatsiooni aruande-valimiskonverenrs.
Aruandega ametitihingukomitee toost esines esimees FeIiks Klemets. Revisjonikomisjoni aruand.e esitas komis*
joni esinaine Tiiu Alavere. S6nav6tu korras rddkisicl

nikomisjon, ?-Iiikmeline klubi nbukogu ja 4l_liik,meline
\,'inni NST Tctdkoltektiivi Ndukogu (ETN).
Ametitihingukomitee esimehe valimisteks oli riles
seatud 2 kandidaati
Are ja Mdrt sutt. parrast;
- Anuvalituks
salajast hAdletamist osutus
ANU ARE.
s. Altmiie tdnas endist ametirihinguesimeest
Feliks
Klemetsit kauaaegse kohusetruu tciri eest ning 6nnitles

direktor Juhan Ratnik, vanemcikonomist Virve Lill,
ametiiihinguklubi juhataja Harri Riivits, spordikomp_
leksi juhataja Vello Akel, seltsimeheliku kohtu esimees
Harri Lcidper, jurist Eva Levina, ehitustocjline llma,r
Vallas, Vinni katiamaja automaatik Arvo Jaakson, ATT
AiU Rakvere rajoonikomitee esinaine Mare Altmde.
Peale otsuste vastuv6tmist valiti lahtisel hdaletamisel uus, 25-liikmeiine a/ti-komitee, ?-liikmeline revisjo_

Rats aspordihuvilised

riut, esinaist Anu Aret.
Arg Are juhtimisel toimus esimene a/ri_komrree
koosolek. Valiti ll--liikmeline presiidium jare-G", koos_
seisus: Vello Aavik-, Anu Are, Arvo Haai, ?iii-]urerur.
vitS, August Kondoja, Kalju pilviste, 'neet-proou","
Maimo P6llu, Aili Reppo, MErt Sutt ja bster Vallas.

!

Vinni ratsaspordisektsioon v6tab tAiendavalt vastu
uusi ratsutamishuvilisi algajate treeninggruppi. Vanuse
alammddr on 9 aastat, treeningud toimuvad 2_3 korda
nddalas. Kasutusei on ka ponid. Hobuses6pru ootame
alates 27. mdrtsist k. a. igal toopdeval (ka ]aupiieval)
kella nelja ajal peale l6unat Vinni keskuse hobusetallis.
Vinni ratsaspordisektsioon
$

i
Tallinna hipodroomil p6llumajandustiiiitajate paeval vabariiklike v6istluste avaparaadil.
Vasakul: Meelis lsakar hobusel Batman, Reet proover Dollaril Sergei lvanov portugalil, piia Saarepera Estal.
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SPONT+SPONT*SPOET
Jdrjekordne ENSV sovhooside talispartakiaad kor-

raldati 24.-25. veebruaril J6geval, kus Vinni koondlv6istkond just k6ige edukamalt ei esinenud. Utdkokku-

v6ttes saavutati Sootaga sovhoosi, Tallinna Ndidislinnuvabriku ja Viljandi NS j6rel neljas koht.
Edukalt esineti uue alana kavas olnud tippjuhtide
vdistlusel. V6istkond, koosseisus Enno-Are Mdhar. Miirt

KAADRIOSAKONNALT

Ots ja Aivo Aleste, saavutas kindlalt esimese koha. In*
dividuaalselt, sdiduautode vigurs6idus oli parim Mdrt
Ots. Teise koha saavutasid male (Asta Orro. Kalle Kiik.
Jtiri Jiirvet) ja lauatennise (Dagmar Porkveli, Maido
Pajusaar, T6nu Mikkvere) v6istkonnad.

Ilmataadi kapriiside t6ttu asendati suusatamine
jooksukrossiga, kus oma head sportlikku vormi nditasid
veteranid Anu Are ja OIev Proover. Kumbki tuli bma
vanuseklassis teiseie kohale. V6istkondlikult jeedi jook*
sukrossis neljandale kohale.
Kabe v6istkond pidi leppima ?.-9. koha jagamise-

ga.

Muudatusi juhtirnises
Vastavalt direktori kdskkirjale tehti tootmise juhti-

mise iilevaatlikkuse ja operatiivsuse t6stmiseks ning
isemajandamise siivendamiseks majandi juhtimises
jdrgmised muudatused:

Kuigi lund ei ole, viidi osa Viru vastlamiingucie alasid siiski ldbi. V6istkondlikult saavutati Tamsalu EPT,
Kadrina EPT ja Rakvere MEK-i jdrel neljas koht. Paremini esinesid mdlumAngurid
Haas, Mart Or- Arvosaavutati
jd.rgmisi
ro ning Heino Vaher. Teistel aladel
tulemusi: lauatennis 5 koht, perev6istlus 5 koht, kabe
9-10 koht, koroona 12 koht, korvpall 5-9 koht.
Vello AKFI'
.,

X. Moodustati kaks territoriaalselt erinevat tootmistikstrst:

a) Vinni, Vetiku, S6pruse, RoodevAlja, Kaarli ja Vaekri*

la

osakonnad

b) Viru-Jaagupi ja Itriti osakonnad
2" Nimetati rimber m6ned juhtivtocitajate
Niitid on need ametinimetused jdrgmised:

',.

ametikohad.

Enno-Are Miihar
tootmisdirektor
teadusdirektor - Leo Saluste
Teet Lood
ehitusdirektor
dppedirektor - Mihkel Sistok
- direktor Tiit Eenmaa
finantsmajanduse
kommertsdirektor -- Heino -Kallaste

kommertsdirektori asetditja tehnilise varustamise
alal
- Kirill Murumets
kommertsdirektori
asetiiitja realiseerimise alal
Valfred Suban
Aleste, temale altootmisdirektori aset6itja
- Aivo
taime- ja loomakasiutati Viru-Jaagupi osakonna
vatustootmine.

Kaadripaigutuses
...

on toimunud jiirgmised muudatused:
p. Preemel, stind. 1935. a. on vali-

tr. Enno Aleksandri

tud alates 1.03" 89. a. Viru-Jaagupi osakonna juhatajaks
2. T6nu Aleksandri p. Peit, srind. 1960. a., l6petanud Tihemetsa ST on mddratud Ktiti osakonna juhataja asetf;itjaks alates 1: 03.89. a.
3. Aivo, Johannese p. Aleste on mddratud alates 1" 03.
E9. a. tootmisdirektori asetditjaks Viru-Jaagupi ja Kiiti

Traditsioonilisel N6ukogude Liidu Kangelase Endel Puusepa
rendauhinnaga v6rkpalliturniiril, mis toimus Vinni spordihoones 23"-25. veebruarini" osales seekord neli vOistkonda. Esikoha sai Vene NFSV Kalini linna v6istkond. Vinni
vOistkond jAi teisele kohale. Turniiril viibis seekord ka Endel Puusepp ise {keskel}.
Foto; Tiiu POllu

osakonnas"

Heinar, Pauli p. Einla, srind. 1956. a., k6rgema hariduon miidratud alates 1. 03. 89" a. peainseneri kohuste*
tiiitjaks.
5" Heldur, Peetri p. Hunt, stind, 196I. a" k6rgharidusega,
.1.

.sega,

on alates 30.01.89. a" liiklusohutuse ja ekspluatatsiooni

lnsener.
S" Miirt,
treener.

Erichi p. Sutt on alates

1" 03. 89.

a. v6rkpalli-

7. Vjat5eslav, Bronislavi p. Lunju5kin, si.ind" 1952. a.,
on alates 1.03. 1989" a. tsiviilkaitse staak6rgharidusega,
'bi
{ilem.

KAINESTUSIYTAJAS pole trikk aega kedagi vinnilasrest olnud, kuid 24. veebruaril kasutas selle maja teenuseid autojuht Aivar Kuusik" IrTdete siis, kuidas m6ni
nrees otsustas iseseisvuspeieva tdhistada. ,
.

$hel v6rkpalliturniiril

Vinni

kohtunikud.
Foto: Tiiu Pollu

spordihoones. Esiplaanlt on

Toimetaja: August KONDOJA
Toimetuse telefon 47-349. Matr+" 0,5 triikipoognat. TiraaZ f200"
Trtikikoda <Kaevurr. I(ohtla-J6rve, V. Kingissepa t. 19. Tasuta-

Tellimise nr. 2119
HH$opMalrnount'Ifi JIlIcroK OnopHo-noKa3are.IIbHoro coBxo3a-TexHHKyMa

BI,IHHH uu. XXV

c'be3.u,a

KilCC.

Ha ecroncKoM t3blxe.

